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“มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน”
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จัดทำโดย : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(สงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย)
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สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้อ งถิ่น มีพันธกิจหลักใน
การผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ และ
สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีกทั้งยังได้ดำเนิ นการด้าน
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 10
ด้วยพันธกิจและบทบาทที่สำคัญดังกล่าวของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในฐานะเป็นมหาวิทยา
พัฒ นาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงได้
ดำเนินโครงการและกิจกรรมเชิงบูรณาการต่าง ๆ มากมายร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งนี้เพื่อจะพลิกโฉมและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายของประสิทธิภาพทางด้านวิชาการงานวิจัย และ
พร้ อ มสำหรั บการประเมิ นการจัด อัน ดั บ มหาวิ ทยาลัย ที ่ มี เ ป้ าหมายการพัฒ นาที ่ ยั ่ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs)
การจั ด โครงการประชุ มวิช าการระดั บชาติ และนานาชาติ ครั ้ ง ที ่ 5 พ.ศ. 2565 ภายใต้ หัวข้อ
“มหาวิ ท ยาลั ย เพื ่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ ่ น สู ่ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั ่ ง ยื น (Universities for Local
Development Based on Sustainable Development Goals)” ก็เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นเวทีของการเสนอผลงานวิจัยและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับจากการประชุมนี้ส ามารถนำไป
ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒ นาอย่า งมั่น คง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับชุม ชนท้อ งถิ ่น สังคม และ
ประเทศชาติ การจัดประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัด กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกอว.) สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช. ) และสภาคณะ
ผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ตลอดถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่เป็น
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้มอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลั ย เป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานวิเทศ
สัมพันธ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดการประชุมในครั้งนี้
ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย
นิสิต นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานประชุมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วยความยินดียิ่ง และขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่มีส่วนสำคัญยิ่งในงานประชุมครั้งนี้ สุดท้าย ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ (พิเศษ)
ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้
กรุณามาเป็นองค์ปาฐกแสดงปาฐกถาพิเศษและเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
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Message from President of Buriram Rajabhat University
Buriram Rajabhat University (BRU) is an institute to develop local communities, having
missions to produce graduates with bachelor’s, master’s, and doctoral degree, to manage
education to meet the academic and professional standard, and also to create knowledge from
research works resulting variety of innovations. Besides, BRU also plays a vital role to conserve
arts and culture, to continue, retain, and extend the royal initiative project, and to carry out the
strategy of local development following the King Rama X’s policy.
Due to the aforementioned missions and roles of BRU as an area-based and community
university, BRU therefore has carried out various integrated projects cooperated with other
institutions both in Thailand and abroad. This is to reinvent and drive the university to the destination
of efficient academic and research works and be ready to be ranked as a university which has
sustainable development goals.
Conducting the National and International Research Conference 2022: NIRC V 2022,
under the theme, “Universities for Local Development Based on Sustainable Development Goals”,
is one of the significant project that is continuously conducted. This is to be the stage for presenting
research works and reciprocating among researchers both in Thailand and abroad. The
knowledge gained from the conference can be extended to benefit wealthy and sustainable
development for local community, society and nation. This conference, BRU has been supported
by Office of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, Knowledge
Network Institute of Thailand, and Council of the Graduate Studies Administrators of Thailand and
also various institutions both in Thailand and abroad which have educational network with BRU.
This project is assigned to Graduate School, the main host, cooperated with Faculty of Humanities
and Social Sciences, Faculty of Education, Faculty of Agricultural Technology, Faculty of Science,
Faculty of Industrial Technology, Faculty of Management Sciences, Faculty of Nursing, Office of
International Relations, and Research and Development Institute to carry out the conference.
On behalf of Buriram Rajabhat University, I would like to welcome eminent persons,
lecturers, scholars, researchers, students and all Thai and foreign participants with pleasure, and
thank all to join this event. Finally, special thanks go to Adjunct Professor Dr. Anek Laothamatas,
Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation for presenting a keynote address
and presiding over the National and International Research Conference 2022: NIRC V 2022 held
at Buriram Rajabhat University.

(Associate Professor Malinee Chutopama)
President Buriram Rajabhat University
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
(The 5th National and International Research Conference 2022 : NIRC V
2022)
“มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Universities for Local Development Based on Sustainable Development
Goals)”
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
แบบ Online และ Onsite
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้อ งถิ่น มีพันธกิจหลัก
ในการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ สร้างองค์ความรู้จาก
งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒ นาท้องถิ่นมาเป็นระยะเวลา 50 ปี และในปีนี้เป็นต้นไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 3 คือ เป็นมหาวิทยาพัฒ นาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
(Area-Based and Community) ก็ ม ี ค วามพร้ อ มที ่จ ะดำเนิ น แนวทางการจั ด ทำงบประมาณด้ า นการ
อุดมศึกษาภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของ ประเทศไทย (Re-inventing University) และ
เตรียมเข้ารับการประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่ อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดย The Times Higher Education (THE) เพื่อให้
บรรลุพันธกิจดังกล่าวและปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 ขึ้น ใน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้หัวข้อ
“มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” การประชุมครั้งนี้จะเป็นการเปิด เวที
ให้องค์กร หน่วยงาน สถาบัน นักวิจัย นักวิชาการ ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ได้เข้าร่วม
นำเสนอและเยี่ยมชมผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมที่เกิด
จากงานวิ จ ั ย ตลอดจนเผยแพร่ ผลงานวิ จ ัย และแลกเปลี ่ย นประสบการณ์ ก ารทำวิ จ ัย ร่ วมกัน โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและและสถาบัน การศึ กษาทั้ง
ในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาของไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกษาทั้งใน
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และต่างประเทศให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
4. เพื่อเชื่อมโยงผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของไทยและต่างประเทศไปสู่กลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ประโยชน์
ทั้งเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคมและชุมชน ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

รูปแบบการจัดงาน
1. การประชุมวิชาการ
1.1 การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งระดับชาติ และนานาชาติ
1.2 รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ การนำเสนอในระดับชาติเป็นแบบ On
site และการนำเสนอระดับนานาชาติเป็นแบบ Online
1.2.1 แบบบรรยาย (Oral Presentation)
1.2.2 แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ครอบคลุม 6 ด้าน ดังนี้
1) ศึกษาศาสตร์ (Education)
2) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
3) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
4) วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science)
5) การวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-based Research)
6) การวิจัยเชิงสหวิทยาการ (Multidisciplinary Research)
1.3 การนำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการจะเป็นแบบ On-site ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงาน จะต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
กำหนดเวลา และสถานที่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 1 วัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ พิธีเปิด การปาฐกถาพิเศษ (Keynote Address) ณ ห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์ การบรรยาย
พิเศษ (Featured Speech) และการนำเสนอนิทรรศการ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3
กำหนดการที่สำคัญของการประชุมวิชาการ
ลำดับ กิจกรรมการปฏิบัติงาน
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มพร้อมชำระค่าลงทะเบียน
3. ประกาศรายชื่อบทความที่ได้รับการยอมรับ
ให้นำเสนอในการประชุม
4. ส่งบทความที่แก้ไขตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers)

กำหนดการ
25 ตุลาคม 2564– 3 กุมภาพันธ์ 2565
1 พฤศจิกายน 2564–14 มกราคม 2565
19 มกราคม 2565
26 มกราคม 2565
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ลำดับ กิจกรรมการปฏิบัติงาน
กำหนดการ
5. ส่งไฟล์ PowerPoint การนำเสนอ
8 กุมภาพันธ์ 2565
ทั้งแบบบรรยาย และโปสเตอร์
5. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม
1 พฤศจิกายน 2564–4 กุมภาพันธ์ 2565
6. การประชุมวิชาการฯ
14 กุมภาพันธ์ 2565
7. ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไข
16 กุมภาพันธ์ 2565
หลังการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์
8. เผยแพร่บทความวิจัยฉบับเต็มในรายงาน
16 มีนาคม 2565
สืบเนื่องจากการประชุม (Online Proceedings)
หมายเหตุ:
*บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มาจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องได้รับอนุญ าตจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระก่อน และมีชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาปรากฏในบทความนั้นด้วย
**กองบรรณาธิการของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ จะตีพิมพ์บทความที่ได้รับ การตอบรั บให้
นำเสนอในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม และสามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลงานวิจัย Google
Scholar ได้

หน่วยงานสนับสนุนโครงการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) สภาผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) สภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แห่งประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
อุบลราชธานี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ ที่มีความ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แก่
(1) Niagara University, U.S.A.
(2) Manipur University, India
(3) United University, India
(4) Institute of Advanced Studies in English, India
(5) Akdeniz University, Turkey
(6) Shangrao Normal University, China
(7) Guangxi University for Nationalities, China
(8) Changzhou University, China
(9) Qiannan Normal University for Nationalities, China
(10) Center for Xinyu Silkroad, China
(11) National Pingtung University (NPTU), Taiwan
(12) Kathmandu University, Nepal
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(13) University of Northern Philippines, the Philippines
(14) Philippine State College of Aeronautics, the Philippines
(15) Hue University College of Foreign Languages, Vietnam
(16) Pattimura University, Indonesia
(17) Mandalay University of Distance Education (MUDE), Myanmar
(18) University of Myitkyina, Myanmar
(19) University of Pakokku, Myanmar
(20) University of Mawlamyine, Myanmar
(21) University of Maubin, Myanmar
(22) Savannkhet Teacher Training College (STTC), Lao PDR
(23) Royal University of Phnom Penh, Cambodia

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมประชุ ม
ไม่น้อยกว่า 200 คน เป็นผลงานระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 80 เรื่อง และระดับนานาชาติไม่น้อยกว่ า 30 เรื่อง
และผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้รับความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย วิชาการ และคุณภาพชีวิต
และเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ผลผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมได้นำส่งผู้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศให้เกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
3. ผลงานวิจัยที่ม ีค ุณภาพได้รั บการเผยแพร่และตีพ ิ มพ์ ในรายงานสืบ เนื่ องจากการประชุ ม
วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และวารสารระดับนานาชาติที่เข้าร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
บัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงาน
ต่างประเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การสมัครเข้าร่วมโครงการ
ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สามารถสมัครได้ที่ https://nirc5.bru.ac.th ตามกำหนดการ
สำคัญ
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การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเสนอผลงาน
ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถชำระค่าลงทะเบียนในอัตรา ดังนี้
1. การประชุมนานาชาติ (International Conference)
3,500 บาท สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
2. การประชุมระดับชาติ (National Conference)
2,500 บาท สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัย
หมายเหตุ: บทความที่มีผู้ร่วมวิจัยมากกว่า 1 คน ให้ลงทะเบียนเป็นผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัย 1
คน สำหรับค่าลงทะเบียนกรณีที่ผู้สมัครทุกประเภทที่ชำระเงินแล้วไม่ได้มาเสนอผลงานหรือไม่ได้เข้าร่วมประชุม
หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบีย นไม่ว่ ากรณี
ใดๆ เนื่องจากค่าลงทะเบียนได้นำไปใช้สำหรับเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer
Reviewers) และผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์
จากต้นสังกัดและ ไม่ถือว่าเป็นวันลา
3. การชำระค่าลงทะเบียน
3.1 ชำระเป็นเงินสด พร้อมใบสมัคร ได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ติดต่อสำนักงาน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ฯ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439
ถนนจิระ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
3.2 โอนเงินผ่านระบบ Electronic Bank Transfer
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติครั้ง 5 (ประเภท ออมทรัพย์)
Bank: Bank of Ayudhya (THAILAND)
Account Number: 427-1-27778-4
Swift Code: AYUDTHBK
ที่อยู่: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439
ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
หมายเหตุ: หลังจากที่ได้โอนเงินผ่านระบบแล้ว ขอให้ส่งสำเนาใบเสร็จการโอนเงินมาที่ Email:
NIRCBRU5@.bru.ac.th
การเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย
ดูรายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยได้ที่ https://nirc5.bru.ac.th โดยผู้นำเสนอผลงาน
จะต้องเตรียมต้นฉบับบทความตามรูปแบบที่กำหนดให้โดยเคร่งครัด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ 19 มกราคม 2565 โดยผู้นำ
เสนอจะต้องแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer reviewers) และให้
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ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full papers) ที่ได้แก้ไขแล้วเพื่อนำเสนอผลงานกลับคืนมายังกองบรรณาธิการของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม ภายในวันที่ 26 มกราคม 2565
หมายเหตุ: ผลงานวิจัยฉบับเต็ม ที่ผู้นำเสนอได้แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำหลั ง จากการ
นำเสนอ แล้วจะตีพิมพ์เผยแพร่ใน Online Proceedings และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ในฐานข้ อมูล การวิ จัย
Google ในวันที่ 21 มกราคม 2565 เจ้าของผลงานจะต้องมานำเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเองตามวันและ
เวลาที่กำหนดในการประชุมฯ ผลงานที่นำเสนอและได้รับการตีพิมพ์สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จ
การศึกษาตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

การพิจารณาผลงาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และ
ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาบทความวิจัยและ
บทความวิชาการในการเผยแพร่และตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชัฏบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. การพิจารณาการเลือกกลุ่มการนำเสนอผลงานและประเภทของการนำเสนอผลงาน
2. การพิจารณาการคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุม ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม
3. การพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ในกรณีต่อไปนี้
3.1 บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้ องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่กำหนด
รวมทั้งไม่ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2 การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/ หรือไม่ครบถ้วน
4. การพิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นการสิ้นสุด
การติดตามข้อมูลข่าวสาร
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.NIRCBRU5.bru.ac.th และ Facebook : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์หมายเลข 0 4461 1221 ต่อ 7401, 7402
หรือ 086 – 468 1656
ผศ.ดร.ชูเกียรติ จารัตน์
โทรศัพท์หมายเลข 088-5822771
ผศ.ดร.วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์
โทรศัพท์หมายเลข 093-9354255
ผศ.ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ
โทรศัพท์หมายเลข 083-4552699
อาจารย์พัลลภา เลิศเจริญวนิช
โทรศัพท์หมายเลข 082-4469547
คุณนภาวรรณ จันทร์พาณิชย์
โทรศัพท์หมายเลข 093–1069947
คุณประกาย ศิริสำราญ
โทรศัพท์หมายเลข 089-4824362
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การประเมินผลโครงการ
1. ใช้วิธีนับจำนวนผู้นำเสนอผลงานวิจัย จำนวนบทความที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
2. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ (Google Form) ของผู้เข้าร่วมโครงการ
การรายงานผลการดำเนินโครงการ
1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการตามแผนที่วางไว้ ต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภาวิชาการ
2. อธิการบดีหรือผู้แทน รายงานผลการดำเนินโครงการต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลไปยังสถาบันที่เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมฯ
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The 5th National and International Research Conference 2022:
NIRC V 2022
“Universities for Local Development Based on Sustainable
Development Goals”
14 February 2022
Venue: Buriram Rajabhat University,
Buriram Province, Thailand
Rationale
Buriram Rajabhat University (BRU), a higher education institute for developing the
local area, has got missions to produce graduates, to manage education quality in
accordance with academic and professional standard, to build knowledge from research
works, innovation and creative works to develop the local area for 50 years. From this year
onward, BRU, categorized in the third group, an area-based and community university, is
ready to allocate budget to support the re-inventing university projects, and also prepares
to be ranked as a university which promotes the sustainable development goals by the Times
Higher Education (THE). To achieve the aforementioned missions, BRU therefore holds the
5th National and International Research Conference 2022: NIRC V 2022 on 14 February
2022 at Buriram Rajabhat University, Muang District, Buriram Province. The conference theme
is on “Universities for Local Development Based on Sustainable Development Goals”. This
conference gives an opportunity to organizations, researchers, scholars and those who are
interested both from Thailand and foreign countries to present their research works, and to
share creative works and innovations obtained from these works. In addition, they will have
the opportunity to join the academic seminars, share opinions, publicize the research works
as well as exchange experience. The conference objectives are as follows:
1. To give an opportunity to lecturers, researchers, students of Rajabhat
Universities and other educational institutes both in Thailand and foreign countries by
presenting their quality research works and sharing experiences on guidelines to develop
Thai education quality leading to sustainable development.
2. To publicize the research works, creative and innovative works of lecturers,
personnel, students and researchers of Rajabhat Universities and other educational institutes
both from Thailand and foreign countries.
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3. To promote learning activities through the development of quality and
standard research works, creative and innovative works of lecturers, personnel, students and
researchers of Rajabhat Universities and other educational institutes both from Thailand and
foreign countries in order to utilize these works for sustainable and prosperous development
of the local area, community, society and nation.
4. To link the quality research works of Thailand and foreign countries to the
target users on aspects of academic, policy, social issues and community both from Thailand
and foreign countries.
Types of the Conference
Academic Conference
a. Keynote address by national and international scholars
b. Presentation of national research works or academic articles (On-site)
and international research works or academic articles (Online)
a. Oral Presentation
b. Poster Presentation
The themes of research works or academic articles are based on the following
disciplines:
1. Education
2. Humanities and Social Sciences
3. Science and Technology
4. Health Science
5. Area-based Research
6. Multidisciplinary Research
c. Presentation of exhibition (On-site), the participants must strictly follow
the prevention measures of the Covid-19 pandemic.
Date and Venue
The conference is held on14 February 2022 at Buriram Rajabhat University, Muang
District, Buriram Province. Opening ceremony, Keynote address, and Featured speech are
conducted at Witcha Attasat Meeting Hall. Moreover, an exhibition is held at Bhudharaksa
Meeting Room, the 3rd floor of building 15.
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Schedule
No.
Activities
Date
3 Publication of the Project
20 October 2021- 14 February 2022
4 Submission of full paper
1 November 2021- 14 January 2022
and registration payment
5 Announcement for full
19 January 2022
paper acceptance
6 Submission of full paper suggested
26 January 2022
by peer reviewers
7 Submission of PowerPoint file
8 February 2022
(both oral and poster presentation)
8 Participants’ Registration
1 November 2021- 4 February 2022
9 Conference date
14 February 2022
10 Submission of full paper for publication
16 February 2022
11 Publication of full paper research works in 16 March 2022
Online Proceedings
N.B.: *Articles conducted by postgraduate students must be allowed by their advisors, and
the advisors’ names must also be included in the articles.
**The articles which are approved by peer reviewers will be published in
proceedings, and can be accessed in Google Scholar.
Conference Promoting Organizations
The co-hosts of the conference are as follows: Office of the Higher Education
Commission, Knowledge Network Institute of Thailand, Council of the Graduate Studies
Administrators of Thailand, Council of Deans of Faculty of Humanities and Social Sciences
in Rajabhat University, Boromarajonani College of Nursing, Khonkaen, Faculty of Nursing,
Ubon Ratchathani Rajabhat University, Faculty of Nursing, Pibulsongkram Rajabhat University,
Faculty of Nursing, Roi-et Rajabhat University, Faculty of Nursing, Chaiyaphum Rajabhat
University, Faculty of Nursing, Udonthani Rajabhat University, Faculty of Medical Sciences,
Mahasarakham University. Moreover, the foreign institutes signed MOU with Buriram
Rajabhat University are also the conference co-hosts as in the following:
1. Niagara University, U.S.A.
2. Manipur University, India
3. United University, India
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4. Institute of Advanced Studies in English, India
5. Akdeniz University, Turkey
6. Shangrao Normal University, China
7. Guangxi University for Nationalities, China
8. Changzhou University, China
9. Qiannan Normal University for Nationalities, China
10. Beijing Silkroad Xinyu Cultural Exchange Center, China
11. National Pingtung University(NPTU), Taiwan
12. Kathmandu University, Nepal
13. University of Northern Philippines, the Philippines
14. Philippine State College of Aeronautics, the Philippines
15. Hue University College of Foreign Languages, Vietnam
16. Pattimura University, Indonesia
17. Mandalay University of Distance Education (MUDE), Myanmar
18. University of Myitkyina, Myanmar
19. University of Pakokku, Myanmar
20. University of Mawlamyine, Myanmar
21. University of Maubin, Myanmar
22. Savannkhet Teacher Training College (STTC), Lao PDR
23. Royal University of Phnom Penh, Cambodia
Expected Outcomes
1. Lecturers, researchers, students and those who are interested join the
conference at least 200 people. There will be at least 80 national research papers and 30
international research papers. The participants will gain knowledge utilized in developing
research, academic works and life quality. Also, there will be cooperation among Rajabhat
Universities and Educational networks both in Thailand and foreign countries.
2. The research works, creative and innovative products can be utilized to
develop the country.
3. The quality research works can be publicized in proceedings, academic
journals of Buriram Rajabhat University approved by BRU Council, and other journals from
both Thailand and foreign countries.
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Conference Organizers
Graduate School, Faculty of Humanities and Social Sciences, Faculty of Education,
Faculty of Agricultural Technology, Faculty of Science, Faculty of Industrial Technology,
Faculty of Management Sciences, Faculty of Nursing, Office of International Relation Affairs,
and Institute of Research and Development of Buriram Rajabhat University.
Application
Applicants who want to present their research works can apply at
https://nirc5.bru.ac.th
Registration
Participants must pay the registration fee as in the following rates:
1. International Conference
- 3,500 Baht for both Thai and foreign presenters
2. National Conference
- 3,000 Baht for all research work presenters
N.B.: The article conducted by more than one person is allowed to register only
one person. In case of being absent for presenting or not being allowed to present the
research works, the applicants will get no refund as the fee is paid for the peer reviewers.
The participants who are government officials may be eligible to get allowance from their
work place.
3. Methods for Registration Payments
3.1 Pay by cash with the application form to Mrs. Prakai Sirisamran, Office of
Graduate School, (8th floor, Building 15) Buriram Rajabhat University, 439 Jira Road, Muang
District, Buriram Province, 31000
3.2 Electronic Bank Transfer
Name of Account :
Buriram Rajabhat University, The 5th National and International
Research Conference 2022 (Saving)
Bank : Bank of Ayudhya (THAILAND)
Account Number : 427-1-27778-4
Swift Code : AYUDTHBK
Address : Bank of Ayudhya, Branch: Buriram Rajabhat University,
439 Jira Road, Muang District, Buriram Province, 31000
xiv

N.B.: Send a copy of transferring receipt to Email: NIRCBRU5@bru.ac.th after money
has been transferred.
Preparation of Research Article Manuscript
It is recommended to study the preparation of research article manuscript at the
website: www.NIRCBRU5.bru.ac.th. The presenters must strictly follow the format of writing
articles.
Announcement of Selected Presenters
The selected presenters will be acknowledged on 19 January 2022. The selected
presenters must correct articles according to the peer reviewers’ suggestions, then submit the
correct full paper to proceeding editorial staff within 26 January 2022.
N.B.: The correct full paper will be published in Online proceedings and can be
accessed from Google Scholar. The researcher must present the paper by him/herself
following the schedule. The published research works can be partial fulfillment of education
according to the announcement of the Office of the Higher Education Commission.
Selection of Research Works
The appointed committee of Buriram Rajabhat University reserve the right and follow
the university announcement relevant to the criteria for selecting research and academic
articles to publicize and publish in the 5 th National and International Research Conference
2022, and the university order on the appointment of Proceedings Editorial Board in the 5 th
National and International Research Conference 2022. The following are the committee’s
consideration:
1. Selection of groups and type of presentation;
2. Selection of research works published in proceedings;
3. Disqualification of paper presentation is as in the following cases:
a. Abstract, research article and posters which do not comply with the
required form and peer reviewers’ suggestions;
b. The delaying registration and payment and/or incomplete registration
and payment; and
4. The committee’s consideration is considered final.
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Contact for Further Information
Contact for further information at https://nirc5. bru.ac.th and facebook: Graduate
School, Buriram Rajabhat University, or contact:
Office of Graduate School, Tel. 044-611-221ext 7401,7402 or 086-468 1656
Asst. Prof. Dr. Chookiat Jarat,
Tel. 088-5822771
Asst. Prof. Dr. Warit Kitthanarut,
Tel. 093-9354255
Asst. Prof. Dr. Sairung Sornsupap,
Tel. 083-4552699
Ajarn Pallapa Lertcharoenwanit,
Tel. 082-4469547
Miss Napawan Janpanich,
Tel. 093-1069947
Mrs. Prakai Siriramran,
Tel. 089-4824362
Project Evaluation
1. Evaluated from the amount of research work presenters, the selected articles,
and participants
2. Use satisfactory questionnaires (Google form) from participants
Reporting the Results of the Project
3. Dean of Graduate School reports the results of the project to the Board of
Graduate School, the Board of Graduate Studies, the Board of University Administrators,
and BRU Academic Council.
4. The president or representative reports the results of the project to BRU
Council.
5. Dean of Graduate School reports the results of the project to all institutes
that join the conference.
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กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
(The 5th National and International Research Conference 2022 : NIRC V
2022)
“มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Universities for Local Development Based on Sustainable Development
Goals)”
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

xvii

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
08.00-09.00 น.

ลงทะเบียน ณ ด้านหน้าหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

09.00-09.30 น.

พิธีเปิดการประชุมฯ โดย
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กล่าวรายงาน โดย
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์

09.30-11.30 น.
เป้าหมาย

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นสู่

11.30-12.00 น.

พิธีตดั ริบบิ้นเปิดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ ห้องประชุม
พุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ พรรษา (อาคาร15) โดย
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงสิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-17.00 น.

การนำเสนอภาคโปสเตอร์และภาคบรรยายในระดับชาติและนานาชาติ
- ภาคโปสเตอร์ระดับชาติ นำเสนอที่ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3
- ภาคบรรยายระดับชาติ นำเสนอที่อาคาร15 ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น9
- ภาคโปสเตอร์และบรรยายระดับนานาชาติ นำเสนอในรูปแบบออนไลน์

การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

xviii

of the 5th National and International Research
Conference 2022: NIRC V 2022
“Universities for Local Development Based on Sustainable
Development Goals”
14 February 2022
at Buriram Rajabhat University
Schedule
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14 February 2022
08.00 a.m. - 09.00 a.m. Registration in front of Witcha Attasart Meeting Hall
09.00 a.m. - 09.30 a.m. - Opening ceremony conducted by
Adjunct Professor Dr. Anek Laothamatas,
Minister of Higher Education, Science, Research and
Innovation
- Report speech conducted by
Assoc. Prof. Malinee Chutopama,
President of Buriram Rajabhat University
09.30 a.m. - 11.30 a.m. Keynote address entitled, “Roles of Universities for Local
Development Based on Sustainable Development Goals” by
Adjunct Professor Dr. Anek Laothamatas
11.30 a.m. - 12.00 a.m. Opening ceremony for poster presentation at Bhudharaksa
Meeting Hall, Building 15 conducted by
Prof. Sirirurg Songsivilai M.D., Ph.D.
Permanent Secretary of the Ministry of Higher
Education, Science, Research and Innovation
12.00 a.m. - 01.00 p.m. Lunch
01.30 p.m. - 05.00 p.m. National / international poster and oral presentations
- National poster presentation is presented at
Bhudharaksa Meeting Hall, 3rd floor, Building 15
- National oral presentation is presented at 7 th, 8th, 9th
floor, Building 15
- International poster and oral presentations are
presented via online
N.B.: The schedule is subject to change as appropriate.
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ข้อมูลการนำเสนอบทความ แยกตามหน่วยงาน
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

หน่วยงาน

ระดับชาติ
(National)

Hue University
National Pingtung University
Republic of the Union of Myanmar
Savannakhet Teacher Training College
Tokyo University of Foreign Studies
WuZhou University
Hebei Academy of Fine Arts
Ceramic Art Museum
University of Northern Philippines

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช

1
1
3
2
1

ระดับนานาชาติ
(International)
2
1
32
2
1
1
1
1
3

2
1

1
1
1
1
1
1
1
6
1
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ลำดับ
ที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา สพป.บุรรี ัมย์ เขต 2
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ระดับชาติ
(National)
1

ระดับนานาชาติ
(International)
1

3
42
2
1
1
3
1

17

13
4
1
2
1
1
1
3

2

1
1
1
1
2
1
1
1
4
4
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ลำดับ
ที่
52
53
54
55
56
57
58
59
60

หน่วยงาน
โรงเรียนลำปลายมาศ
โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา
โรงเรียนสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเนชั่น
สพป. มหาสารคาม เขต 2
สพม. อุบลราชธานี เขต 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
รวม
รวมบทความทั้งหมด

ระดับชาติ
(National)
1
1
1
1
2
4
1
1
1
116

ระดับนานาชาติ
(International)

83
199

xxiii
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รหัสนำเสนอ
ED-O-01

ED-O-02

ED-O-03

ED-O-04

ED-O-06

ED-O-07

SC-O-11

ที่
1

2

3

4

5

6

7

13.15 - 13.30

การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในวิถี ปกติใหม่ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

สพป. มหาสารคาม เขต 2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การพัฒนาชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เรื่อง การเพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์

สุชาติ พุทธลา

กาญจนา อุ่นคำ
ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ

13.45 - 14.00
14.00 - 14.15

14.15 - 14.30
14.30 - 14.45

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดบุรีรัมย์
การวิเคราะห์และเรียบเรียงเพลงพื้นบ้านอีสานใต้สำหรับวงโยธวาทิตในโรงเรียน
มัธยมศึกษา

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบ
การสอนซิปปาโมเดล (CIPPA Model) สำหรับนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วิทยาการเข้ารหัสลับของภาพสีด้วยสมบัติค่ากลางของข้อมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ธาริณี จ๋าพิมาย

ธันย์ศรุต กลีบสมุทร
วงศ์วิทูรสมุทร

รัสรินทร์ แพร่งสุวรรณ์
และคณะ

วรัชยา พนมรัมย์ และคณะ

13.30 - 13.45

เวลา
13.00 - 13.15

ชื่อเรื่อง
ผลการฝึกออกกำลังกายด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเชิงประยุกต์ต่อสมรรถภาพ
ทางกายผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

สังกัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตเพชรบูรณ์

ชื่อ-สกุล
เด่น ครองคัมภีร์

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
การนำเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้านการศึกษาศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ห้องที่นำเสนอ 150905/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

xxv

รหัสนำเสนอ
ED-O-08

ED-O-09

ED-O-10

ED-O-11

ED-O-12

ED-O-13

ED-O-33

ที่
1

2

3

4

5

6

7

13.45 - 14.00
14.00 - 14.15

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ วิชาสังคมศึกษา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเขีย นความเรียงร้อยแก้ว โดยใช้แบบฝึกประกอบภาพการ์ตูน
วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

ปาริชาติ ขามประโคน
และคณะ

14.15 - 14.30
14.30 - 14.45

การจัดกิจกรรมดนตรีในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กรณีศึกษา
โรงเรียนกลุ่มเบญจมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ด้วยกระบวน
การจัดการเรีย นรู้ แบบการแสดงบทบาทสมมติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนกลันทาพิทยาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โรงเรียนกลันทาพิทยาคม

ชาญณรงค์ ภูทนนท์นอก

ญาดา เชือนรัมย์
และคณะ

เพ็ญแข ไชยเทพ และคณะ โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก

13.30 - 13.45

การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยที่ดำเนินการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รัตนา แก้วกล้า

13.15 - 13.30

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ณภัทร เชาว์นวม

เวลา
13.00 - 13.15

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

ชื่อ-สกุล
อานันทชัย มานะดี

ชื่อเรื่อง
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา กับการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 2
การศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของแบบฝึกอ่านประสมสระเขมร: กรณีศึกษาจากการ
เรียนการสอนรายวิชา 1152104 ภาษาเขมร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
การนำเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้านการศึกษาศาสตร์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ห้องที่นำเสนอ 150901 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ
ตั้ง แต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

xxvi

ED-O-15
ED-O-16

ED-O-17

ED-O-18

ED-O-19

ED-O-40

4

5

6

7

14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 14.45

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก โดยใช้เทคนิค 5 W1H
ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากั บการส่งเสริม
คุณธรรมจริย ธรรมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครราชสีมา

โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ณัฐพล แหวนแก้ว

วรุต ซื่อสัตย์

ปณรรญธร รัชนะปกิจ
และคณะ

13.15 - 13.30
13.30 - 13.45

เวลา
13.00 - 13.15

13.45 - 14.00

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

สมเกียรติ รองประโคน
และคณะ

ชื่อเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
กับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์
การพัฒนาตัวบ่งชี้ก ารสร้างชุมชนแห่งการเรีย นรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา
สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา มัธยมศึกษาสุรินทร์

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ก ระบวนการจัดการเรีย นรู้แบบบันได 5 ขั้น
ร่วมกับชุดแบบฝึก ทักษะการคิดวิเคราะห์วรรณกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีส ะ
เกษ

วนัชพร แก้วเนตร
พันธรักษ์ ลำดวนหอม

รหัสนำเสนอ
ชื่อ-สกุล
ED-O-14 หทัยชนก หวังจิต

2
3

ที่
1

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
การนำเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้านการศึกษาศาสตร์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ห้องที่นำเสนอ 150902
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ
ตั้ง แต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

xxvii

ED-O-21
ED-O-37

ED-O-22

ED-O-23

ED-O-24

ED-O-05

4

5

6

7

13.15 - 13.30
13.30 - 13.45
13.45 - 14.00

14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 14.45

องค์ประกอบของการเสริมพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะครูในยุคดิจิทัล
ภาวะผู้นำเชิง นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิง นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การจัดการเรีย นการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขีย นเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โดยวิธีก ารจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี
โดยใช้แนวคิดของนักวิชาการทางดนตรีศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ผลการจัดการเรียนรู้เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยใช้การ
เรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นร่ว มกับแผนผังความคิด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มณเฑียร งามแก้ว

วีรยา จุนใจ และคณะ

ภัทราภรณ์ อู่ไพบูรณ์

ปิยะนุช ทองทั่ว

เวลา
13.00 - 13.15

ชื่อเรื่อง
ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลร่ว มกับสื่อประสมเชิงโต้ตอบ
เพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีส ะเกษ

สังกัด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พิมพ์ชนก โพธิปัสสา และคณะ
สุวิมล ตันสิงห์

รหัสนำเสนอ
ชื่อ-สกุล
ED-O-20 อัญชลี วิมลศิลป์ และคณะ

2
3

ที่
1

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
การนำเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้านการศึกษาศาสตร์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ห้องที่นำเสนอ 150903
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ
ตั้ง แต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

xxviii

รหัสนำเสนอ
ED-O-34

ED-O-27

ED-O-28

ED-O-29

ED-O-30

ED-O-31

ED-O-32

ที่
1

2

3

4

5

6

7

เวลา
13.00 - 13.15
13.15 - 13.30
13.30 - 13.45

13.45 - 14.00
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30

14.30 - 14.45

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R เชิงรุก
สภาพการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่ว มมือ เทคนิค STAD ร่วมกั บเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การวิเคราะห์บุคลิกภาพผู้เรียนรายบุคคลของนักเรีย นโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ด้วย
โปรแกรมวิเคราะห์นิสัย HABITscan
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดโคดายสำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าวัดทางสถิติ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ก ารเรียนรู้แบบร่ว มมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์

การพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิ จกรรมการ
เรียนรู้แบบสตีมศึกษา (STEAM EDUCATION) ตามวิถีบ้านปะทัดบุ โรงเรียน
บ้านปะทัดบุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

สังกัด
โรงเรียนสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา
โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ชื่อ-สกุล
เด่นดวง บัวทองหลาง

วันเฉลิม โคลิตร

รุจิราพร สายมณี

อุไรวรรณ วิเศษฤทธิ์ และคณะ

ประจวบ บูรณ์เจริญ

กฤษณา ไสยาศรีและคณะ

สำเภา ดวงกระจาย

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
การนำเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้านการศึกษาศาสตร์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ห้องที่นำเสนอ 150905/2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

xxix

เวลา
13.00 - 13.15
13.15 - 13.30
13.30 - 13.45
13.45 - 14.00
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 14.45

ชื่อเรื่อง
ผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการเกมมิฟิเคชั่นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
ในกระบวนวิชาค่านิย มและคุณลักษณะความเป็นครู
การพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
การพัฒนาทักษะการออกแบบภาพ 2 มิติ โดยใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี
วิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การบริหารการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ระบบสารสนเทศแสดงไทม์ไลน์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของหมอลำกฤษณา บุญแสน

สังกัด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ED-O-36

สพม. อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนลำปลายมาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีส ะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีส ะเกษ

ปัญญา ชินโชติ

ED-O-25

ED-O-38

ED-O-39

SC-O-07
ED-O-41

3

โสภิตา สาลี และคณะ

4

อัญมณี เควันดี

5

ฐิติมา ระสอน

6
7

ประหยัด สุพะกำ และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ศรัทธา เชิงหอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รหัสนำเสนอ
ชื่อ-สกุล
ED-O-26 นิสสรณ์ บำเพ็ญ และ
คณะ

2

ที่
1

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
การนำเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้านการศึกษาศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ห้องที่นำเสนอ 150904
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ
ตั้ง แต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

xxx

รหัสนำเสนอ
HU-O-01

HU-O-02

HU-O-04

HU-O-06

HU-O-07

HU-O-08

HU-O-36

HU-O-37

ที่
1

2

3

4

5

6

7

8

13.30 - 13.45
13.45 - 14.00

การนำเสนอของพรรคการเมืองที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง
การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย์
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้าน
ด่าน จัง หวัดบุรีรัมย์
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ
อำเภอชุมพวง จัง หวัดนครราชสีมา
บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดสวัสดิก ารแก่ผู้พิการ ศึกษากรณี
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จัง หวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ร้อยตำรวจเอกอธิโขค พุทธปิยบูชา

รัชต์พนิดา ปุริโส

จิตราพร ภัทรกนก

สุกัญญา ธานี

ธนากร จะรอนรัมย์

ศิรินทร์ สิงสุวรรณ

ความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพการให้บริก ารของสำนักงานที่ดิน
จังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง

13.15 - 13.30

การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
สุรินทร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

ศิริลักษณ์ เติมกล้า

14.45 - 15.00

14.30 - 14.45

14.15 - 14.30

14.00 - 14.15

เวลา
13.00 - 13.15

ชื่อเรื่อง
อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์ต่อ
ทัศนคติ บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคคนไทย

สังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ-สกุล
ณิชมน แสวงธรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
การนำเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ห้องที่นำเสนอ 150703/1
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xxxi

รหัสนำเสนอ
HU-O-19

HU-O-10

HU-O-11

HU-O-12

HU-O-13

HU-O-14

HU-O-15

HU-O-16

ที่
1

2

3

4

5

6

7

8

13.45 - 14.00

14.00 - 14.15
14.15 - 14.30

สภาพที่เป็นจริงและที่คาดหวังในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่ว นร่วมของประชาชนในเขตองค์ก ารบริหาร
ส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติงาน ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์ก ารบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก
จังหวัดสุรินทร์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิลัยลักษณ์ โพธิ์อบ

วัลภา โกติรัมย์

ชัยมงคล ใจสนธิ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

วาสนา ดวงศรี

จีรนันท์ เรืองจำรัส

รูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

13.30 - 13.45

นโยบายการสร้างความเข้าใจในการตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวง
สุรินทร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

ร.ต.อ.วีระ พีระพลพันธ์

14.45 - 15.00

14.30 - 14.45

13.15 - 13.30

ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริก ารของพนักงานภายใน
ท่าอากาศยานนครพนม

วิทยาลัยการบินนานาชาติ
มหาวิทยาลัยนครพนม

ขวัญดาว อุดมสิน และคณะ

เวลา
13.00 - 13.15

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

ชื่อ-สกุล
ปัทมา บุตรพรม

ชื่อเรื่อง
ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อความรับผิดชอบของนักศึกษา ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
การนำเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ห้องที่นำเสนอ 150703/2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

xxxii

LR-O-02

HU-O-32

HU-O-39

HU-O-40

HU-O-34

HU-O-35
HS-O-02

3

4

5

6

7
8

13.15 - 13.30
13.30 - 13.45
13.45 - 14.00
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30

14.30 - 14.45
14.45 - 15.00

การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวิถีสายน้ำบนฐาน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่น ของชุมชนกลุ่มภาคเหนือ จัง หวัดลำปาง
ภาวะผู้นำในเขตตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จัง หวัดบุรีรัมย์
คนพิการกั บโอกาสทางสังคม กรณีศึกษาการเข้าถึงสิทธิด้านสวัสดิก ารรัฐของคนพิการ
บ้านคู หมู่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จัง หวัดอุดรธานี
แนวทางการพัฒนาการให้บริการแบบปกติใหม่ของธุรกิจร้านอาหารในอำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
ประสิทธิผลของการจัดทำบริก ารสาธารณะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัดบุรีรัมย์

ภูมิปัญ ญาหัตถศิลป์พื้นบ้านในประเพณีชีวิตชาวไทยเขมรสุรินทร์
การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน: กรณีศึกษาบ้านบุ
ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เกื้อกูล ชุ่มเสนา

กนกวรรณ วังคะฮาด
และคณะ

กติกา กลิ่นจันทร์แดง
และคณะ

ศิริพงษ์ เครือจันทร์

ภชร รัมพณีนิล
เยี่ยม คงเรืองราช
และคณะ

เวลา
13.00 - 13.15

ชื่อเรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ง าน OpenChat ในแอปพลิเคชัน LINE
ของผู้บริโภคตามกรอบทฤษฎีก ารยอมรับเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กาญจนา รัตนธีรวิเชียร

รหัสนำเสนอ
ชื่อ-สกุล
HU-O-09 แพทริยา ไชยรถ

2

ที่
1

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
การนำเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านวิจัยเชิงพื้นที่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ห้องที่นำเสนอ 150704/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

xxxiii

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ยุวธิดา เชาระกำ

HU-O-30

8

14.30 - 14.45

ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานคดีของสำนักงานอัยการ
คดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มณฑิรา คงไธสง

HU-O-29

7

14.00 - 14.15
14.15 - 14.30

บุญข้าวเปลือกของชาวไทยเขมรบ้านโคกยาง จังหวัดสุรินทร์
การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านบัว
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จักรี บำรุง ภักดิ์
ทรงกฤษ ทิศกะโทก

HU-O-41
HU-O-28

5
6

13.45 - 14.00

แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

พระทิพยรส ตนฺติปาโล

HU-O-25

4

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

HU-O-23

14.45 - 15.00

13.30 - 13.45

13.15 - 13.30

สุธี นันทสำราญวงศ์

เวลา
13.00 - 13.15

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

3

2

สังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อเรื่อง
อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ที่มีต่อการส่งเสริม
พฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียมของประชากรวัยแรงงานไทย
ข้อสรุปจากงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ด้วยโปรแกรม
ATLAS.ti
ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่
1

รหัสนำเสนอ
ชื่อ-สกุล
HU-O-17 บัณฑิตา พิบูลย์ลาภ
อุดม
HU-O-21 รุ่งรัตน์ หัตถกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
การนำเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ห้องที่นำเสนอ 150704/2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
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เวลา
13.00 - 13.15

13.15 - 13.30
13.30 - 13.45
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 14.45

14.45 - 15.00
15.00 - 15.15

ชื่อเรื่อง
การลดต้นทุนกิจกรรมการขนส่งอ้อยน้ำตาลทราย กรณีศึกษา
หจก ดวงเดือนขนส่ง จำกั ด

การสร้างและประเมินสมรรถนะเครื่องทอดสภาวะสูญญากาศขนาดเล็ก
สำหรับชุมชน: ทอดปลานิล
การวิเคราะห์และทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสสำหรับในงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม LabVIEW
การประมาณผลผลิตสำหรับหญ้าเนเปียร์ ด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
จากอากาศยานไร้คนขับ
ลักษณะทางธรณีโครงสร้างและหมวดหินของเสาเฉลียงใน
จังหวัดอุบลราชธานี
การสร้างและทดสอบเตาปฏิกรณ์แก๊สซิฟิเคชั้นขนาดเล็กเพื่อใช้งานใน
ระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

การพัฒนาโปรแกรมสำหรับช่วยบันทึกค่าและแสดงผลระบบไฟฟ้า 3 เฟส
แบบ Real Time
การบรรเทาอุทกภัยด้วยการผันน้ำ กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน
จังหวัดอำนาจเจริญ

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

SC-O-02

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สุรพงษ์ แก่นมณี และคณะ

SC-O-03

SC-O-05

SC-O-06

SC-O-10

SC-O-09

SC-O-08

3

กฤตเมธ สายสิญจน์

4

พรชิตา บังเกิง

5

รัชชพงศ์ อรุณศิริโรจน์
และคณะ

6

สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์ และคณะ

7

พชร กิจรัต นา

8

เดชาธร อินทะแสง

รหัสนำเสนอ
ชื่อ-สกุล
SC-O-01 บรรพจน์ มีสา และคณะ

2

ที่
1

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
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รหัสนำเสนอ
HU-O-24

HU-O-26

HU-O-31
HU-O-05

HU-O-33

HU-O-38

ที่
1

2

3
4

5

6

13.15 - 13.30
13.30 - 13.45
13.45 - 14.00
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์แรงจูงใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ประเทศไทย
แอปพลิเคชันคำนวณอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ในการเล่นกีฬา
ปัจจัยทางการบริหารที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตาก
การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองค์ก ารบริหารส่วนจัง หวัดสุโขทัย
การเปรียบเทีย บความผูกพันของพนักงานในบริษัทเอกชนแห่ง หนึ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเนชั่น
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเนชั่น
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา

อัสนัย หิรัญเกื้อ และคณะ
พิมพิศา พู่แสงทองชัย

ปาริชาติ เงินสม

ชนิตา เอี่ยมสะอาด

เเอปพลิเคชันเช็คชื่อเข้าเรียน

เวลา
13.00 - 13.15

สังกัด
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ชื่อ-สกุล
กมลวรรณ ศีลไพบูลย์สกุล
และคณะ

ชื่อเรื่อง
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13.15 - 13.30
13.30 - 13.45
13.45 - 14.00

สัญญะผู้ลี้ภัยกับการตีตราทางสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ เรื่อง The Virus
เชื้อโลภมรณะ ของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ White Channel
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิต เพื่อความก้าวหน้าใน
อาชีพของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
แนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าโดยการใช้
การตลาดดิจิทัลและคุณภาพการบริการของสวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัด
ภูเก็ต ภายใต้สถานการณ์โควิด-19
องค์ประกอบผลิตภัณฑ์และสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการใช้บริก ารร้านอาหาร
จานด่วนประเภทเป็ดย่างของผู้บริโภควัยทำงาน
การศึกษาตัวแบบของปัจจัยทางการตลาดบริการและการสื่อสารการตลาดสังคม
ออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมไทย กรณีศึกษา ร้านบุญ ปาก
Thai Dessert & Tea อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์ (E-Commeree)
สำหรับประชาชนตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเนชั่น
วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเนชั่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ซัลมา รัตนเยี่ยม

สันติสุข ชัยเพชร

ชฎารัสม์ เถาว์แดง

วิวรรณธรณ์ แก้วบุญเรือง

ปาลิกา แฉชนวน

การชรีย์ เกษมชลธาร
และคณะ

HU-O-18

MR-O-01

MR-O-02

HU-O-22

HU-O-27

ED-O-35

2

3

4

5

6

7

14.30 - 14.45

14.15 - 14.30

14.00 - 14.15

เวลา
13.00 - 13.15

ชื่อเรื่อง
การศึกษาวิเคราห์อิทธิพลของภาษาบาลีและสันสกฤตที่มีต่อภาษามลายู:
กรณีศึกษาจากการเรียนการสอนรายวิชา BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการ
ค้นคว้าพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

รหัสนำเสนอ
ชื่อ-สกุล
สังกัด
HU-O-03 แม่ชีจำเนียร แสงสินและคณะ มหาวิทยาลัยมหามกุ ฎราช

ที่
1

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
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การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ เรื่อง วิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ความต้องการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การวิเคราะห์องค์ประกอบความรู้ในการบูรณาการด้านเทคโนโลยี ด้านวิชาครู และด้านเนื้อหา ของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ศิริประภา ไขประภาย

บรรพต วงศ์ทองเจริญ
และคณะ
สุขสันต์ โสภาพูล

อารยา มุสิกา และคณะ
สุธรรมมา ประพานศรี

นงนภัส สืบนาค
ปุณณพัฒน์ จ้ายหนองบัว

ED-P-02

ED-P-03

ED-P-05

ED-P-06
ED-P-07

LR-P-01
LR-P-02

2

3

4

5
6

7
8

แนวทางในการพัฒนาแอพลิเคชั่น Mymo (E-Banking) จากลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์
พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวทางในการพัฒนาแอฟพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์

การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชื่อ-สกุล
เพ็ญพิศ ฉายอำไพ

ที่ รหัสนำเสนอ
1 ED-P-01

สังกัด
ชื่อเรื่อง
โรงเรียนเทศบาล 4
การพัฒนารูปแบบการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยตามทฤษฎีคอนตรัคติวิสต์ ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาฬสินธุ์ CIPPA เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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LR-P-05
SC-P-01
SC-P-02

รูปแบบการพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่ประสบภัยแล้งของจังหวัดบุรีรัมย์
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการผลิตน้ำนมโคจากฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้น้ำหมักจากดอกจอกหูหนูแว่นที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักเรดสตาร์ที่
ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT

การจัดการเรีย นรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะ
การแก้ปัญ หาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศเพิ่มเติม (อุตุนิยมวิทยา)
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
จังหวัดกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยนครพนม

นฤมล สมคุณา
ชุติณัฏฐ์ กอพยัคฆินทร์
เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล

SC-P-03

SC-P-04

6

อรุณรัตน์ นาจันทอง

7

ไพศาล ศุภิรัตนกุล และคณะ

ผลของรูปแบบชีวมวลและความเร็วลมที่มีต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาก๊าซชีว มวล

ชื่อเรื่อง
นวัตกรรมการเลี้ยงกบในกระชังบก เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรในสภาวะภัยแล้งของจังหวัดบุรีรัมย์
นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำโดยระบบน้ำหยดและมินิสปริงเกลอร์เพื่อการเกษตรของเกษตรกร
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รหัสนำเสนอ
ชื่อ-สกุล
LR-P-03 สายรุ้ง สอนสุภาพ และคณะ
LR-P-04 บรรเจิด สอนสุภาพ และคณะ

3
4
5

ที่
1
2
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รหัสนำเสนอ
SC-P-05

SC-P-06

ที่
1

2

สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง

อุไรวรรณ วัฒนกุล และคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง

ชื่อ-สกุล
วัฒนา วัฒนกุล และคณะ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสจากน้ำปูทะเลข้นหนืดผสม สาหร่ายก้ ามกุ้งที่ผ่านการ
ไฮโดรไลซ์

ชื่อเรื่อง
ผลของการเสริมสารสกัดจากสาหร่ายก้ามกุ้ง ในอาหารต่อการเจริญเติบโตและความเข้มสี
ในกุ้งกุลาดำ
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ST-O-002

ST-O-003

2

3

No
Code
Featured Speaker
1
ST-O-001

Natpakun Ampun
Pheravut Wongsawad
Narumon Somkuna

Khin Myat Kyu

Name

Topic
Prof. Dr. Ilhan Cagirgan
Life Cycle of Papilio demoleus malayanus Wallace, 1865
on Host Plant of Family Rutaceae in Minsu Environs in
Kyaukse Township
Genetic Diversity of the Genus Thunbergia Using ISSR and
SRAP Markers
Utilization of yeast-fermented broken rice as native
chicken feed

Google Meet Link: http://meet.google.com/qyb-qcxg-bms
*From 12.30 p.m. onward

1.15-1.30 p.m.
1.30-1.45 p.m.

Buriram Rajabhat University

Time
12.30 – 1.00 p.m.
1.00 -1.15 p.m.

Chiangmai University

Mandalay University of
Distance Education

Organization

The 5th National and International Research Conference 2022: NIRC V 2022
Oral Presentation Session (Science and Technology)

xli

Code
HS-O-001

HS-O-002

HS-O-003
(ระดับชาติ)

No
1

2

3

Chutikarn Jaralpong
Niwut Juntavee
นิโลบล เอี่ยมเย็น
ณัฎฐธิดา จันทศิลา

Name
Nuttida Rengpattanakij
Niwut Juntavee

Topic
Effect of Opaque Porcelain Firing Temperature and Holding
Time upon Interfacial Fracture Toughness of Milling MetalCeramic Alloys
The effect of different sintering times and temperatures on the
translucency of monolithic zirconia
ผลเบื้องต้นของโพวิโดนไอโอดีนในการยับยั้งเชื้อก่อโรคฟันผุ

Google Meet Link: meet.google.com/vop-oxmx-mbp
*From 12.30 p.m. onward

1.00-1.15 p.m.

Faculty of Dentistry
Khon Kaen University
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

1.15-1.30 p.m.

Time
12.30-1.00 p.m.

Organization
Faculty of Dentistry
Khon Kaen University

The 5th National and International Research Conference 2022: NIRC V 2022
Oral Presentation Session (Health Sciences (1))

xlii

Code
HS-O-003

HS-O-004

HS-O-005

No
1

2

3

Name
Wareerat kokittipong
Pruchaya Chumvangvapee
Piyawat Luesopha
Cherdsak Kaewkamada
Widsarut Sekaew
Kittikoon Boonkate
Minjun Liang
Yang Song
Yaodong Gu
Yuhuan He
Xuanzhen Cen

Organization
Buriram Rajabhat University

Udon Thani Rajabhat University
Udon Thani Rajabhat University

Topic
Effects of walking exercise combined with arm
and leg weight loading exercise on Physical
Performance of the elderly women

Effects of High-intensity Interval Training on
Obesity: A Mini Review
Pathological Effects on Biomechanical Function
and Strategy Adjustments during Gait Termination:
A Systematic Review

Google Meet Link: meet.google.com/bci-gyvm-rox
*From 12.30 p.m. onward

The 5th National and International Research Conference 2022: NIRC V 2022
Oral Presentation Session (Health Sciences (2))

1.15-1.30 p.m.

1.00-1.15 p.m.

Time
12.30-1.00 p.m.

xliii

HU-O-001

HU-O-002

HU-O-003

HU-O-004

HU-O-005

ED-O-061

ED-O-051

1

2

3

4

5

6

7

No
Code
Featured Speaker

Buriram Rajabhat
University

A Synthesis Study of Writing Approaches Employed in the
Researches on Teaching Writing

Sittisak Pongpuehee
Nawamin Prachanant
Saowarot Ruangpaisan

Maubin University

Mandalay University of
Distance Education.
Mandalay University of
Distance Education

Organization
Sagaing University of
Education, Myanmar
Pakokku University,
Myanmar
Pakokku University,
Myanmar
Naresuan University

Topic
Professor Saw Pyone Naing
Conservation and Ecotourism: Case Study of Don Island, Myeik Archipelago, Myanmar
Tin Lin Phyo
The Study of Murals Illustrating the Sutta Nipāta Found in
the Ancient Temples of Pakokku Region
Lwin Zar Naing Win
Overviewing the Organizational Culture of Historical
Masterpiece in Bagan
Apichai Rungruang
A Study of Motivation and Attitudes towards English
Language Learning by Hmong EFL learners
Pon Pon
A Study of the Buddha Image made of Bamboo-Strips at
the Shwe San Daw Pagoda in Pyay
Daw Pyae
The Moral Study of Some Myanmar Poems in Myanmar
Mya Mya
Literature
Min Theik
Me Me Aung
Ni Ni Oo
The Role of Vocational Training in Myanmar

Name

The 5th National and International Research Conference 2022: NIRC V 2022
Oral Presentation Session (Humanities and Social Sciences)
Google Meet Link: http://meet.google.com/qsi-igmk-uvh
*From 12.30 p.m. onward

2.30-2.45 p.m.

2.15-2.30 p.m.

2.00-2.15 p.m.

1.45-2.00 p.m.

1.30-1.45 p.m.

1.15-1.30 p.m.

1.00-1.15 p.m.

Time
12.30-1.00 p.m.

xliv

ED-O-050

Jansuda Boontree

3.00-3.15 p.m.

2.45-3.00 p.m.

Chaiyaphum Rajabhat
University
Buriram Rajabhat University

7

Ratchakorn Praseeratesung

Blended Learning During Pandemic Corona Virus: Teachers’ and
Students’ Perceptions at Chaiyaphum Rajabhut University
A Synthesis Study of Assessing Learners’ Pragmatic Competence

ED-O-058

2.30-2.45 p.m.

6

Nipa Pongvirut

Srinakharinwirot University

ED-O-056

5

Thidarat Klachiew

2.15-2.30 p.m.

ED-O-004

2.00-2.15 p.m.

4

Passakorn Chumpoonta

Suranaree University of
Technology
Buriram Rajabhat University

ED-O-003

1.45-2.00 p.m.

3

Phouangphet Sounthalavong
Khonesak Keomaneevong

1.30-1.45 p.m.

1.00-1.30 p.m.

Time
12.30-1.00 p.m.

Savannakhet Teacher
Training College

ED-O-002

2

Organization
Nanyang Technological
University, Singapore
University of Northern
Philippines
Savannakhet Teacher
Training College

Effectiveness of Using an Outcome-based Approach to Design
Contents of an In-service Training Program for Training
secondary school English teachers in Laos
The Effects of Using Padlet Application (PA) to Enhance Writing
Ability of English-Majored Students at Savannakhet Teacher
Training College, Lao PDR
Learning Achievement and Satisfaction by Using Collaborative
Learning in Information System Analysis Course
Improving Grade 3 Students Vocabulary Knowledge through
Communicative Activities
Administration Psychology Model of University in Thailand

ED-O-001

1

Lakaisone Saiyachit

Professor Dr. Mario P. Obrero

Featured Speaker

Topic
Dr. Willy A. Renandya

Name

No
Code
Featured Speaker

The 5th National and International Research Conference 2022: NIRC V 2022
Oral Presentation Session (Education (1))
Google Meet Link: http://meet.google.com/btk-ebeu-pmd
*From 12.30 p.m. onward

xlv

ED-O-047

ED-O-005

ED-O-006

ED-O-007

ED-O-009

ED-O-010

ED-O-012

ED-O-032

ED-O-053

1

2

3

4

5

6

7

8

9

No
Code
Featured Speaker

Mary
Akkarapon Nuemaihom
Kampeeraphab Intanoo
Mary
Akkarapon Nuemaihom
Kampeeraphab Intanoo
Soe Moe Thu
Wilai Phiwma
Soe Moe Thu
Wilai Phiwma
Siraprapha Ratanaruamkarn
Surachai Piyanukool
Akkarapon Nuemaihom

Khin Hsu Thwe

Mya Thet Mon

Mya Thet Mon

Ni Ni Hlaing

Name

2.45-3.00 p.m.
3.00-3.15 p.m.

Buriram Rajabhat
University
Myitkyina University
Myitkyina University
Buriram Rajabhat
University

Benefits of Dramatic Play for Enhancing University Students’
Understanding of Poetry
Gender and Language Use in Myanmar Context
The Effect of Classroom Interaction on Developing the Learner’s
Speaking Skill: Myanmar Context
A Synthesis Study of Literary Texts to Enhance EFL Students’ Critical
Reading Skills

2.30-2.45 p.m.

2.15-2.30 p.m.

2.00-2.15 p.m.

1.45-2.00 p.m.

1.30-1.45 p.m.

1.15-1.30 p.m.

1.00-1.15 p.m.

Study Abroad Opportunities and Intercultural Competencies of
University Students in Myanmar
A Need Analysis of Blended Learning to Enhance Chemistry
Specialization Students’ Metacognitive Skills and Attitudes
University Students' Self-Efficacy, Attitudes, and Intentions toward
Chemistry: Myanmar Context
An Analysis of Illocutionary Acts in the Short Story A Small Sacrifice
for an Enormous Happiness by Jai Chakrabarti
The General Attitude of Students and Teachers towards Effectiveness
of Using Short Stories in EFL Classrooms of Myanmar"

Professor Ni Ni Hlaing

Time
12.30-1.00 p.m.

Organization
Mandalay University of
Distance Education
Mandalay University of
Distance Education
Mandalay University of
Distance Education
Mandalay University of
Distance Education
Mandalay University of
Distance Education
Buriram Rajabhat
University

Topic

The 5th National and International Research Conference 2022: NIRC V 2022
Oral Presentation Session (Education (2))
Google Meet Link: http://meet.google.com/gmv-nwdr-xse
*From 12.30 p.m. onward

xlvi

ED-O-011

ED-O-013

ED-O-014

ED-O-015

ED-O-016

ED-O-018

ED-O-017

ED-O-019

ED-O-052

1

2

3

4

5

6

7

8

9

No
Code
Featured Speaker

Somyong Som-in
kampeeaphab Intanoo
Akkarapon Nuemaihom

Su Mon Aung

Khine Zin Thant
Jasmine Kong-Yan Tang
Khine Zin Thant
Jasmine Kong-Yan Tang
Su Mon Aung

May Theint Thu

Yee Mon Cho
Akkarapon Nuemaihom
Kampeeraphab Intanoo
Yee Mon Cho
Akkarapon Nuemaihom
Kampeeraphab Intanoo
May Theint Thu

Name

1.30-1.45 p.m.
1.45-2.00 p.m.
2.00-2.15 p.m.

Buriram Rajabhat University
Ministry of Education, Myanmar
Ministry of Education, Myanmar
Mandalar University

Implementation of Teaching Practices with Respect to the
Integration of Global Citizenship: ELT Context
ICT Skills and Challenges Faced by High School Teachers
of Inle Lake Located in the Nyaungshwe
The 21st Century Learning Needs of University Students:
Teachers' Perception
University Students' Perceptions on 21st Century Learning
Skills: Myanmar Context
Uses and Limitations of Questionnaires in Social Science
Research
Foreign Language Anxiety and Test Anxiety of University
Students: Myanmar Context
Foreign Language Classroom Anxiety and Reading Anxiety
of EFL Students in Myanmar
An error analysis of Thai to English translation

2.15-2.30 p.m.
2.30 – 2.45 p.m.
2.45-3.00 p.m.
3.00-3.15 p.m.

Mandalar University
Yadanarbon University
Yadanarbon University
Buriram Rajabhat University

1.15-1.30 p.m.

1.00-1.15 p.m.

Buriram Rajabhat University

Building Students' Global Competency in English
Language Classrooms at Undergraduate Level in Myanmar

Time
12.30-1.00 p.m.

Organization
National Pingtung University

Topic
Professor Dr. Ted Yu-Chung Liu

The 5th National and International Research Conference 2022: NIRC V 2022
Oral Presentation Session (Education (3))
Google Meet Link: http://meet.google.com/jfh-uekz-gts
*From 12.30 p.m. onward

xlvii

ED-O-021

ED-O-022

ED-O-023

ED-O-024

ED-O-046

ED-O-026

ED-O-027

ED-O-054

3

4

5

6

7

8

9

10

ED-O-065

ED-O-020

2

11

ED-O-067

1

No
Code
Featured Speaker

Zarni Mar

Organization
Niagara University

Professional Development Needs of Myanmar University
Teachers of English
Culture Learning in Myanmar EFL Context

3.00-3.15 p.m.

3.15-3.30 p.m.

Myitkyina University

Buriram Rajabhat University

3.30-3.45 p.m.

2.45-3.00 p.m.

Myitkyina University

Ilocos Sur Polytechnic State College
University of Northern Philippines

2.30-2.45 p.m.

2.15-2.30 p.m.

Manaw Yadana Private High School
Myitkyina University

2.00-2.15 p.m.

1.45-2.00 p.m.

1.30-1.45 p.m.

1.15-1.30 p.m.

1.00-1.15 p.m.

Time
12.30-1.00 p.m.

Manaw Yadana Private High School

Student Perception on Traditional English Language Testing in Mohnyin University
a Myanmar Context
Teachers' Perceptions on the Effectiveness of Group Work and Buriram Rajabhat University
Pair Work towards CLT in ELT Classrooms

Attitudes towards Multilingualism at Secondary Schools in
Shahjalal University of Science &
Bangladesh
Technology, Sylhet, Bangladesh
Beliefs of University Teachers: Personal Skills of Teacher Leaders Myitkyina University

Prof. Dr. R. Michael Smith

Topic

Assessment Practice of English Language Teachers in
Myanmar
Soe Darli Wai
Confucian Conception of Critical Thinking in Teaching English
as a Foreign Language in Myanmar
Soe Darli Wai
Challenges in Academic Research Experienced by
Postgraduate Students in Myanmar Higher Education Context
Yuttachak Lamjuanjit
Effects of Virtual Classrooms on English Language Skills and
Nawamin Prachanant
Learning Aspects: Review of Recent Cases under COVID-19
Chukiat Jarat
Pandemic
Christian Cudiamat Gandeza Personal Narratives: A Pedagogical Intervention in Writing
Ma. Jesusa Ridor-Unciano

Kyaw Sein

Ohnmar Win
Yee Mon Cho
Nawamin Prachanant
Saowarot Ruangpaisan
Kyaw Sein

Sree Bidhan Chakraborty
Himadri Sekhar Roy
Zarni Mar, Peng Qingyue
Chang Woojin
Aye Aye Mar

Name

The 5th National and International Research Conference 2022: NIRC V 2022
Oral Presentation Session (Education (4))
Google Meet Link: http://meet.google.com/dqy-zwmc-sxc
*From 12.30 p.m. onward

xlviii

ED-O-028

ED-O-029

ED-O-030

ED-O-031

ED-O-008

ED-O-055

ED-O-064

ED-O-066

HU-O-007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

No
Code
Featured Speaker

Wiphaporn Dangsri
Chookiat Jarat
Nawamin Prachanant
Nguyen Vu Quynh Nhu
Nguyen Hoang Hanh An
Wendell A. Lived
Ma. Jesusa Ridor-Unciano
Ma. Jesusa Ridor-Unciano

Khin Mar Mar

Than Than Win

Aung Myo Hein

Thinn Myat New
Tika Ram Pokharel
Nwe Nwe Hninn

Name

Mandalay University of
Distance Education
Buriram Rajabhat
University

1.15-1.30 p.m.

Lashio University,
Myanmar
Tokyo University of
Foreign Studies
Myitkyina University

3.00-3.15 p.m.

2.45-3.00 p.m.

2.30-2.45 p.m.

2.15-2.30 p.m.

2.00-2.15 p.m.

1.45-2.00 p.m.

1.30-1.45 p.m.

1.00-1.15 p.m.

Time
12.30-1.00 p.m.

Mandalay University

Organization

Exploring Student Engagement with Corpus Feedback on English Hue University
Writing
Personal Growth Development of Students’ Literary Appreciation
Ilocos Sur Polytechnic
State College
Expectations of Young Professionals on Community Engagements
University of Northern
Towards Sustainable Development Goals : an Exploration
Philippines

Quality Enhancement of Master’s Supervision in Chemistry
Specialization at Selected Universities in Myanmar
Successful Studying in Doctoral Education of Myanmar: Botany
Specialization
The Effects of Captioned Videos on Vocabulary Learning: A Metaanalysis
Teaching Professionals' Opinions and Views on Experiences of
Attending Academic Conferences
Successful Leadership and Student Outcomes at Universities in
Myanmar
A Synthesis Study of Metacognitive Strategies Employed in the
Researches on Teaching Reading

Dr. Ashok R. Thorat

Topic

The 5th National and International Research Conference 2022: NIRC V 2022
Oral Presentation Session (Education (5))
Google Meet Link: http://meet.google.com/tmm-hwkk-mkv
*From 12.30 p.m. onward

xlix

Code

ED-O-037

ED-O-038

ED-O-039

ED-O-040

ED-O-041

3

4

5

6

7

ED-O-042

ED-O-036

2

8

ED-O-035

1

Featured Speaker

No

Zhang Ancheng
Suwana Juithong
Phithack Nilnopkoon
Yang Pengfei
Phithack Nilnopkoon
Suwana Juithong
Yin Yao
Phithack Nilnopkoon
Suwana Juithong
Zhaoyi
Phithack Nilnopkoon
Kanreutai Klangphahol
Xiao Qianlin
Sombat Kotchasit
Angkana Karanyathikul
Huangfu Zhounan
Sombat Kotchasit
Kanreutai Klangphahol
Zhu Fengling
Sombat Kotchasit
Wang Tiansong
Feifei Guo
Premjit Kajonpai Larsen
Rekha Arunwong

Name

1.45-2.00 p.m.

Valaya Alongkorn
Rajabhat University
Valaya Alongkorn
Rajabhat University

Effect of Learning Management by Using Davies Instructional Model on
Ability of Automobile Engine Disassembly and Adjustment and Learning
Achievement of Students in Jiangsu Electronic Information Vocational College
Study of Dalcroze Music Teaching Method on Music Class to Promote
Musical Literacy of Primary School Students

Effect of Problem-Based Learning (PBL) on Music Teaching Scheme Design
and Teaching Practice of Music Teacher Students at Zhoukou Normal
University

Study of Case Study Method through Microteaching Method to Enhance
Teaching Practice Skills of Students Majoring in Chinese Language
and Literature
Effect of learning management using Problem-Based Learning together with
the Mobile Phone Application on Students’ Learning Achievement and the
Ability of Landscape Design of College Students
The Effect of Learning Management Using BOPPPS Teaching Method on
Learning Achievement and Dance Performance Of University Students

1.30-1.45 p.m.

Valaya Alongkorn
Rajabhat University

2.30-2.45 p.m.

Valaya Alongkorn
Rajabhat University

2.45-3.00 p.m.

2.15-2.30 p.m.

Valaya Alongkorn
Rajabhat University

Valaya Alongkorn
Rajabhat University

2.00-2.15 p.m.

Valaya Alongkorn
Rajabhat University

1.15-1.30 p.m.

1.00-1.15 p.m.

The Effect of Cooperative Learning Using STAD Technique on Mathematics
Achievement of the Fourth Grade Students in Primary Schools

12.30-1.00 p.m.

Time

The Effect of Aided-study Class Teaching Mode on Mathematics
Achievement of Grade 4 Students in Primary Schools

Organization
Institute of Advanced
Studies in English
Valaya Alongkorn
Rajabhat University

Prof Dr. Irom Gambhir Singh

Topic
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ED-O-049

ED-O-057

ED-O-059

1
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Featured Speaker

No

Topic

Buriram Rajabhat
University
Buriram Rajabhat
University

A Collocational Error Analysis in English Narrative Essay Written by
English Major Students
Educational strategies aimed to improving student nurse's medication
calculation skills: A systemic review

2.00-2.15 p.m.

1.45-2.00 p.m.

1.30-1.45 p.m.

Buriram Rajabhat
University

1.00-1.15 p.m.

Mandalay University

1.15-1.30 p.m.

12.30-1.00 p.m.

Hue University, Vietnam

National Pingtung
University

Time

Organization

Practicing Home Visit Program for School Resilience and School
Effectiveness Amid the Covid-19Pandemic Crisis: Experience from Public
Primary School of Pemepek at Pringgarata, Central Lombok, West Nusa
Tenggara, Indonesia
Factors Influencing the Effectiveness of Sub-District School with Good
Quality Administration in Nakhonchaiburin Provinces

Dr. Bao Kham
International Practicum:What Students Gain and Are Challenged
Ambiguity Found in Advertisements

Piyapat Klumgen
Narumon Sakpakornkan
Supatra Rukkarnsil
Thanakorn Kamolwet
Chookiat Jarat
Nawamin Prachanant
Nongnuch Homniam
Siripinya Trakunram

Zobi Mazhabi
Yoyok Amirudin

Tin Moe Yi

Name
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Chen Jianping
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1 ED-O-062
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ED-O-063

Chang Yipeng
Nitikorn Onyon
Mesa Nuansri
Yuan Liangzhi
Nitikorn Onyon
Thitiporn Pichayakul
WangDi
Premjit Kajonpai Larsen
Rekha Arunwong
Li Xiaofeng
Lerlak Othakanon
Danucha Saleewong
Dou Jiayu
Lerlak Othakanon
Wassaporn Jirojpan

Jiang Renfeng
Kraphan Sri Ngan
HU-O-006 Cai Lingling

Huang Yingjie

Featured Speaker

2

Name
Dai Yuqiang
Chen Dongsheng

No
Code
Featured Speaker
Featured Speaker

4.15-4.30 p.m.

Valaya Alongkorn
Rajabhat University

3.45-4.00 p.m.

Valaya Alongkorn
Rajabhat University

4.00-4.15 p.m.

3.30-3.45 p.m.

Valaya Alongkorn
Rajabhat University

Valaya Alongkorn
Rajabhat University

3.15-3.30 p.m.

Valaya Alongkorn
Rajabhat University

Study of Problem-Based Learning Approach for Enhancing Learning
Achievement and Students’ Satisfaction Among the First Year Students on
Fundamentals of Information Technology Course, Zhoukou Normal University
Study of State and Problems on Learning Management and Propose Guidelines
on Ideological and Political Education Courses in Xinzhou Teachers University

3.00-3.15 p.m.

Ceramic Art Museum

Research on Jingdezhen Ceramic Industry Tourism under the Background of
National Strategy
Study of Flipped Classroom Teaching Method together with Cyberspace
Learning to Promote Chinese Contemporary Literature History Achievement of
University Students
The Effect of Learning Management Using Cooperative Learning together with
Superstar Mobile Library Application to Enhance the Searching for Information
Ability of University students
Study of Problem-Based Learning Together with Questioning Technique to
Promote Choreography Ability of Dance Students

2.45-3.00 p.m.

2.00-2.30 p.m.
2.30-2.45 p.m.

1.30-2.00 p.m.

Time
12.30-1.00 p.m.
1.00-1.30 p.m.

Hebei Academy of Fine
Arts

Organization
Peking University
Jiangxi Institute of Fashion
Technology
Sichuan University of
Science and Engineering
Guizhou University
WuZhou University

Deepening the Integration of Production and Education to Boost Regional
Economic Development Explore New Modes of School-enterprise Cooperation

On the improvement strategies of university leaders' literacy in coping with
public opinion pressure

A Brief Discussion on the Thought of Universities Serve the Development of
Society

Topic
Culture Gathers Strength, Education Leads the Future
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Zoom Link: https://us06web.zoom.us/j/9955292699
*From 12.30 p.m. (Thai Time) onward

สารบัญ
บทคัดย่องานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)

หน้า

ด้านการศึกษาศาสตร์ (ภาคบรรยาย)
ผลการฝึกออกกำลังกายด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเชิงประยุกต์ต่อสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
เด่น ครองคัมภีร์
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในวิถีปกติใหม่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
สุชาติ พุทธลา
การพัฒนาชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การเพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมีชัยพัฒนา
จังหวัดบุรีรัมย์
กาญจนา อุ่นคำ ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในจังหวัดบุรีรัมย์
ธาริณี จ๋าพิมาย นิยม อานไมล์ กระพัน ศรีงาน
การวิเคราะห์และเรียบเรียงเพลงพื้นบ้านอีสานใต้สำหรับวงโยธวาทิตในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ธันย์ศรุต กลีบสมุทร วงศ์วิทูรสมุทร ธิติ ปัญญาอินทร์ ธนพล ตีรชาติ
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการสอนซิปปาโมเดล
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รัสรินทร์ แพร่งสุวรรณ์ สุชาติ หอมจันทร์
ทัศวิน โขรัมย์
ภาณุวัช ปุรณะศิริ4

1
2
15
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25
33

46

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
อานันทชัย มานะดี สรรฤดี ดีปู่

56

ผลสัมฤทธิ์ของแบบฝึกอ่านประสมสระจมเขมร : กรณีศึกษาจากการเรียนการสอน
รายวิชา 1152104 ภาษาเขมร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ณภัทร เชาว์นวม

65
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยที่ดำเนินการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
รัตนา แก้วกล้า ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ สุชาติ หอมจันทร์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ วิชาสังคมศึกษา3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปาริชาติ ขามประโคน สุชาติ หอมจันทร์ ทัศวิน โขรัมย์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเขียนความเรียงร้อยแก้ว โดยใช้แบบฝึกประกอบภาพการ์ตูน
วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
เพ็ญแข ไชยเทพ
สุชาติ หอมจันทร์
สุพิชฌาย์ ศรีโคตร
สมนึก นครวงศ์
การจัดกิจกรรมดนตรีในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กรณีศึกษา
โรงเรียนกลุ่มเบญจมิตร
ชาญณรงค์ ภูทนนท์นอก ธิติ ปัญญาอินทร์ ธนพล ตีรชาติ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ แบบการแสดงบทบาทสมมติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ญาดา เชือนรัมย์ ปองเอก เพ็งลุน สุชาติ หอมจันทร์
ภาณุวัช ปุรณะศิริ ทัศวิน โขรัมย์5
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
หทัยชนก หวังจิต สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
การพัฒนาตัวบ่งชี้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา
วนัชพร แก้วเนตร พัชนี กุลฑานันท์ กระพัน ศรีงาน
สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
พันธรักษ์ ลำดวนหอม กิติวัชร ถ้วยงาม เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น
ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์วรรณกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สมเกียรติ รองประโคน สุชาติ หอมจันทร์
ทัศวิน โขรัมย์
ภาณุวัช ปุรณะศิร
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84
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88
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96
108

116
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก โดยใช้เทคนิค 5W1H
ปณรรญธร รัชนะปกิจ สุชาติ หอมจันทร์
ทัศวิน โขรัมย์
ภาณุวัช ปุรณะศิริ

126

ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ณัฐพล แหวนแก้ว วินิรณี ทัศนะเทพ โกวิท วัชรินทรางกูร

128

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
วรุต ซื่อสัตย์ เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์ กิติวัชร ถ้วยงาม

141

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลร่วมกับสื่อประสมเชิงโต้ตอบ
เพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
อัญชลี วิมลศิลป์
พิมพ์ชนก โพธิปัสสา นิสสรณ์ บำเพ็ญ
สมกมล รักวีรธรรม ปัญญา ศิริโรจน์
องค์ประกอบของการเสริมพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะครูในยุคดิจิทัล
เอกรัฐ พิลา พิมพ์ชนก โพธิปัสสา
ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
สุวิมล ตันสิงห์
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
มณเฑียร งามแก้ว สมศักดิ์ จีวัฒนา ศิราณี จุโฑปะมา

149

159

168

180

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยวิธีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
วีรยา จุนใจ สุชาติ หอมจันทร์ ทัศวิน โขรัมย์

188

การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี
โดยใช้แนวคิดของนักวิชาการทางดนตรีศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ภัทราภรณ์ อู่ไพบูรณ์ ธนพล ตีรชาติ ธิติ ปัญญาอินทร์

190
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ผลการจัดการเรียนรู้เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยใช้การเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น
ร่วมกับแผนผังความคิด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
199
ปิยะนุช ทองทั่ว ชูเกียรติ จารัตน์ สุเทียบ ละอองทอง
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R เชิงรุก
เด่นดวง บัวทองหลาง

208

สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7
วันเฉลิม โคลิตร กระพัน ศรีงาน วินิรณี ทัศนะเทพ

210

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 218
รุจิราพร สายมณี กระพัน ศรีงาน นิยม อานไมล์
การวิเคราะห์บุคลิกภาพผู้เรียนรายบุคคลของนักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์นิสัย HABITscan
อุไรวรรณ วิเศษฤทธิ์ สุชาติ หอมจันทร์ ทัศวิน โขรัมย์

227

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดโคดาย สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ประจวบ บูรณ์เจริญ ธนพล ตีรชาติ ธิติ ปัญญาอินทร์

229

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าวัดทางสถิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์
กฤษณา ไสยาศรี สุชาติ หอมจันทร์
ทัศวิน โขรัมย์
สมนึก นครวงศ์
การพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM
ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 2
สำเภา ดวงกระจาย

239

241

lv

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการเกมมิฟิเคชั่นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในกระบวน
วิชาค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู
นิสสรณ์ บำเพ็ญ ผ่องพรรณ สิทธิชัย

253

การพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ปัญญา ชินโชติ

261

การพัฒนาทักษะการออกแบบภาพ 2 มิติ โดยใช้บทเรียนออนไลน์วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โสภิตา สาลี
สุชาติ หอมจันทร์
ภาณุวัช ปุรณะศิริ ทัศวิน โขรัมย์4

274

การบริหารการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
อัญมณี เควันดี สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

276

การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ฐิติมา ระสอน พิมล วิเศษสังข์ อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ

288

กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของหมอลำกฤษณา บุญแสน
ศรัทธา เชิงหอม เชาว์ การวิชา ธนพล ตีรชาติ

300

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การค้าออนไลน์ สำหรับประชาชนตำบลป่าเซ่า
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
การชรีย์ เกษมชลธาร อุดม คำขาด เชาวฤทธิ์ จั่นจีน

309

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคบรรยาย)

319

วิทยาการเข้ารหัสลับของภาพสีด้วยสมบัติค่ากลางของข้อมูล
สัจจาธิษฐ์ สันตะวงค์ วัชรินทร์ คล่องดี วรัชยา พนมรัมย์

320

การพัฒนาระบบสารสนเทศแสดงไทม์ไลน์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประหยัด สุพะกำ กล้า ภูมิพยัคฆ์ วาทินี ดวงอ่อนนาม

329

การลดต้นทุนกิจกรรมการขนส่งอ้อยโรงงาน
บรรพจน์ มีสา ณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง
อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
สิรินดา แสงกำพลี

337

lvi

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การสร้างและประเมินสมรรถนะเครื่องทอดสภาวะสุญญากาศขนาดเล็กสำหรับชุมชน : ทอดปลานิล
ชัชวาล นิมโรธรรม สุรพงษ์ แก่นมณี
การวิเคราะห์และทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสในงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
โดยใช้โปรแกรม LabVIEW
กฤตเมธ สายสิญจน์ ภาคภูมิ จันทร์ศรี
การประมาณผลผลิตสำหรับหญ้าเนเปียร์ ด้วยภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ
พรชิตา บังเกิง ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ เสรี วงส์พิเชษฐ
เจษฎา โพธิ์สม อดุลวิทย์ ชินาภาษ กิตติพิชญ์ อึงสถิตย์ถาวร
ลักษณะทางธรณีโครงสร้างและหมวดหินของเสาเฉลียง บ้านใหม่ดงสำโรง อำเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี
รัชชพงศ์ อรุณศิริโรจน์
ฐิติพงษ์ อุ่นใจ
ภควัฒน์ วงศ์วรรณวัฒนา ประดิษฐ์ นูแล
การสร้างและทดสอบเตาปฏิกรณ์แก๊สซิฟิเคชั่นขนาดเล็ก เพื่อใช้งานในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์ นรินทร์ กุลนภาดล บรรพจน์ มีสา
การพัฒนาโปรแกรมสำหรับช่วยบันทึก แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และแสดงผลระบบไฟฟ้า 3 เฟส
แบบ Real Time
พชร กิจรัตนา สมศักดิ์ สิริโปราณานนท์ บุญเลิศ สื่อเฉย

345

358
369

379

390

396

การบรรเทาอุทกภัยด้วยการผันน้ำ กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จังหวัดอำนาจเจริญ
เดชาธร อินทะแสง ธนภร ทวีวุฒิ

405

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคบรรยาย)

422

อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์ต่อทัศนคติ
บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคคนไทย
ณิชมน แสวงธรรม นธกฤต วันต๊ะเมล์

423

ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 435
ศิริลักษณ์ เติมกล้า
วรภูริ มูลสิน
วัชรากรณ์ อนุพันธ์
พระปลัดสุระ ญาณธโร
การนำเสนอของพรรคการเมืองที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง
อธิโขค พุทธปิยบูชา
วรภูริ มูลสิน
อณัญญา อินพุ่ม
พระครูปริยัติปัญญาโสภณ

443

lvii

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
รัชต์พนิดา ปุริโส ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ ประชัน คะเนวัน

454

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
จิตราพร ภัทรกนก ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ ประชัน คะเนวัน

465

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา
สุกัญญา ธานี สถาพร วิชัยรัมย์ ประชัน คะเนวัน

474

บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดสวัสดิการแก่ผู้พิการ ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนตำบล
ลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
483
ธนากร จะรอนรัมย์ ประชัน คะเนวัน สถาพร วิชัยรัมย์
ความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
สาขาพุทไธสง
ศิรินทร์ สิงสุวรรณ ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ ประชัน คะเนวัน

492

ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน
ปัทมา บุตรพรม สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ

501

ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการของพนักงานภายในท่าอากาศยานนครพนม 510
ขวัญดาว อุดมสิน ณภัทร หงษาวงษ์
นโยบายการสร้างความเข้าใจในการตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์
วีระ พีระพลพันธ์ วรภูริ มูลสิน2
ประชัน คะเนวัน พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน

518

สภาพที่เป็นจริงและที่คาดหวังในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
527
วิลัยลักษณ์ โพธิ์อบ สถาพร วิชัยรัมย์ ประชัน คะเนวัน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
วัลภา โกติรัมย์ ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ ประชัน คะเนวัน

536

lviii

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ชัยมงคล ใจสนธิ์ สถาพร วิชัยรัมย์ ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
วาสนา ดวงศรี วรภูริ มูลสิน
พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน พระปลัดสุระ ญาณธโร

545

554

รูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
จีรนันท์ เรืองจำรัส ประชัน คะเนวัน ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ

562

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งาน OpenChat ในแอปพลิเคชัน LINE ของผู้บริโภค
ตามกรอบทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี
แพทริยา ไชยรถ นธกฤต วันต๊ะเมล์

572

การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวิถีสายน้ำบนฐานประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่น ของชุมชนกลุ่มภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
กาญจนา รัตนธีรวิเชียร

585

ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ตามทัศนะของประชาชนในเขตตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
เกื้อกูล ชุ่มเสนา ณรงค์ ภูเยี่ยมจิตร
พระครูเกษมอาจารสุนทร วรภูริ มูลสิน
คนพิการกับโอกาสทางสังคม กรณีศึกษาการเข้าถึงสิทธิด้านสวัสดิการรัฐของคนพิการบ้านคู หมู่1
ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
กนกวรรณ วังคะฮาด มุกจรินทร์ แท่นดี ขนิษฐา ทรงทาสี
โสมประภา คำสีสุข นิธิพงษ์ บัวจำนงค์ ประกายฟ้า แก้วมาลา

598

606

แนวทางการพัฒนาการให้บริการแบบปกติใหม่ของธุรกิจร้านอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 615
กติกา กลิ่นจันทร์แดง อภิรดี เนติรังษีวัชรา ปรายตา พรหมเสน
ประสิทธิผลของการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
ศิริพงษ์ เครือจันทร์ สถาพร วิชัยรัมย์ ประชัน คะเนวัน

625

lix

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภูมิปัญญาหัตถศิลป์พื้นบ้านในประเพณีชีวิตชาวไทยเขมรสุรินทร์
ภชร รัมพณีนิล
อิทธิวัตร ศรีสมบัติ
ภัทระ อินทรกำแหง ประทีป แขรัมย์

637

การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน : กรณีศึกษาบ้านบุ ตำบลปราสาท
อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
เยี่ยม คงเรืองราช นงนุช หอมเนียม

646

อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ที่มีต่อการส่งเสริมพฤติกรรม
การลดการบริโภคโซเดียม ของประชากรวัยแรงงานไทย
บัณฑิตา พิบูลย์ลาภอุดม นธกฤต วันต๊ะเมล์

656

ข้อสรุปจากงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ด้วยโปรแกรม ATLAS.ti
รุ่งรัตน์ หัตถกรรม
ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
สุธี นันทสำราญวงศ์ สถาพร วิชัยรัมย์ ประชัน คะเนวัน

671

682

แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
พระทิพยรส ตนฺติปาโล พระครูปริยัติปัญญาโสภณ
วันชัย ชูศรีสุข อณัญญา อินพุ่ม

691

บุญข้าวเปลือกของชาวไทยเขมรบ้านโคกยาง จังหวัดสุรินทร์
อิทธิวัตร ศรีสมบัติ จักรี บำรุงภักดิ์

702

การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
ทรงกฤษ ทิศกะโทก ประชัน คะเนวัน ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ
ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
มณฑิรา คงไธสง ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ สถาพร วิชัยรัมย์
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานคดีของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวง
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ยุวธิดา เชาระกำ สถาพร วิชัยรัมย์ ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ

713
722

730

lx

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การพัฒนาเเอปพลิเคชันเช็คชื่อเข้าเรียนบนโททรศัพท์มือถือด้วยโปรแกรม Thunkable
กมลวรรณ ศีลไพบูลย์สกุล ศรัณย์รัชต์ กาวีระ สุธาสินี กระต่ายทอง
นันทิพัฒน์ อยู่เชื้อ ชินกร หมู่จำรัส
สงกรานต์ จรรจลานิมิตร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์แรงจูงใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
ประเทศไทย
รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา
แอปพลิเคชันคำนวณอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ในการเล่นกีฬา
อัสนัย หิรัญเกื้อ กฤติน ลมสูงเนิน ประกายกาญจน์ มณีวงษ์
วันชัย บุญเรือง สงกรานต์ จรรจลานิมิตร
ปัจจัยทางการบริหารที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ในจังหวัดตาก
พิมพิศา พู่แสงทองชัย ทัตษภร ศรีสุข อัศนีย์ ณ น่าน

740

750
762

774

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 786
ปาริชาติ เงินสม ฑัตษภร ศรีสุข ศศิชา วงศ์ไชย
การเปรียบเทียบความผูกพันของพนักงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ชนิตา เอี่ยมสะอาด มนตรี แย้มมั่งมี สุทธิดา ถนอมวงศ์

797

สัญญะผู้ลี้ภัยกับการตีตราทางสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ เรื่อง The Virus เชื้อโลภมรณะ
ของ มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ White Channel
ซัลมา รัตนเยี่ยม

815

องค์ประกอบผลิตภัณฑ์และสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารจานด่วน
ประเภทเป็ดย่างของผู้บริโภควัยทำงาน
วิวรรณธรณ์ แก้วบุญเรือง ฑัตษภร ศรีสุข อนันตพร วงศ์คำ

824

การศึกษาตัวแบบของปัจจัยทางการตลาดบริการและการสื่อสารการตลาดสังคมออนไลน์
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมไทย กรณีศึกษา ร้านบุญปาก Thai Dessert & Tea
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ปาลิกา แฉชนวน ทัตษภร ศรีสุข วราลักษณ์ ศรีกันทา

838

ด้านการวิจัยเชิงสหวิทยาการ (ภาคบรรยาย)

851

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิตเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
ของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
สันติสุข ชัยเพชร รุ่งนภา อริยะพลปัญญา

852

lxi

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
แนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า โดยการใช้การตลาดดิจิทัล
และคุณภาพการบริการของสวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัดภูเก็ต ภายใต้สถานการณ์โควิด-19
ชฎารัสม์ เถาว์แดง ศิรวิทย์ ศิริรักษ์

875

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคบรรยาย)

895

ผลเบื้องต้นของโพวิโดนไอโอดีนในการยับยั้งเชื้อก่อโรคฟันผุ
นิโลบล เอี่ยมเย็น ณัฏฐธิดา จันทศิลา

896

ด้านการศึกษาศาสตร์ (ภาคโปสเตอร์)

897

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยตามทฤษฎีคอนตรัคติวิสต์
ร่วมกับการเรียนรู้แบบ CIPPA เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกด
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เพ็ญพิศ ฉายอำไพ
การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4
ศิริประภา ไขประภาย นิยม อานไมล์ กระพัน ศรีงาน
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ เรื่อง วิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
บรรพต วงศ์ทองเจริญ
วิชญา วงศ์ทองเจริญ
ภธรเดช เครือแสงธรรม ภัคจีรา สุดสายเนตร
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
สุขสันต์ โสภาพูล สุพัตรา รักการศิลป์ โกวิท วัชรินทรางกูร

898

901

913

915

ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 925
อารยา มุสิกา เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล ปฏิมา จันทร์นวล
บัวลอย จันผกา นฤมล ประครองรักษ์
การวิเคราะห์องค์ประกอบความรู้ในการบูรณาการด้านเทคโนโลยีด้านวิชาครูและด้านเนื้อหา
ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
สุธรรมมา ประพานศรี นิยม อานไมล์ กระพัน ศรีงาน

931

lxii

สารบัญ (ต่อ)
ด้านการวิจัยเชิงพื้นที่ (ภาคโปสเตอร์)
แนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น MyMo (E-Banking) กรณีศึกษาจากลูกค้าธนาคารออมสิน
ในจังหวัดบุรีรัมย์
นงนภัส สืบนาค ปรีชา ปาโนรัมย์
กุลกันยา ศรีสุข
สุริยา รักการศิลป์4
พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวทางในการพัฒนาแอฟพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์
ปุณณพัฒน์ จ้ายหนองบัว ปรีชา ปาโนรัมย์
กุลกันยา ศรีสุข สุริยา รักการศิลป์4
นวัตกรรมการเลี้ยงกบในกระชังบกเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรในสภาวะภัยแล้งของจังหวัดบุรีรัมย์
สายรุ้ง สอนสุภาพ บรรเจิด สอนสุภาพ ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์
นันท์นภัส ปาลินทร วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ
นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำโดยระบบน้ำหยดและมินิสปริงเกลอร์เพื่อการเกษตร
ของเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
บรรเจิด สอนสุภาพ ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์ สายรุ้ง สอนสุภาพ
นันท์นภัส ปาลินทร วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ

หน้า
941
942

954

966

977

รูปแบบการพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่ประสบภัยแล้งของจังหวัดบุรีรัมย์
นฤมล สมคุณา

987

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคโปสเตอร์)

990

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการผลิตน้ำนมโคจากฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ชุติณัฏฐ์ กอพยัคฆินทร์ ศรัณยา สุจริตกุล เรวดี โรจนกนันท์

991

ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้น้ำหมักจากดอกจอกหูหนูแว่นที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของผักเรดสตาร์ที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT
เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริม
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเชิง
ประยุกต์ต่อสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือ งเพชรบูรณ์ เพศหญิงสุขภาพดี อายุเฉลี่ย 66.17
± 1.97 ปี จำนวน 30 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุมใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ กลุ่ม
ทดลองฝึกโปรแกรมแม่ไม้มวยไทยเชิงประยุกต์ ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ทักษะการร่ายรำไหว้ครู ทักษะพื้นฐาน
การกีฬามวยไทย ทักษะแม่ไม้มวยไทย ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังฝึก 8 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนาเปรียบเทียบค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กำหนดระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยพบว่า
ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย หลังฝึก 8 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ความ
ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ (เอื้อมแขนแตะมือด้านหลัง) ระบบหายใจและหลอดเลือด (เดินย่ำเท้า 2 นาที) ไม่
มีความแตกต่างทางสถิติ หลังฝึก 8 สัปดาห์ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและ
แขน ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ การทรงตัว ความว่องไว ความอดทนสมรรถภาพด้านแอโรบิคเพิ่มขึน้
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปว่า โปรแกรมฝึกแม่ไม้มวยไทยเชิงประยุกต์ พัฒนาสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุเพศหญิงด้าน
ความแข็งแรงกล้ามเนื้อขา(ลุกยืนจากเก้าอี้ 30 นาที) ความแข็งแรงกล้ามเนื้อแขน(การงอแขนพับศอก) ความ
ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ(นั่งเก้าอี้ยื่นแขนแตะปลายเท้า) การทรงตัว ความว่องไว(ลุกเดินจากเก้ าอี้ ไปกลับ) และความอดทนสมรรถภาพด้านแอโรบิค (เดิน 6 นาที) ดีเพิ่มขึ้น
คำสำคัญ : ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเชิงประยุกต์ สมรรถภาพทางกาย ผู้สูงอายุ

Abstract
The research aimed to study and compare Exercise Training Program using Applied
Thai Boxing Art toward the elderly’s physical fitness in Muang Phetchabun Municipality using
30 healthy females aged 66 . 1 7 ± 1 . 9 7 divided into control group and experimental group.
2

The control group spent their daily lives as usual and the experimental group had applied
Thai Boxing Art training program for 8 weeks including worship dance skills, basic Thai
Boxing fighting technique skills and basic Thai Boxing skills. There were physical fitness test
before and after the training for 8 weeks. Descriptive statistics and comparison of value
between the control group and the experimental group were implemented with statistical
significance as .05. The findings were as following:
Regarding to physical fitness test after the training for 8 weeks, it was found that
for the control group and the experimental group, there was no statistical significance in
muscular and joints flexibility ( Back scratch test) and Aerobic fitness ( 2- Minute Step test) .
After the training for 8 weeks, for the control group and the experimental group, leg and arm
muscular strength, muscular and joint flexibility, balancing and agility and Aerobic endurance
increased with statistical significance as .05.
In summary, Applied Thai Boxing training program improved the female elderly’ s
physical fitness in leg muscular strength (30-Second Chair Stand), arm muscular strength (Art
Curl test), muscular and joint flexibility (Chair Sit-and-Reach test), balancing and agility (Feet
up-and-go test) and Aerobic endurance (6-Minute Walk) increasingly.
Keywords : Exercise Training Using Applied Thai Boxing Art Toward, Toward the Elderly’s
Physical Fitness
1. บทนำ

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 และกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสั งคมสู งอายุ
ระดับสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2564 คือสังคมที่มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดโดยคาดการณ์ว่า
ใน พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด คือ มีผู้สู งอายุมากกว่าร้อยละ 28 ของ
ประชากรทั้งหมด จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วประมาณ 12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18 (กรม
กิจการผู้สูงอายุ, 2562) การก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุจะเผชิญกับความเสื่อมของร่างกายตามธรรมชาติ สังเกตจาก
การเปลี่ยนแปลงของรูปร่าง สภาพของผิวหนั ง กล้ามเนื้อ กระดูก ระบบหัวใจและหลอดเลือด สมองและ
อวัยวะรับความรู้สึก สายตา ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ระบบต่อมไร้ท่อ เมื่อมี
อายุมากกว่า 65 ปี มีโอกาสเกิดโรคเรื้อรังสะสมเพิ่มขึ้น เกิดความพิการและเสียชีวิตได้ (ชฎาพร คงเพ็ชร์ ,
2562 อ้างใน Nay,Garratt, & Fetherstonhaugh, 2014) การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพวัยผู้สูงอายุมั ก
มีสาเหตุเกิดจากปัญหาพฤติกรรมสุขภาพตั้งแต่ในช่วงวัยกลางคน เนื่องจากเป็นวัยทำงาน ละเลยการดูแล
ตัวเอง หรือไม่ได้คิดเรื่องสุขภาพร่างกาย ส่งผลให้เกิดการสะสมหรือการก่อตัวของโรคเรื้ อรังต่างๆ เช่น โรค
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ส่งผลกระทบให้คุณภาพชีวิตและอาจก่อให้เกิดอาการป่วย เป็นอัมพาต พิการ
หากขาดการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจนเป็นสาเหตุการเกิดโรคต่างๆ รวมถึงทำให้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเหล่านี้ บางคนปรับตัวไม่ไ ด้ ก็เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา (พนิดา ชูเวช และ
ปริวัตร ปาโส, 2564 อ้างใน กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2564)

3

จากการสำรวจปัญหาทางสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยของ
จรินทร์ สารทอง (2564) พบว่า ปัญหาการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ยังขาดการ
มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพทุกระดับ การบริการสาธารณสุขพื้นฐานจากภาครัฐและการดูแลสุขภาพ ยังไม่
ครอบคลุมและทั่วถึงผู้สูงอายุบางคนไม่ได้รับการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดและพฤติกรรมการออกกำลัง
กาย ของผู้สูงอายุอยู่ในระดับน้อยมาก ซึ่งการจัดการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในเขตเมือง ต้องจำแนก เป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุทั่วไป และกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง เพื่อสร้างการเข้าถึงการบริการสาธารณสุข จากภาครัฐที่
จำเป็นต่อสุขภาพ การดำเนินงานการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่ อให้เกิดการพัฒ นาสุขภาพที่ยั่งยืน การ
ประเมินสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุจำเป็น ที่จะต้องบูรณาการกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ ในการสร้างเสริมสุขภาพ
จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุร ะยะยาวและการบริก ารฟื้ นฟูสภาพร่า งกาย ซึ่งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มี
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์สาขาคลองศาลา เป็นหน่ วยบริการปฐมภูมิ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ รับผิดชอบประชากร 21,873 คน จาก 17 ชุมชน อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 3,658 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งหมด (จรินทร์ สารทอง, 2564 อ้างใน สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560) ซึ่งมีอัตราการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด ซึ่ง
จากปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิต รวมถึงสมรรถภาพของผู้สูงอายุในเขตเมืองลดลง ทำให้
ผู้สูงอายุเป็นภาระที่ต้องพึ่งพาบุคคลอื่น
แนวทางในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุสามารถทำได้โดยการประยุกต์ใช้หลักการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 3 อ. ประกอบด้วยอาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ การเปลี่ยนแปลงของ
ผู้สูงอายุด้านสมรรถภาพทางกาย สังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างและหน้าที่ของระบบในร่างกาย
ที่เกิดจากวัย ซึ่งประเทศไทยมีนโยบายด้านสุขภาพที่สำคัญเน้นให้ผู้สูงอายุมีพ ฤติกรรมสุ ขภาพที่พึง ประสงค์
ด้านการออกกำลังกายเพื่อคงไว้ซึ่งสมรรถภาพทางกายและสามารถดูแลตนเองได้มากที่สุด (ชลธิชา จันทคีรี ,
2559 อ้างใน กระทรวงสาธารณสุข, 2558) ซึ่ง การส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ มีการศึกษายืนยันว่า ใน
ผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายเป็นประจำจะมีอายุยืนยาวขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดความเสี่ยงการเกิดความ
พิการ (American College of Sports Medicine, 2011) สอดคล้องกับ ชลธิชา จันทคีรี (2559) กล่าวว่า
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุมีสี่แบบ ได้แก่ 1. เพิ่มความอดทนหรือแอโรบิค 2.แบบช่วยการทรงตัว 3.
แบบเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 4. แบบยืดหยุ่น ซึ่งการออกกำลังกายแบบเพิ่มความอดทนหรือ การเดิน
เร็วเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการออกกำลังกายแบบแอโรบิ คในผู้สูงอายุ การออกกำลังกายแบบช่วยการทรงตัว
สามารถป้องกันการหกล้มได้ การออกกำลังกายแบบเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะทำให้กล้ามเนื้อ
แข็งแรง เช่น การยกน้ำหนัก ส่วนการออกกำลังกายแบบยืดหยุ่นช่วยให้ร่างกายทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้
ตามปกติ ซึ่ง นิธินันท์ ภูกาบิน (2558) กล่าวว่า การประยุกต์ใช้ศิลปะมวยไทยด้วยโปรแกรมออกกำลัง กาย
แตะมวยไทย แอโรบิ คมวยไทย ส่งผลต่อความความแข็งแรง อดทนของกล้ามเนื้อขาและความอ่อ นตั ว
สอดคล้องกับ ชัชชัย โกมารทัต (2547) กล่าวว่า การเลือกการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทย เพราะมวยไทย
เป็นกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวของร่างกายหลายลักษณะ ซึ่งการเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นการออกกำลัง กายทุก
ส่วนของร่างกาย โดยมีประโยชน์ต่อร่างกายในด้านการสร้างความแข็งแรง ความอ่อนตัว การทรงตัว เพื่อ
กระตุ้นการทำงานของร่างกายผู้สูงอายุเป็นต้น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลการฝึกออกกำลังกายด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเชิงประยุก ต์ต่ อ
สมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นแนวทางออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ อีก
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หนึ่งรูปแบบเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ และเป็นการส่งเสริมสุขภาวะและ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆ ได้อีกทางหนึ่งด้วย
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการฝึกออกกำลังกายด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเชิงประยุกต์ต่อสมรรถภาพทาง
กายผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการฝึกออกกำลังกายด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเชิงประยุกต์ต่ อสมรรถภาพ
ทางกายก่อนและหลังการฝึกในผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้แบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มทดลอง (Experimental group) และกลุ่มควบคุม (control group) รูปแบบวัดก่อนและหลังการทดลอง
(Two group pretest-posttest design) โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายด้วยศิลปะแม่
ไม้มวยไทยเชิงประยุกต์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองใช้
แบบวัดสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุก่อนและหลังการฝึก 8 สัปดาห์
ประชากรที่ใช้ ในการวิ จัย ครั ้ง นี้
เป็นผู้สูงอายุเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ซึ่งมีสุขภาพดี จำนวน 107 คน (กรมกิจการผู้สูงอายุปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุไทย ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม
2564) https://www.dop.go.th/th/know/
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ใช้ โ ปรแกรม G*power (3.1.9.7) กำหนดค่ า ระดั บ นั ย สำคั ญ (α=0.05)
ค่าอำนาจการทดสอบ (Power of Test=0.95) และค่าขนาดอิทธิพ ล (Effect Size=0.5) ได้ขนาดตัวอย่าง
จำนวน 1 1 คนต่ อ กลุ ่ ม เพ ื ่ อ ป้ อ งกั น การสู ญหา ยหร ื อ ก ารยุ ติ การ เ ข้ า ร่ ว ม ก ารศ ึ ก ษ า
(Drop out) ให้คำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีกร้อยละ 20 (ศิริพร เพิ่มพลู, 2547) ผู้วิจัยจึงกำหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นกลุ่มควบคุม 15 คน กลุ่มทดลอง 15 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 คน จากนั้ นเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purpose Sampling) ทำการแบ่งกลุ่มตัวอย่างโดยอาสาสมัครทุกคนได้รับการตรวจ
ร่างกายเพื่อคัดกรองอาสาสมัคร จากนั้นสุ่มอาสาสมัครแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองฝึกโปรแกรมการ
ออกกำลังกายด้วยแม่ไม้มวยไทยเชิงประยุกต์ และกลุ่มควบคุมออกกำลังกายปกติ โดยกำหนดเกณฑ์การคัด
เข้าและเกณฑ์การคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
เกณฑ์การคัดเข้า
ได้มาจากการอาสาสมัครผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์ว่ามีภาวะความดันโลหิตในระดับปกติ ค่าความดันโลหิตตัวบน (Systolic) ต่ำกว่าหรื อเท่ากับ ≥130
มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันตัวล่าง (Diastolic) ระหว่าง ต่ำกว่าหรือเท่ากับ ≥90 มิลลิเมตรปรอท ไม่มี
ข้อจำกัดในการยืนทรงตัวและการเคลื่อนไหวบริเวณข้อต่อต่างๆ แพทย์วินิจฉัยว่าให้ออกกำลังกายได้ โดย
อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยความเต็มใจ ซึ่งเป็นผู้ที่เกษียณอายุอาศัยอยู่ในบ้านและมีการเข้าร่วมกิจกรรม
กับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยผู้วิจัยร่วมกับผู้ช่วยวิจัยประชาสัมพันธ์โครงการกับชมรมผู้สูงอายุของเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์ การคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมการทดลองตามเกณฑ์การคัดเข้าที่ได้รับการวินิ จฉั ยจากแพทย์ว่ ามี
ภาวะความดันโลหิตในระดับปกติ
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เกณฑ์การคัดออก
1) การวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงในระดับเกินเกณฑ์ และมีการบาดเจ็บของ
กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ ในเวลา 3 เดือน ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
2) ผู้เข้าร่วมวิจัยไม่สมัครใจร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดของกิจกรรมต่อไป
3) ผู้เข้าร่วมวิจัยเกิดการบาดเจ็บระหว่างร่วมกิจกรรมเช่น การบาดเจ็บกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ
4) ผู้เข้าร่วมวิจัยเกิดการเจ็บป่วยแทรกซ้อน หรือมีปัญหาไม่สามารถร่วมโปรแกรมได้ต่อไป
5) อาสาสมัครสมัครใจออกจากการวิจัยเอง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดเครื่องที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. โปรแกรมการฝึ ก ออกกำลั ง กายด้ ว ยศิ ล ปะแม่ ไ ม้ ม วยไทยเชิ ง ประยุ ก ต์ ระยะเวลา
8 สัปดาห์ โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย ดังนี้
1.1 การศึกษา เอกสาร งานวิจัย แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมออกกำลังกายด้วย
ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเชิงประยุกต์ จากนั้น ศึกษาท่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยเรียบเรียงเป็นโปรแกรมออกกำลั ง กาย
ด้วยแม่ไม้มวยไทยเชิงประยุกต์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย กิจกรรมออกกำลังกายจำนวน 4 ช่วง ได้แก่
1.1.1 ช่วงที่หนึ่ง ยึดเหยียดร่างกาย (Stretching Period) การยึดเหยียดร่างกาย
1.1.2 ช่วงที่สอง อบอุ่นร่างกาย (Warm-up Period) ด้วยท่าร่ายรำไหว้ครู
1.1.3 ช่ ว งที ่ ส ามกิ จ กรรมออกกำลั ง กาย (Exercise Period) ศิ ล ปะแม่ ไ ม้ ม วยไทย
ประกอบด้วย
1.1.3.1 ทักษะการร่ายรำไหว้ครู ประกอบด้วย ท่าถวายบังคมท่ายืน ท่าสอดสร้อยมาลา
ท่าย่างสามขุม ท่าพุ่งหอกโมกขศักดิ์ ท่าขุนแผนฟันม่าน ท่าหงส์เหิน ท่าพระรามแผลงศร
1.1.3.2 ทักษะพื้นฐานการออกอาวุธกีฬามวยไทย ประกอบด้วย ทักษะหมัดตรง ทักษะ
หมัดเสย ทักษะหมัดเหวี่ยง ทักษะศอกตี ทักษะศอกงัด ทักษะศอกพุ่ง ทักษะเข่าตรง ทักษะเข่าเฉียง ทักษะการ
ถีบตรง ทักษะการเตะเฉียง
1.1.3.3 ทักษะพื้นฐานแม่ไม้มวยไทย (15 ท่า) ประกอบด้วย สลับฟันปลา ปักษา แหวก
รัง ชวาซัดหอก อีเหนาแทงกริช ยอเขาพระสุเมรุ ตาเถรค้ำฟัก มอญยันหลัก ปักลูกทอย จระเข้ฟ าดหาง
นาคาบิดหาง หักงวงไอยรา วิรุฬหกกลับ ดับชวาลา ขุนยักจับลิง และหักคอเอราวัณ
1.1.4 ช่วงที่สี่ การคลายอุ่น (Cool down Period) การร่ายรำเพื่อล่ำลาครูมวยไทย
1.2 ตรวจสอบความสอดคล้องของโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเชิง
ประยุกต์ และแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒ ิตรวจสอบเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยจำนวน 5 คน เพื่อพิจารณาและตรวจสอบเนื้อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยมี
ผลการวิเคราะห์ค่าได้เท่ากับ 0.91 และนำโปรแกรมไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่า งที่ ใ กล้ เคี ย งกับ
ตัวอย่างจริง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการ จำนวน 15 คน แล้วนำมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ได้เท่ากับ
0.89
2. โปรแกรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ ใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่
สัมพันธ์กับสุขภาพผู้สูงอายุ ริคลี่ และโจนส์ (Rikli and Jones. 2002) จำนวน 10 รายการ ดังนี้
1. ความดันโลหิตตัวบน
2. ความดันโลหิตตัวล่าง
3. อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก
4. ค่าดัชนีมวลกาย
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5. การเดินย่ำก้าว 2 นาที
6. การลุกยืนจากเก้าอี้
7. การงอแขนพับศอก
8. การนั่งเก้าอี้ยื่นแขนแตะปลายเท้า
9. การเอื้อมแขนแตะมือด้านหลัง
10. การลุกเดินจากเก้าอี้ไปกลับ
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลและจำแนกออกเป็นรายด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. จัดทำหนังสือขอความร่วมมือการทำวิจัย จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกี ฬ า
แห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ไปติดต่อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัย จากนายกเทศบาลเมือ งเพชรบูรณ์
เพื่อดำเนินโครงการวิจัยฯ
2. คณะผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยที่ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์การวิจัย วิธ ีดำเนินการวิจัย ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการวิจัย รวมทั้งผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นให้แก่กลุ่มตัวอย่างได้เข้าใจอย่างละเอียด
3. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนการวิจัย 1 สัปดาห์ ด้วยโปรแกรมการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ โดยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพผู้สูงอายุของ ริคลี่
และโจนส์ (Jones and Rikli, 2002) จำนวน 10 รายการ ได้แก่ องค์ประกอบของร่างกาย ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อขา ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ การทรงตัวและความ
ว่องไว ความอกทนของระบบหายใจและหลอดเลือด
4. ก่อนการวิจัย อาสาสมัครทุกคนได้รับการตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองอาสาสมัครจะได้รับการ
ตรวจ ATK และผู้วิจัยใช้รูปแบบ D-M-H-T มีความเหมาะสมเป็นไปตามมาตรการป้องกันช่วงโควิดตาม
มาตรการของ ศบค. ผู้เข้าร่วมได้ปฏิบัติตามมาตรการ D (Distancing) เว้นระยะห่าง M (Mask Wearing)
สวมหน้ากากอนามัย H (Hand washing) ล้างมือบ่อยๆ และ T (Testing) ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้ง จากนั้น
กลุ่มทดลองเริ่มฝึกตามโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยแม่ไม้มวยไทยเชิงประยุกต์ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
การออกกำลังกาย เป็นผู้นำการออกกำลังกาย ซึ่งโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแม่ไม้มวยไทยเชิงประยุกต์
นี้ไม่มีอันตรายใด ๆ โดยผู้วิจัยได้แจกแผ่นพับท่ารำแม่ไม้มวยไทยเชิงประยุกต์ และจัดทำป้ายแสดงท่ารำแม่ไม้
มวยไทยเชิงประยุกต์ ติดไว้ด้านหน้าสถานที่ออกกำลังกาย ส่วนกลุ่มควบคุมใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ
อาสาสมัครทุกคนถูกบันทึกข้อมูลพื้นฐานและแบบบันทึกโครงสร้างร่างกาย การทดสอบความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อขาส่วนล่าง แขน และการทรงตัว ความอ่อนตัว (Sit and reach) วัดแรงบีบมือ ในช่วงก่อนและหลัง
การฝึก 8 สัปดาห์ ทำการฝึกสัปดาห์ละ 3 วัน คือทุกวันจันทร์ วัน พุธ และวันศุกร์ ในช่วงเวลา 16.30-17.30
น. วันละ 30 - 40 นาที รวมจัดกิจกรรมออกกำกลังกายทั้งสิ้น 24 ครั้ง
5. ภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้สู งอายุ
ด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบร่างกาย เครื่องชั่งน้ำหนัก ยี่ห้อ Tanita รุ่น UM-051 หน่วยเป็นกิโลกรัม
เครื่องวัดส่วนสูง หน่วยเป็นเซนติเมตร นาฬิกาจับเวลา CASIO รุ่น HS-30W สายวัด หน่วยเป็นเซนติเมตร
เครื่องวัดความดัน โลหิต ยี่ห้อ OMRON รุ่น SEM-1 เครื่องวัดความความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา (Leg
dynamometer test) เครื่องมือวัดความอ่อนตัว (Sit and reach) วัดแรงบีบมือ (Hand-Grip Strength)
เพื่อเก็บข้อมูลหลังการทดลอง
การพิจารณาจริยธรรมในการวิจัยครั้งนี้ ได้ผ่านการรับรองจริยธ รรมการวิจัยในมนุษ ย์จ าก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตามเอกสารรับรองเลขที่ TNSU-
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EDU 036/2564 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่างตามหลักความเคารพในบุคคล หลัก
คุณประโยชน์ไม่ก่ออันตรายและหลักยุติธรรมทุกขั้นตอน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล
พื้นฐานและสถิติทีแบบอิสระ (Independent Samples t-test) เพื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนและหลังการฝึก 8 สัปดาห์ กำหนดระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
2. สถิติที แบบรายคู่ (Paired Samples t-test) เพื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างภายในกลุ่ม
ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ตัวแปรทางสรีรวิทยาของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยรวมของอายุ
เท่ากับ 66.17 ± 1.97 ปี ค่าเฉลี่ยรวมน้ำหนัก เท่ากับ 60.43 ± 5.02 กิโลกรัม ค่าเฉลี่ยรวมส่วนสูง เท่ากับ
156.47 ± 3.28 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยรวมความดันโลหิตตัวบน เท่ากับ 124.87 ± 7.11 มิลลิเมตรปรอท
ค่าเฉลี่ยรวมความดันโลหิตตัวล่าง เท่ากับ 85.77 ± 5.58 มิลลิเมตรปรอท ค่าเฉลี่ยรวมอัตราการเต้นของชีพ
จร เท่ากับ 92.80 ± 5.91 ครั้ง/นาทีค่าเฉลี่ยรวมดัชนีมวลกาย เท่ากับ 23.7 ± 1.41 กิโลกรัม/เมตร2 และ
ค่าเฉลี่ยรวมเส้นรอบเอว เท่ากับ 32.90 2.77 เซนติเมตร
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยข้อมูลตัวแปรทางสรีรวิทยาและการประเมินสมรรถภาพทางกายของกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง ก่อนการฝึก
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
ตัวแปร
T p-value
X̅
S.D.
X̅
S.D.
1. อายุ (ปี)
66.53 1.95 65.80 1.97 1.022 .316
2. ส่วนสูง (เซนติเมตร)
157.47 3.50 155.46 2.79 1.728 .095
3. น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)
61.80 5.14 59.06 4.65 1.526 .138
4. ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของ
หัวใจ
4.1 ความดันโลหิตตัวบน
124.60 8.35 125.13 5.90 -.202 .841
4.2 ความดันโลหิตตัวล่าง
85.53 4.18 86.00 6.83 -.225 .823
4.3 อัตราการเต้นของชีพจร
93.33 5.27 92.26 6.62 .488
.630
5. องค์ประกอบของร่างกาย
5.1 ค่าดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร2) 23.90 1.65 23.50 1.13 .758
.455
5.2 วัดรอบเอว
33.06 2.57 32.73 3.03 .324
.748
6. ลุกยืนจากเก้าอี้ 30 นาที
7.80
1.32
7.33 1.23 1.000 .326
7. งอแขนพับศอก
7.86
1.18
8.06 1.38 -.424 .675
8. นั่งเก้าอี้ยื่นแขนแตะปลายเท้า
-1.47 0.78 -1.37 0.56 -.398 .693
9. เอื้อมแขนแตะมือด้านหลัง
-2.66 0.71 -2.57 0.87 -.296 .769
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ตัวแปร
10. ลุกเดินจากเก้าอี้ไป-กลับ
11. เดิน 6 นาที
12. เดินย่ำเท้า 2 นาที

กลุ่มควบคุม
X̅
S.D.
3.35
0.88
356.73 53.84
73.26 7.62

กลุ่มทดลอง
T p-value
X̅
S.D.
3.04 0.59 1.117 .274
357.33 93.37 -.022 .983
74.33 5.15 -.449 .657

จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยอายุ ค่าเฉลี่ยส่วนสูง ค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัว ค่าเฉลี่ยความดัน โลหิต
และอัตราการเต้นของหัวใจ ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย ค่าเฉลี่ยรอบเอว ระหว่าง กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ก่อนการฝึก พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินสมรรถภาพทางกาย ระหว่าง
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ก่อนการฝึกและภายหลังการฝึก 8 สัปดาห์
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
pตัวแปร
t
value
X̅
S.D.
X̅
S.D.
1. ลุกยืนจากเก้าอี้ 30 นาที
ก่อนการฝึก
7.80 1.32 7.33 1.23 1.000 .326
หลังการฝึก 8 สัปดาห์
7.93 1.33 9.60 2.29 -2.433 .022*
2. งอแขนพับศอก
ก่อนการฝึก
7.86 1.18 8.06 1.38 -.424 .675
หลังการฝึก 8 สัปดาห์
8.00 1.06 9.46 2.19 -2.323 .028*
3. นั่งเก้าอี้ยื่นแขนแตะปลายเท้า
ก่อนการฝึก
-1.47 0.78 -1.37 0.56 -.398 .693
หลังการฝึก 8 สัปดาห์
-1.51 .74 -2.36 .72 3.148 .004*
4. เอื้อมแขนแตะมือด้านหลัง
ก่อนการฝึก
-2.66 0.71 -2.57 0.87 -.296 .769
หลังการฝึก 8 สัปดาห์
-2.72 .62 -3.22 0.72 2.014 .054
5. ลุกเดินจากเก้าอี้ไป-กลับ
ก่อนการฝึก
3.35 0.88 3.04 0.59 1.117 .274
หลังการฝึก 8 สัปดาห์
3.41 0.82 4.80 0.92 -4.030 .000*
6. เดิน 6 นาที
ก่อนการฝึก
356.73 53.84 357.33 93.37 -.022 .983
หลังการฝึก 8 สัปดาห์
359.26 52.36 435.53 72.13 -3.314 .003*
7. เดินย่ำเท้า 2 นาที
ก่อนการฝึก
73.26 7.62 74.33 5.15 -.449 .657
หลังการฝึก 8 สัปดาห์
73.46 7.48 76.86 5.98 -1.374 .180
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จากตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกาย ระหว่างกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง พบว่า ก่อนฝึก ค่าเฉลี่ยการลุกยืนจากเก้าอี้ 30 นาที ค่าเฉลี่ย การงอแขนพับศอก ค่าเฉลี่ยการ
นั่งเก้าอี้ยื่นแขนแตะปลายเท้า ค่าเฉลี่ยการเอื้อมแขนแตะมือด้านหลัง ค่าเฉลี่ยการลุกเดิ นจากเก้ า อี้ไ ป-กลับ
ค่าเฉลี่ยการเดิน 6 นาที และค่าเฉลี่ยการเดินย่ำเท้า 2 นาที ระหว่าง กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ก่อนการ
ฝึก พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับ .05 ภายหลังการฝึก 8 สัปดาห์ กลุ่มทดลอง มีความยืดหยุ่นของ
กล้ามเนื้อและข้อต่อ จากการทดสอบการเอื้อมแขนแตะมือ ด้านหลัง หลังการฝึก 8 สัปดาห์ กลุ่มควบคุม
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ -2.72 ± .62 นิ้ว (ต่ำกว่าเกณฑ์) และกลุ่มทดลอง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ -3.22 ± 0.72 นิ้ว (อยู่
ในเกณฑ์ปกติ) ไม่แตกต่างทางสถิติ (เกณฑ์ปกติการเอื้อมแขนแตะมือด้านหลัง เท่ากับ -3.5 - 1.5 นิ้ว)
ทดสอบระบบหายใจและหลอดเลือด จากการทดสอบเดินย่ำเท้า 2 นาที หลังการฝึก 8 สัปดาห์
กลุ่มควบคุม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 73.46 ± 7.48 ครั้ง (อยู่ในเกณฑ์ปกติ) และกลุ่มทดลอง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 76.86
± 5.98 ครั้ง (อยู่ในเกณฑ์ปกติ) ไม่แตกต่างทางสถิติ (เกณฑ์ปกติการเดินย่ำเท้า 2 นาที เท่ากับ 73 – 107
ครั้ง)
ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา จากการทดสอบการลุกยืนจากเก้าอี้ 30 นาที หลังการฝึก
8 สัปดาห์ กลุ่มควบคุม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.93 ± 1.33 ครั้ง (ต่ำกว่าเกณฑ์) และกลุ่มทดลอง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
9.60 ± 2.29 ครั้ง(ต่ำกว่าเกณฑ์) แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (เกณฑ์ปกติการลุกยืนจาก
เก้าอี้เท่ากับ 12–18 ครั้ง)
ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน การทดสอบการงอแขนพับศอก หลังการฝึก 8 สัปดาห์
กลุ่มควบคุม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.00 ± 1.06 ครั้ง (ต่ำกว่าเกณฑ์) และกลุ่มทดลอง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 9.46 ±
2.19 ครั้ง (ต่ำกว่าเกณฑ์ ) แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (เกณฑ์ปกติการงอแขนพับศอก
เท่ากับ 15-21 ครั้ง)
ทดสอบความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ จากการนั่งเก้าอี้ยื่นแขนแตะปลายเท้า หลังการฝึก
8 สัปดาห์ กลุ่มควบคุม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ -1.51 ± 0.74 นิ้ว (เกณฑ์ปกติ) และกลุ่มทดลอง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.36 ± 0.72 นิ้ว (เกณฑ์ปกติ) แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (เกณฑ์ปกติการนั่งเก้าอี้ยื่น
แขนแตะปลายเท้าเท่ากับ -0.5 - 4.5 นิ้ว)
ทดสอบการทรงตัวและความว่องไว จากการทดสอบการลุกเดินจากเก้าอี้ ไป-กลับ หลังการฝึก 8
สัปดาห์ กลุ่มควบคุม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 ± 0.82 วินาที (ต่ำกว่าเกณฑ์) และกลุ่มทดลอง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.80 ± 0.92 วินาที (เกณฑ์ปกติ) แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (เกณฑ์ปกติการลุกเดินจาก
เก้าอี้ไป-กลับเท่ากับ 6.4 - 4.8 วินาที)
ทดสอบความอดทนหรื อสมรรถภาพด้านแอโรบิคของร่างกาย จากการทดสอบการเดิน 6 นาที
หลังการฝึก 8 สัปดาห์ กลุ่มควบคุม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 359.26 ± 52.36 เมตร (ต่ำกว่าเกณฑ์) และกลุ่มทดลอง
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 435.53 72.13 เมตร (ต่ำกว่าเกณฑ์) แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(เกณฑ์ปกติของการเดิน 6 นาที เท่ากับ 500 – 636 เมตร)
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5. อภิปรายผล
1. ผลของการฝึกออกกำลังกายด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเชิงประยุกต์ต่อสมรรถภาพทางกาย
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า การฝึกออกกำลังกายด้วย
โปรแกรมศิลปะแม่ไม้มวยไทยเชิงประยุกต์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มทดลองที่ได้เข้าร่วมโปรแกรม
การฝึกแม่ไม้มวยไทยเชิงประยุกต์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย ทักษะการร่ายรำไหว้ครู ประกอบด้วย ท่า
ถวายบังคมท่ายืน ท่าสอดสร้อยมาลา ท่าย่างสามขุม ท่าพุ่งหอกโมกขศักดิ์ ท่าขุนแผนฟันม่าน ท่าหงส์เหิน
ท่าพระรามแผลงศร ทักษะพื้นฐานการออกอาวุธ กีฬามวยไทย ประกอบด้วย ทักษะหมัดตรง ทักษะหมัดเสย
ทักษะหมัดเหวียง ทักษะศอกตี ทักษะศอกงัด ทักษะศอกพุ่ง ทักษะเข่าตรง ทักษะเข่าเฉียง ทักษะการถีบตรง
ทักษะการเตะเฉียง ทักษะพื้นฐานแม่ไม้มวยไทย (15 ท่า) ประกอบด้วย สลับฟันปลา ปักษาแหวกรัง ชวาซัด
หอก อีเหนาแทงกริช ยอเขาพระสุเมรุ ตาเถรค้ำฟัก มอญยันหลัก ปักลูกทอย จระเข้ฟาดหาง นาคาบิดหาง
หักงวงไอยรา วิรุฬ หกกลับ ดับชวาลา ขุนยักจับลิง และหักคอเอราวัณ ภายหลังการฝึก 8 สัปดาห์ กลุ่ม
ทดลองมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อ
ต่อ การทรงตัวและความว่องไวและความอดทนหรอสมรรถภาพด้านแอโรบิ คของร่างกาย เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอธิบายได้ว่า โปรแกรมการฝึกแม่ไม้มวยไทยเชิงประยุกต์ ช่วยพัฒ นา
สมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุได้ สอดคล้องกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2553) ได้
มีกล่าวว่าประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยมวยไทยหรือการรำมวยไทยร่วมกับการใช้อาวุธ มวยไทยหมัด
เท้า เข่า และศอกช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกาย หรือการเต้นแอโรบิคมวยไทยที่ความหนักต่อเนื่องช่วยพัฒ นา
ระบบหัวใจไหลเวียนเลือดและเพิ่มสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด (อังคณา แตงไทย, 2563 อ้างในสุดา
กาญจนะวณิชย์, 2550) และยังพบว่าช่วยในการเพิ่มขึ้นของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาอย่างมี นัยสำคัญ
ภายหลังการออกกำลังกาย และในขณะเดียวกันมีการเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการออกกำลังกาย
เช่นเดียวกัน เนื่องจากท่วงท่าที่ใช้ในการออกกำลังกายเน้นการใช้แขน ขา ลำตัว และข้อตัว ในการก้าวย่าง
การร่ายรำตามจังหวะที่ไม่ได้เร็วมากนัก มีการลงน้ำหนักโดยไม่ใช้แรงในการกระแทกมากนัก การเคลื่อนไหว
ลำตัว การไขว้ขาเพื่อเปลี่ยนจังหวะและการยกขาเพื่อเปลี่ยนท่าตามจังหวะ ช่วยในเรื่องการพัฒ นาการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย และช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ การทรงตัวและความว่อ งไวและ
ความอดทนหรอสมรรถภาพด้านแอโรบิคของร่างกายได้ดี
2. ผลการฝึกออกกำลังกายด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเชิงประยุกต์ต่อสมรรถภาพทางกายก่อนและ
หลังการฝึกในผู ้สู งอายุเ ขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า เมื่อทำการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกาย ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง พบว่า หลังการฝึก 8 สัปดาห์
ค่าเฉลี่ยการลุกยืนจากเก้าอี้ 30 นาที ค่าเฉลี่ย การงอแขนพับศอก ค่าเฉลี่ยการนั่งเก้าอี้ยื่นแขนแตะปลายเท้า
ค่าเฉลี่ยการเอื้อมแขนแตะมือด้านหลั ง ค่าเฉลี่ยการลุกเดินจากเก้าอี้ไป-กลับ ค่าเฉลี่ยการเดิน 6 นาที และ
ค่าเฉลี่ยการเดินย่ำเท้า 2 นาที ระหว่าง กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ก่อนการฝึก ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มทดลองที่ฝึกตามโปรแกรมแม่ไม้มวยไทยเชิงประยุกต์ มีความแข็งแรงของกล้า มเนื้ อขา
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ การทรงตัวและความว่องไวและความ
อดทนหรอสมรรถภาพด้านแอโรบิคของร่างกาย เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอธิบาย
ได้ว่าเมื่อทำการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ มทดลอง พบว่ากลุ่มทดลองมี
สมรรถภาพทางกายดีขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งการออกกำลังกายของผู้สูงอายุมีจุดประสงค์สูงสุด คือให้ มี ความ
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แข็งแรงของกล้ามเนื้อดีขึ้น การยืดหดของกล้ามเนื้อและมีการเคลื่อนไหวของข้อต่อทำงานประสานกันได้ดี
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ สุขพัชรา ซิ้ มเจริญ (2546) กล่าวว่า ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อเป็นสมรรถภาพ
กล้ามเนื้อที่แสดงออกมาในการเคลื่อนที่ใช้ข้อต่อ การยืดตัวของกล้ามเนื้อ เอ็น โดยเฉพาะกล้ามเนื้อ และ
โครงสร้างข้อต่อ จะช่วยให้มีความอ่อนตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น
การออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอในผู้สูงอายุ เช่นโปรแกรมการฝึกแม่ไม้มวยไทยเชิงประยุกต์
ที่มีรูปแบบการฝึกสัปดาห์ละ 3 วัน คือทุกวันจันทร์ วัน พุธ และวันศุกร์ ในช่วงเวลา 16.30-17.30 น. วันละ
30 - 40 นาที รวมจัดกิจกรรมออกกำกลังกายทั้งสิ้น 24 ครั้ง รูปแบบการฝึก ท่าทางในการออกกำลั งที่เป็ น
แม่ไม้มวยไทยซึ่งมีการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกาย ทั้งการยืด เหยียดแขน การยืดเหยียดสะโพกและการยืด
เหยียดขา ทำให้เกิดการปรับตัวการทำงานของเอ็นยึดกล้ามเนื้อ (Tendons) มีความสามารถในการยืดยาว
ออก ส่งผลให้มีความอ่อนตัวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ วีระศักดิ์ เหมหาชาติ (2553) กล่าวว่า การฝึกท่าบริหาร
ร่างกายพื้นฐานมวยไทยไชยาเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ทำให้มีความอ่อนตัวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เมื่อกลุ่มตัวทดลอง
ได้ใช้โปรแกรมกายบริหารด้วยท่ารำไหว้ครูและการออกอาวุธ ในกีฬามวยไทยจึงเกิดการพัฒนาของกล้ ามเนื้อ
ส่งผลต่อการเพิ่มความอ่อนตัวสำหรับผู้สูงอายุ และช่วยพั ฒ นาและดำรงไว้ซึ่งสุขภาพและความสุข ซึ่ง
American College of Sports Medicine (1998) สนับสนุนว่าประโยชน์ของการออกกำลังกายตามปกติและ
กิจกรรมทางกายช่วยให้มีสุขภาพดีช่วยให้ผู้สูงอายุมีวิถีชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้ดีขึ้นพัฒนาความสามารถในการ
ทำงานของอวั ยวะในร่ า งกายและคุณ ภาพชี วิ ตของผู้ ส ูง อายุ ได้ เป็นอย่ า งดี ((Jones and Rikli, 2002))
สอดคล้องกับ กรีนเบริก ดินติแมน และโอกส์ (Greenberg, Dintiman and Oakes, 2004) ที่กล่าวว่า การ
ออกกำลังกายจะช่วยให้มีอายุยืนยาวช่วยเติมเต็มชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
6. สรุปผล

1. การฝึกออกกำลังกายด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเชิงประยุกต์ต่อสมรรถภาพทางกายในผู้หญิง
ภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 ในกลุ่มทดลองสามารถช่วยเพิ่มมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อแขน ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ การทรงตัวและความว่องไวและความอดทนหรือ
สมรรถภาพด้านแอโรบิคของร่างกาย ในผู้สูงอายุเพศหญิงได้
2. กลุ่มทดลองภายหลังการฝึก 8 สัปดาห์ ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ จากการทดสอบ
การเอื้อมแขนแตะมือด้านหลัง และการทดสอบระบบหายใจและหลอดเลือด จากการทดสอบเดินย่ำเท้า 2 นาที
ไม่แตกต่างทางสถิติ ในส่วนของการฝึกต้องมีการเพิ่มระยะเวลาในการฝึกเป็น 10-12 สัปดาห์ และเพิ่ม
ระยะเวลาการฝึกแต่ละครั้งมากขึ้น เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 50 นาที ทำให้เกิด
การปรับตัวการทำงานของเอ็นยึดกล้ามเนื้อ และเอ็นยึดข้อต่อ (Ligaments) ที่ทำหน้าที่ยึดกระดูกกับกระดูกไว้
ด้วยกันรวมทั้งเนื้อเยื้อเกี่ยวพันรอบๆข้อต่อที่เป็นตัวกำหนด ความสามารถในการยืดยาวออก ส่งผลให้มีความ
อ่อนตัวเพิ่มขึ้น
7. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
ปัจจุบันการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์ เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากวิถีชวี ติ ที่
เปลี่ยนไป การดำเนินงานของผู้เชี่ยวชาญในด้านการส่งเสริมสุขภาพนั้นมีเพียงแค่การเข้าไปแนะนำเพื่อให้
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ความรู้ ยังขาดในเรื่องของการส่งเสริมด้านการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายที่เ หมาะสมต่อ
ช่วงวัยผู้สูงอายุมากพอ ทำให้ผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์ยังคงมีพฤติกรรมสุขภาวะแบบเดิม ดังนั้น บุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญจึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการบริการวิชาการชุมชนด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายที่มีความ
เหมาะสมกับสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างคู่มือแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริ ม
สมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาโปรแกรมชุดกิจกรรมการออกกำลังกายศิลปะแม่ไม้มวยไทยประยุกต์ ในกลุ่มอื่นๆ
เช่น เพศชาย เด็ก คนอ้วน นักกีฬาเพื่อทดสอบการเปลี่ยนด้านสมรรถภาพทางกายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แตกต่าง
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การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในวิถีปกติใหม่
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สุชาติ พุทธลา1
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาในวิถีปกติใหม่ 2) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในวิถีปกติใหม่ และ 3) ศึกษา
ผลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในวิถีปกติใหม่ การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษา
สภาพปัจจุบันปัญหา ระยะที่ 2 พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ ระยะที่ 3 ศึกษาผลการบริหารจัดการ ผล
การศึกษาพบว่าการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาพบว่า สถานศึกษามีปัญหาคุณภาพการศึกษา คุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ และคุณภาพผู้เรียน การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในวิถีปกติใหม่เป็นกลยุทธ์และแนวทาง
เกื้อหนุนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ในตำแหน่งกลยุทธ์ตั้งรับหรือป้องกันตัว เพื่อพยายามลดอุปสรรคต่างๆ ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นและหามาตรการที่ทำให้เกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาในวิถีปกติใหม่มี 8 องค์ประกอบได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นกลยุ ทธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ตัวชี้วัด แนวทาง และโครงการ ผลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในวิถีปกติใหม่ พบว่าการดำเนินงาน
โครงการตามกลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในวิถีปกติใหม่ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ผลการดำเนินงานบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการ
จัดการเรียนรู้ในวิถีปกติใหม่ของสถานศึกษาพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในวิถีปกติใหม่โดยรวมอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ : คุณภาพการศึกษา วิถีปกติใหม่

Abstract
The purposes of this study were to study the current situation and problems of
educational quality management in a new normal way, study the new normal educational
quality management approach, and study the results of educational quality management in a
new normal way. The study was divided into 3 phases: Phase I studied current conditions
and problems, Phase 2 developed management guidelines, and Phase 3 studied management
outcomes. The results of the study found that educational institutions had problems in terms
15

of quality of education, quality of learning management, and quality of learners. The
management of educational quality in the new normal is, therefore, a strategy and approach
that supports the learning atmosphere in the school and tries to reduce or dodge obstacles
expected to occur and to find measures that benefit the organizations. The management of
educational quality in the new normal approach found that there were 8 components: vision,
mission, strategic issues, objectives, strategies, indicators, guidelines, and projects. The results
of the education quality management in the new normal way revealed that the projects’
implementation was at the highest level. The results of the educational quality management
of educational institutions were at the highest level as well. The results of learning
management in the new normal way of educational institutions were found to be at the
highest level. In addition, the satisfaction of stakeholders towards the new normal educational
quality management strategy was at a high level.
Keywords : Educational Quality, New Normal
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การพัฒนาชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เรื่อง การเพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
Development of a Learning Package Based on STEM Education Approach
in the Science and Technology Learning Area on the Topic
of Mushroom Cultivation in Outstanding Building for Lower Secondary
Students of Mechai Pattana School in Buri Ram Province
1
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษากลุ่ม สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การเพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (2) ศึกษาความก้าวหน้า
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เรื่อง การเพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ และ (3) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่อง การเพาะ
เห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ ของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียน ตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมีชัย
พัฒ นา จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 39 คน ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย (1) ชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง
การเพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ (2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบคู่ขนาน และ (3) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แ ก่
ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ชุด
การเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่ อง การเพาะเห็ดใน
โรงเรือนอัจฉริยะมีประสิทธิภาพ 81.00/82.33 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 (2) นักเรียนที่เรียนด้วยชุด
การเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี เรื่อง การเพาะเห็ดใน
โรงเรือนอัจฉริยะ มีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียน
มีความคิดเห็นต่อชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อ ง
การเพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด
คำสำคัญ : ชุดการเรียน สะเต็มศึกษา การเพาะเห็ด มัธยมศึกษาตอนต้น
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Abstract
The objectives of this research were (1) to develop a learning package based on
STEM Education Approach in the Science and Technology Learning Area on the topic of
Mushroom Cultivation in Outstanding Building for Lower Secondary Students of Mechai
Pattana School in Buri Ram Province based on the pre-determined efficiency criterion; (2) to
study the learning progress of students who learned from the learning package based on
STEM Education Approach in the Science and Technology Learning Area on the topic of
mushroom cultivation in outstanding building; and (3) to study opinions of the students toward
the learning package based on STEM education approach in the Science and Technology
Learning Area on the topic of mushroom cultivation in outstanding building
The research sample consisted of 39 Lower Secondary Students studying in the
2020 of Mechai Pattana School in Buri Ram Province, obtained by cluster sampling. Research
instruments comprised (1) a learning package based on STEM Education Approach in the
Science and Technology Learning Area on the topic of Mushroom Cultivation in Outstanding
Building; (2) two parallel forms of a learning achievement test for pre-testing and post-testing;
and (3) a questionnaire on student’s opinions toward the learning from the learning package
based on STEM Education Approach in the Science and Technology Learning Area. Statistics
employed for data analysis were the E1/E2 efficiency index, mean, standard deviation, and ttest.
Research findings showed that (1) the developed learning package based on STEM
Education Approach in the Science and Technology Learning Area on the topic of Mushroom
Cultivation in Outstanding Building was efficient at 81.00/82.33, thus meeting the predetermined 80/80 efficiency criterion; (2) the students who learned from the learning package
based on STEM Education Approach achieved learning progress significantly at the .05 level
of statistical significance; and (3) the students had opinions that the learning package based
on STEM Education Approach was appropriate at the highest level.
Keywords : Learning Package, STEM Education, Mushroom Cultivation, Lower Secondary
Students
1. บทนำ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 มาตรา
22 กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒ นาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพและกำหนดให้มีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้แก้ไขและพัฒนามาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการจัดการศึกษา โดยยึดแนวทางการจัดการศึกษาเดิมและปรับพัฒนาวิสัยทัศน์ใหม่ คือมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความ
เป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึ กษาต่อการประกอบอาชีพ และ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรี ยนรู้ และพัฒ นา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพและเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพโรงเรี ย นจึ งมี
บทบาทสำคัญในการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือ จะต้องจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดเนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการ
สอน และแหล่ ง การเรี ย นรู ้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ความสนใจ ความถนั ด และความแตกต่ า งของผู ้ เ รี ย น
(กระทรวงศึกษาธิการ. (2551) น. 4-8) การจัดการศึกษา ในประเทศไทยในขณะนี้กำลังประสบปัญหาเป็น
อย่างมาก เห็นได้จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ONET ที่จัดโดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. และการทดสอบ Program for
International Student Assessment หรือ PISA จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์
3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2560 ถึง 2562 คือ 36.62, 42.73, และ 37.88 ตามลำดับ และผลคะแนนปี
ล่าสุด 2562 ระดับโรงเรียนคะแนนเฉลี่ย 37.88 ระดับจังหวัดคะแนนเฉลี่ย 29.62 ระดับภาคคะแนนเฉลี่ย
29.58 และระดับประเทศคะแนนเฉลี่ย 30.07 ซึ่งเป็นผลคะแนนที่อยู่ในระดับพอใช้ ยังไม่ดีเท่าที่ควร (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). (2561ก). ครูผู้สอนจึงเล็งเห็นปัญหาและสาเหตุจากตัว
ผู้เรียน ยังขาดทักษะการคิดเพราะการสอนในปัจจุบันมุ่งเน้นเพียงแต่การให้ความรู้มากเพื่อใช้ในการสอบการ
สอนแบบท่องจำ และเน้นการจดบันทึก แต่ไม่ได้สอนให้นักเรียนได้เกิดทักษะการคิดที่จะทำให้เกิดเชื่อมโยง
ความรู้ที่มีไปใช้ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันได้ กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ผลักดันให้นำรูปแบบการจัด การเรี ยนรู้สะเต็ มศึ ก ษา
หรือ STEM Education มาเป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนาการศึกษาไทยในทุกระดับ (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2557)
จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ มีจัดอบรมการจัดการเรี ยน
การสอนแบบบูรณาการ โดยเน้นทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้ในหลายๆวิชา เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาในชี วิตจริ ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรมที่ใช้ความรู้จากการเรียนตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา ในส่วนของความพยายามในการแก้ปัญหาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ายังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง การเพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดบุรีรัมย์ แต่พบว่ามี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุดการเรียน ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จำนวน 4 เรื่อง ในช่วงปีพุทธศักราช
2558 ถึง พุทธศักราช 2560 ดังนี้ (1) ภัสสร ติดมา (2558) (2)น้ำฝน คูเจริญไพศาล, กนกวรรณ ผิวเหมาะ,
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บุษพร โนนเปือย และปรญา เหลืองแดง (2559) (3) น้ำฝน คูเจริญไพศาล, รังสิยา ขวัญเมือง และ ลลิตา
มาเอี่ยม (2560) และ (4) รักษ์ศิริ จิตอารี (2560)
แนวทางที่ผู้วิจัยจะดำเนินการแก้ปัญหา จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการจัดการเรียน
การสอนยังขาดความหลากหลาย ครูยึดครูเป็นศูนย์กลาง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้ อ้างอิงจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน). (2561ก).
ผลการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับชาติ นักเรียนขาดทักษะในการเรียนวิทยาศาสตร์ การสั งเกต
การสำรวจ การคำนวณ การคิดเลขเร็ว รวมถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ดัวยเหตุนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์
ที่จะพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา ฝึกการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา โดย
ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพิ่มเติมรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย โดยนำชุดการเรียนเป็นสื่อ ใน
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งผู้เรียนได้ศึ กษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ได้รับโอกาสในการคิดสร้างสรรค์
การออกแบบชิ้นงาน เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และทบทวน การเรียนหรือพัฒ นาได้
ตามความต้องการ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรีย นรู้วิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีดีขึ้น
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 พัฒนาชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การเพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัด
บุรีรัมย์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
2.2 ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การเพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ
2.3 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การเพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง
การเพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ สำหรับชั้นมัธ ยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
3.2 นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เรื่อง การเพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่า งมีนั ยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เรื่อง การเพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ มีความเห็นด้วยระดับมาก
4. วิธีการดำเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 ห้อง มีจำนวน 82 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมีชัยพัฒนา จำนวน 39 คน โดยวิธีการสุ่มแบบ
กลุม่ เนื่องจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา มีชั้นเรียนแต่ละระดับชั้นเพียงห้องเดียว จำกัดห้องเรียนละไม่เกิน 35 คน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม นักเรียนสามารถเรียนแบบคละชั้นทำกิจกรรมร่วมกันได้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ประเภทได้แก่ (1) ชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การเพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ (2) แบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนแบบคู่ขนาน เป็นแบบทดสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และ
(3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การเพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ เป็นแบบประเมินค่า จำนวน 20 ข้อ และ
แบบสอบถามปลายเปิดจำนวน 1 ข้อ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทั้ง 3 ประเภท ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผลประเมินผล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ (1) เตรียมสถานที่ (2) วัน เวลา ในการทดสอบประสิทธิภาพ (3)
แนะนำนักเรียนในการเรียนด้วยชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา (4) เตรียมความพร้อมของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา (5) ขั้นตอนการเรียน (6) เก็บรวบรวมข้อมูล และ (7)
สัมภาษณ์นักเรียนในการทดสอบแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนตามแนวทาง สะเต็มศึกษา
E1/E2 การทดสอบค่าที การหาค่าเฉลี่ย การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่ายากง่ายของแบบทดสอบ
(p) การหาค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
5.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การเพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ พบว่า มีค่าประสิทธิภาพ 81.00/82.33 ซึ่ง
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
5.2 ผลความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึ กษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การเพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ มีความก้าวหน้า
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.3 ผลความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การเพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ที่สุด
6. อภิปรายผล
จากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถนำผลนั้นมาอภิปรายได้ดังนี้
6.1 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา จากการสังเกตจะเห็นได้ว่าการ
ออกแบบชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีส่วนสำคัญในการช่วยเร้าความสนใจของนั ก เรี ยนต่ อสิ่ งที่
กำลังศึกษา ทำให้นักเรียนสนใจเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้มีการออกแบบ
ชุดการเรียนในด้านองค์ประกอบต่อไปนี้ สอดคล้องกับ สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551) น. 18). (1) เนื้อหา มีการ
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ออกแบบเนื้อหาให้มีการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาจากง่ายไปหายาก ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ (2)
ภาพประกอบ เป็นภาพประกอบในเนื้อหาเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน (3) อธิบายเนื้อหาที่ทำให้นักเรียน
เห็นภาพ และช่วยดึงดูดความสนใจของนักเรียน ชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษามีการออกแบบเป็นสื่อ
ประสมมีภาพ วิดีทัศน์ และตัวอักษรอธิบายเนื้อหา สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และวัตถุประสงค์ของเรื่อง การ
เพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ ทำให้นักเรียนสนใจอยากเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
มีความเข้าใจเนื้อหาสาระ จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า จากกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเกิด
ความสนุกสนานในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 4.43, S.D. = .62) เพ็ญศรี สร้อยเพชร (2542) น.3) กล่าวว่า
ชุดการเรียน เป็นระบบการผลิตและการนำสื่อประสมที่สอดคล้องกับวิชาหน่วยการสอนและหัวเรื่อ งมาช่ วยใน
การเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง ขึ้ น โดยเสนอเนื้อหา
สาระเฉพาะเรื่อง และมีความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตัวเอง ชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ทำให้นักเรียน
ได้รับความรู้ตามชื่อเรื่องของชุดการเรียน ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (X̅ = 4.60, S.D. = .49) ภาพประกอบ
เนื้อหามีความคมชัด ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 4.40, S.D. = .61) และแบบทดสอบหลังเรียนช่วยให้นัก
เรียนรู้ความก้าวหน้าทางการเรียนของตนเอง (X̅ = 4.59, S.D. = .49)
6.2 การทำกิจกรรมระหว่างเรียน ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมระหว่างเรียน ได้แก่ แบบปฏิบัติ อยู่ใน
รูปของสื่อสิ่งพิมพ์และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม นักเรียนได้มีการลงมือปฏิบัติออกแบบชิ้นงาน แก้ไขปัญหา
และจดบันทึก เพื่อทบทวนความรู้ที่ได้เรียนจากบทเรียน ช่วยให้นักเรียนจดจำเนื้อหาได้มากขึ้น หลังจากเรียน
จบในแต่ละตอนในบทเรียน ซึ่งเหมาะกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทบทวนความรู้ที่ได้ศึกษาไป จากการ
สังเกตจะเห็นว่า การทำกิจกรรมระหว่างเรียน ช่วยในการทบทวน และทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน
หลังผ่านการเรียนมาแล้ว นักเรียนสามารถตอบคำถามในแบบฝึกปฏิบัติได้ถูกต้อง ในการสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน พบว่า แบบฝึกปฏิบัติช่วยทบทวนความรู้ ความจำ และความเข้าใจที่ได้เรียนจากบทเรียน
ที่เรียนมาชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ช่วยให้นักเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้องของชุดการเรียนด้วย
ตนเอง ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 4.37, S.D. = .60) และการเรียนด้วยชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ช่วยให้นักเรียนได้ทักษะการทำงานเป็นทีม ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (X̅ = 4.67, S.D. = .47)
6.3 การทดสอบประสิทธิภาพชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษาอย่างมีขั้นตอนและเป็ นระบบ
ผู้วิจัยได้ออกแบบการทดสอบคุณภาพชุดการเรีย นตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยมีขั้นตอน ดังนี้ (1) การ
ทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว โดยทดลองกับนักเรียนจำนวน 3 คน ที่มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน
คำนวณหาประสิทธิภาพแล้วนำผลที่ ได้มาปรับปรุ งคุณภาพของชุดการเรียน ครั้งที่ 1 (2) การทดสอบ
ประสิทธิภาพแบบกลุ่ม โดยทดลองกับนักเรียน จำนวน 6 คน ที่มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน
คำนวณหาค่าประสิทธิภาพแล้วนำผลที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพชุดการเรียน ครั้งที่ 2 และ (3) การทดสอบ
ประสิทธิภาพแบบภาคสนาม โดยทดลองกับนักเรียน จำนวน 30 คน คำนวณหาประสิทธิภาพแล้วนำผลที่
ได้มาปรับปรุงคุณภาพชุดการเรียน ครั้งที่ 3 ในประเด็นนี้ได้สอดคล้องกับ มี 3 ขั้นตอน คือ การทดลองแบบ
เดี่ยว แบบกลุ่ม และแบบภาคสนาม จากเหตุผลที่กล่าวมาส่งผลให้นักเรียนทำคะแนนกิจกรรมระหว่า งเรี ยน
และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนเป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียนตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา ที่กำหนดไว้ ทำให้ชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เรื่อง การเพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ มีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
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6.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
จากการวิจัยชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การ
เพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่า ง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เป็นเพราะว่า (1) การศึกษาชุดการเรียนในรูปสื่อประสม และ (2) การทำ
กิจกรรมระหว่างเรียน จากเหตุผลที่กล่าวมาส่งผลให้นักเรียนทำคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่า คะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียน นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (1) ภัสสร ติดมา (2558) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education
เรื่องระบบของร่างกายมนุษย์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2) น้ำฝน คู
เจริญ และคณะ, (2559) การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องสารละลายกรด-เบส โดยเน้นกระบวนการ
คิด (3) น้ำฝน คูเจริญไพศาล และคณะ, (2560) การพัฒ นาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา (STEM EDUCATION) เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพน้ำ (4) รักษ์ศิริ จิตอารี (2560) การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้และการจัดการเรียนรู้ STEM EDUCATION เพื่อเสริมสร้างการ
รู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตรงกัน ทั้ง 4 เรื่อง
6.5 ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษาความคิด เห็ นของ
นักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี เรื่อง
การเพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (X̅ = 4.50,
S.D. = .59) สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากเหตุผลที่กล่าวมาความคิดเห็นของนักเรียนด้านคุณภาพของ
ชุดการเรี ยนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ตามชื่อเรื่องของชุดการเรียน และการทำ
แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนช่วยให้นักเรียนรู้ความก้าวหน้าทางการเรียนของตนเองมากยิ่งขึ้น ด้านความรู้
และผลที่ได้รับจากการเรียนด้วยชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ช่วยให้นักเรียนได้ทักษะการทำงานเป็น
ทีม มีความรับผิดชอบ กิจกรรมระหว่างเรียนทำให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหา และมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น
7. สรุปผล

ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เรื่อง การเพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ มีประสิทธิภาพ 81.00/82.33 เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนด 80/80 (2) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เรื่อง การเพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ มีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้นอย่ า งมีนั ยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี เรื่อง การเพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ นด้ว ย
มากที่สุด
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 จากผลการวิจัยพบว่า ในการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา จะ
ได้ผลดีและประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้นั้น ครูผู้สอนต้องกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งคำถาม ฝึกการคิด
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แก้ปัญหา และใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้ ฝึกการทำงานกลุ่ม เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
8.2 ในการจัดกิจกรรม ครูควรให้ความรู้พื้นฐานกับนักเรียนเกี่ยวกับการเพาะเห็ดในโรงเรือนแบบ
ทั่วไป และสอนวิธีใช้เครื่องมือในการสร้างโรงเรือนเห็ด เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องมือ
8.3 ครูผู้สอนควรวางแผนเนื้อหาและเวลาในกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนนั้น ๆ ตามศักยภาพของตนเอง
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ และพัฒนารูปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนั ก เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,103 คน
จากโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามปั จ จัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ผลสั มฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรียงลำดับจากขนาดอิทธิพลรวมมากที่สุดคือ .390, .305, .203, .158, .141 และ
.088 ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อภาษาอังกฤษ การสนับสนุนของผู้ปกครอง คุณภาพการสอนของ
ครู อัตมโนทัศน์ และการใช้เทคโนโลยี ตามลำดับ การพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน ของ
โมเดลปัจจัยพบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square Test เท่ากับ 103.905, df
เท่ากับ 83, มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่ P = .060, RMSEA เท่ากับ 0.015, SRMR เท่ากับ 0.015,
CFI เท่ากับ 0.999 และ TLI เท่ากับ 0.996 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้
คำสำคัญ : ปัจจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ

Abstract
This research aimed to study the factors that affected English achievement of
Matthayomsuksa 6 students in Buriram Province. The purposes of this research were to 1)
study the relation of factors to English achievement 2) develop the model of factors affecting
English achievement of the students. The representative samples were 1,103 Matthayomsuksa
6 students obtaining from various schools in Buriram Province by using multi-stage random
technique. The instrument used in this research was the questionnaire about six groups of
factors that affected students’ English achievement. The data was collected to analyze by
25

using the structural equation modeling (SEM) approach. The results revealed that the effect
of factors to students’ English achievement considered from the total effects, from the most
(.390) to the least influential (.088), were as follows; motivation, attitude towards English,
parental support, quality of teaching, self-concept and use of technology respectively. It was
found that the developed model of factors affecting students’ English achievement could be
conformed to the evident data. The evident data was showed as follows; Chi-square Test
=103.905, df =83, statistically significant at .01 level, P =.060, Chi-square Test/df =1.251,
RMSEA =0.015, SRMR =0.015, CFI =0.999 and TLI =0.996 that all of the data passed the set
criteria.
Keywords : Factors, Achievement, English
1. บทนำ

ภาษาอั ง กฤษเป็ นภาษาต่ างประเทศที ่น ิย มใช้ ก ัน อย่ างแพร่ห ลายมากที่ สุ ด เนื ่ องจากเป็น
ภาษากลางที ่ ใ ช้ ส ื ่ อความหมายไปเกื อบทั ่ วโลก การส่ ง เสริ ม ให้เ ยาวชนไทยโดยเฉพาะผู ้ ที ่ อยู ่ ในวัย
ที่กำลังศึกษาเรียนรู้ให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู้ ปฏิบัติงานและประกอบอาชีพ ตลอดจนศึกษาต่อ จึงเป็นความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่ง
(วัฒ นาพร ระงับทุกข์ , 2552, หน้า 40) กระทรวงศึกษาธิการจึงตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นความ
จำเป็นของการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน เพื่อใช้ในด้านการติดต่อสื่อสารได้และมีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีพอที่จะนำไปใช้ ใน
การศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพในอนาคต (เฉลิม ทองนวล, 2554, หน้า 1) การประเมินการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษตามโครงสร้า งหลั กสูตรภาษาต่า งประเทศ ได้แบ่งตามระดับความสามารถทางภาษาและ
พัฒ นาการของผู้เรียนเป็นสำคัญออกเป็นช่วงชั้นละ 3 ปี โดยช่วงชั้นสุดท้ายคือช่วงชั้นที่ 4 ประกอบด้วย
ม.4-6 โดยจัดเป็นระดับก้าวหน้า และระดับชั้นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 6 เป็นชั้นเรียนสุดท้ายของช่วงชั้น การ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในชั้นนี้จึงถือว่ามีระดับสูงสุดตามโครงสร้างหลักสูตร อย่างไรก็ตามสภาพการ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งจะเห็นได้จาก
ผลการวิจัยและผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละสถานศึกษา (กรมวิชาการ, 2551, หน้า 1)
ผู้เรียนจำนวนมากยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพ ล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม (Walberg, 1989, pp. 149-150) การศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ทราบสิ่งเร้าที่ทำให้นักเรียนสนใจและให้ความสำคัญ
กับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ แม้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะมีอย่างไม่จำกัด แต่มีการ
ศึกษาวิจัยที่แสดงให้เห็นว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผล (Acharya, 2018) ได้แก่ ปัจจัยด้านการปรับ ตัวด้านการ
เรียนภาษาอังกฤษ ด้านสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับผู้ปกครอง ด้านการสนับสนุนการเรียนจากผู้ ปกครอง
ด้านบรรยากาศการเรี ยนการสอน ด้านคุณลักษณะของผู ้สอน และด้านเทคนิควิธ ี การสอนก็ส ่ง ผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ และวรรณวิภา จัตุชัย, 2555, หน้า 45) นอกจากนี้ยังมีปัจจัย
ด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย (Muchemwa, 2015, p. 527)
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จากการศึกษาตำรา เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษ โดยผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ม าจากการนำตั ว แปรมาสั ง เคราะห์ ค วามถี ่ป ั จ จั ย ได้
ตัวแปรที่ศึกษาดังนี้ เจตคติต่อภาษาอังกฤษ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อัตมโนทัศน์ การสนับสนุนของผู้ปกครอง
คุณภาพการสอนของครู และการใช้เทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านตัวผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน และ
ด้านสภาพแวดล้อม โดยนำมาศึกษากับนั กเรี ยนชั้นมัธ ยมศึ กษาปีที่ 6 ในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อศึก ษา
ความสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอัง กฤษให้
เป็นเชิงประจักษ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดบุรีรัมย์
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดบุรีรัมย์
3. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 8,164
คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนจำนวน 1,103 คน จาก 67
โรงเรียน โดยได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่ า งโดยใช้ เ กณฑ์
ของไลน์เดอร์แมน เมอเรนด้า และโกลด์ ที่ได้เสนอแนะว่าอัตราส่วนระหว่างจำนวนหน่วยตัวอย่างกับจำนวน
พารามิเตอร์หรือตัวแปรควรเป็น 20 : 1 ในงานวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลจำนวน 22 ตัวแปร ดังนั้น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้จึงต้องมีอย่างต่ำจำนวน 440 คน ขั้นที่ 2 สุ่มอย่างง่ายจากสหวิทยาเขตในจัง หวัดบุรีรัมย์
ปรากฏว่าได้ สหวิทยาเขตเมือ งบุรีรัมย์ สหวิทยาเขตนางรอง และสหวิทยาเขตลำปลายมาศ ขั้นที่ 3 แบ่ง
หน่วยการสุ่มเป็นโรงเรียน ทำการสุ่มอย่างง่ายร้อยละ 30 จากจำนวนโรงเรียนในแต่ละสหวิทยาเขตที่สุ่ มได้
เมื่อสุ่มแล้วปรากฏว่าได้จำนวนโรงเรียนรวม 7 โรง จาก 3 สหวิทยาเขต ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 1,103 คน
มากกว่าจำนวนอย่างต่ำที่กำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบวัดชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีข้อคำถาม 75 ข้อ
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ มีดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ปัจ จัยที่ ส่ งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2) สร้างแบบวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษทั้ ง 6 ด้าน เป็นแบบวัดมาตราส่ว นประมาณค่ า 5 ระดับ 3) นำแบบวัด ที่สร้างขึ ้น ไปให้
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเนื้อหาเพื่อปรับปรุงแก้ไข 4) นำแบบวัดที่ได้รับการแก้ไขไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและด้านการสอนภาษาอังกฤษตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา
ความสอดคล้องและครอบคลุมตามนิยามของตัวแปร 5) หาค่าดัชนีค วามสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะโดยใช้รายงานค่า IOC ได้ข้อคำถามที่มีความสอดคล้องจำนวน 75 ข้อ 6) นำแบบวัดที่
ผ่านเกณฑ์ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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โรงเรียนลำดวนพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้นนำผลจากแบบวัดมาวิเคราะห์หาค่าอำนาจ
จำแนกรายข้อ โดยใช้วิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ แล้วทำการคัดเลือก
ข้อคำถามที่มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 7) นำแบบวัดที่คัดเลือกไว้จำนวน 75
ข้อ มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาตามวิธีของ Cronbach มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .945 8) จัดพิมพ์แบบวัดฉบับจริงเพื่อนำไปใช้ในการเก็บข้อมูล
4. ผลการวิจัย
4.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า การพิจารณาค่าเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตได้ มีค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่ 3.411-4.308 จึงนำค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่ได้ไปวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แล้วนำไปวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวั ด พบว่าค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้มีค่าตั้งแต่
0.466-0.990 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงแสดงว่าข้อมูลเชิงประจักษ์สอดคล้องกับโมเดลการวัด
เพราะทุกตัวมีค่ามากกว่า 0.3
4.2 การพัฒนารูปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนัก เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อพิจารณาระดับความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตามสมมติ ฐาน
พบว่ายังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 7.686 มากกว่าเกณฑ์ระดับ
ความสอดคล้อง ค่าดัชนีรากกำลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.078 และ
ค่าดัชนีรากของกำลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.064 มากกว่า
เกณฑ์ระดับความสอดคล้อง ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (CFI) เท่ากับ 0.911 และค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องเปรียบเทียบของ Tucker และ Lewis (TLI) เท่ากับ 0.896 น้อยกว่าเกณฑ์ระดับความสอดคล้อ ง
ผู้วิจัยจึงทำการปรับโมเดลเพื่อให้รูปแบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดงั
ภาพประกอบที่ 1

ภาพประกอบที่ 1 การปรับรูปแบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐานให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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จากภาพประกอบที่ 1 เมื่อนำมาพิจารณาระดับความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล พบว่า โมเดล
ที่ปรับมีรูปแบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยเปรียบเทียบกับโมเดล
ความสัมพันธ์ตามสมมติฐานดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าสถิติวัดความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐ านกั บรูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่ปรับแก้
รูปแบบ
ความ
สัมพันธ์
สมมติฐาน
ที่ปรับแก้

ค่าสถิติ
Chidf
P
ChiRMSEA
square
square
2
test /df
test ( )
1521.787 198 0.000 7.686
0.078
103.905 83 0.060 1.251
0.015

CFI

TLI

SRMR

0.911 0.896
0.999 0.996

0.064
0.015

ความ
สอดคล้อง
กับข้อมูล
เชิงประจักษ์
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง

จากตารางที่ 1 พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์ที่ปรับแก้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่ง
พิจารณาจากค่าสถิติที่วัดความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐานกับรูปแบบความสัมพันธ์ที่
ปรับแก้ หลังปรับแก้พบว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมู ลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ (ChiSquare Test) มีค่าเท่ากับ 103.905 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 83 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P =
.060) อัตราส่วนระหว่างค่าสถิติกับจำนวนองศาอิสระเท่ากับ 1.251 อยู่ในเกณฑ์ระดับความสอดคล้องที่
เหมาะสมคือไม่เกิน 2 ค่าดัชนีรากกำลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ
0.015 ค่าดัชนีรากของกำลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.015 อยู่ใน
เกณฑ์ระดับความสอดคล้องที่เหมาะสมคือต่ำกว่า 0.05 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (CFI) เท่ากับ 0.999
และค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบของ Tucker และ Lewis (TLI) เท่ากับ 0.996 อยู่ในเกณฑ์
ระดับความสอดคล้องที่เหมาะสมคือ 0.95 ขึ้นไป แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ .235 ต่อมาจึงทำการวิเคราะห์อิทธิพ ลของ
โมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แสดงดัง
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดล
ความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นวิ ชาภาษาอั งกฤษของนั ก เรีย นชั้นมัธ ยมศึก ษาปีที ่ 6
ในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ปรับแก้
ตัวแปรตาม
ตัวแปรต้น
ATT
MOT
SEL
PAR
QUA
TEC

TE
.072**
-

ATT
IE DE
-

.072**
-

TE
.492**
.306**
-

MOT
IE DE
-

.492**
.306**
-

TE

SEL
IE

DE

TE

TEC
IE

DE

TE

ACH
IE

.775**
.237**
-

.237**
-

.775**
-

.154*
.199*
.201**
.475**
-

.154*
-

.199**
.201**
.475**
-

.305**
.390*
.141*
.203*
.158*
.088**

.323*
.018*
.203*
.158*
-

DE
.305**
.067*
.123**

Chi-square Test (2) = 103.905 df = 83 P = 0.060 Chi-square Test/df = 1.251 RMSEA = 0.015
CFI = 0.999 TLI = 0.996 SRMR = 0.015 R2 = 0.235

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลความสัมพันธ์ของตัวแปร
ต้น โดยพิจารณาจากขนาดของอิทธิพลรวม (TE) จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (MOT)
เท่ากับ .390 โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เจตคติต่อภาษาอังกฤษ (ATT) เท่ากับ .305 โดยมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การสนับสนุนของผู้ปกครอง (PAR) เท่ากับ .203 โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 คุณภาพการสอนของครู (QUA) เท่ากับ .158 โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อัตมโนทัศน์
(SEL) เท่ากับ .141 โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการใช้เทคโนโลยี (TEC) เท่ากับ .088 โดยมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. อภิปรายผล
5.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 ในจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 6 ตัว เมื่อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และเจตคติต่อ
ภาษาอังกฤษมีอิทธิพ ลมากที่สุดเท่ากับ .390 และ .305 ตามลำดับ ซึ่งปัจจัยทั้ งสองตัวเป็นปัจจัยภายใน
แสดงว่าปัจจัยภายในมีอิทธิพ ลมากที่สุด ดังที่บริกส์ และมัวร์ (Briggs & Moore, 1993) กล่าวว่า
แรงจูงใจจัดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานด้านคุณลักษณะของนักเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน และการ์ดเนอร์ (Gardner, 1985, อ้างถึงใน Bilash, 2008) กล่าวว่า การมีเจตคติด้านบวกต่อ
ภาษาและวัฒนธรรมและต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นตัวกระตุ้นสำคัญในการประสบความสำเร็ จด้ าน
การเรียนภาษาต่างประเทศ ต่อมาเป็นปัจจัยภายนอกได้แก่ การสนับสนุนของผู้ปกครองมีอิทธิพ ลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอัง กฤษเท่ากับ .203 ดังที่ครอนบาค (Cronbach, 1970) กล่าวว่า เด็กที่
ประสบความสำเร็จในชีวิตมักมาจากครอบครัวที่บิดามารดาที่มีเจตคติที่ดีต่อลูกและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด จะ
ทำให้เด็กเรียนได้ เต็มที่และประสบความสำเร็ จ ในการเรียน และคุณภาพการสอนของครูมีอิทธิพ ลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากับ .158 ดังที่ซู (Xu, 2010) กล่าวว่าคุณภาพของโรงเรียนและ
การสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ด้านการพูดและการเขี ยนของ
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นักเรียนแต่ละคน ต่อมาเป็นอัตมโนทัศน์มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากับ .141
สอดคล้องแอคเคอร์แมน (Ackerman, 2020) กล่าวว่าอัตมโนทัศน์เป็นสิ่งที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ยน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถทำนายอัตมโนทัศน์ได้ และปัจจัยที่มีอิทธิพ ลน้อยที่สุดคือ การใช้
เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากับ .088 ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกและมี
ข้อจำกัดในการเข้าถึง แต่ก็ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2561) ที่ให้นักเรียนมีสมรรถนะ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเอง
5.2 รูปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้ นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่พ ัฒ นาและตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลปัจจัยมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาจากค่าสถิติที่วัดความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์ต าม
สมมติฐานกับรูปแบบความสัมพันธ์ที่ปรับแก้ โดยดูจากผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของ
โมเดลปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัด
บุรีรัมย์
6. สรุปผล

6.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปี
ที่ 6 ในจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 6 ตัว เรียงลำดับอิทธิพลจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อ
ภาษาอังกฤษ การสนับสนุนของผู้ปกครอง คุณภาพการสอนของครู อัตมโนทัศน์ และการใช้เทคโนโลยี
6.2 การพัฒนารูปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนัก เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดบุรีรัมย์ การพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลปั จจั ยมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาจากค่าสถิติที่วัดความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์
ตามสมมติฐานกับรูปแบบความสัมพันธ์ที่ปรับแก้ แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีเจตคติ ที่ต่อ
ภาษาอังกฤษ และเสริมสร้างให้นักเรียนมีอัตมโนทัศน์
7.2 ควรนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษา
อังกฤษของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของครู โรงเรียน และผู้ปกครอง
และสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
7.3 ศึกษาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม เนื่องจากปัจจัยที่ศึกษาในงานวิจัยนี้มาจากการสังเคราะห์ของผู้ วิจัย
ในปีที่ทำการศึกษา ซึ่งในอนาคตอาจมีปัจจัยตัวอื่นที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ วิเคราะห์และเรียบเรียงเพลงพื้นบ้านอีสานใต้ส ำหรับวงโยธ
วาทิตในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างงานเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิตในระดับเริ่ม ต้น
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้เพลงพื้นบ้านอีสานใต้ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือใน
กลุ่มอีสานใต้ มาพัฒ นาเป็นบทเพลงสำหรับวงโยธวาทิตในโรงเรียนมัธยมศึกษา และเป็นการอนุรักษ์เพลง
พื้นบ้านอีสานใต้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
ผู้วิจัยได้คัดเลือกเพลงพื้นบ้านอีสานใต้จาก 2 ประเภทวงดนตรี คือ ประเภทวงมโหรีอีสานใต้ และ
วงกันตรึม ที่มีทำนองน่าสนใจรวมทั้งหมด 4 บทเพลง คือ เพลงกล่อม, เพลงทรงปราสาท, เพลงตาริง และ
เพลงปกาสตราว โดยนำเพลงทั้งหมดมาวิเคราะห์ทำนองและนำมาเรียบเรียงในรูปแบบเพลงมาร์ช (March)
และใช้รูปแบบสกอร์แบบ Flexible Score เพื่อเอื้ออำนวยให้กับวงโยธวาทิตขนาดเล็ก และกำหนดความยากง่าย ของบทเพลงในระดับ ง่าย เพื่อเป็นการฝึกทักษะการบรรเลงของนักเรียนวงโยธวาทิตในระดับมัธยมศึกษา
ซึ่งผู้วิจัยใช้โครงสร้างของบทเพลงในรูปแบบ Theme and Variation เพื่อรักษาทำนองเดิมของเพลงพื้นบ้าน
อีสานใต้ไว้คงเดิม และเพิ่มลักษณะต่าง ๆ ของการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิตเพื่อให้บทเพลง
น่าสนใจ
ผลการวิจัย พบว่า การวิเคราะห์และเรียบเรียงเพลงพื้นบ้านอีสานใต้สำหรับวงโยธวาทิต ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ต้องใช้องค์ความรู้ในด้านการวิเคราะห์บทเพลงที่เหมาะสมในการเรียบเรียงเสียงประสาน
วงโยธวาทิต ซึ่งบทเพลงที่นำมาใช้นั้นต้องมีโครงสร้างของทำนองที่ชัดเจน มีความเข้าใจในการเรื่อ งของการ
เลือกบันไดเสียง ลักษณะจังหวะ และการใช้ทำนองสอดประสานที่เหมาะสมสำหรับวงโยธวาทิตในโรงเรียน
มัธยมศึกษาระดับเริ่มต้น ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างผลงานในบทเพลง “มาร์ชอีสานใต้” มีความยาวเพลง 2.02 นาที
เพื่อใช้บรรเลงและฝึกทักษะต่าง ๆ ของวงโยธวาทิตในโรงเรียนมัธยมศึกษา
คำสำคัญ : การวิเคราะห์เพลงพื้นบ้านอีสานใต้ การเรียบเรียงเสียงประสาน วงโยธวาทิต โรงเรียนมัธยมศึกษา
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Abstract
The objectives of this research were to analyze and arrange the south I-Sarn folk
songs for marching band in secondary schools. This was to create an arrangement for a
marching band at the beginning level of the secondary school by using the South I-Sarn folk
songs which is the culture of the Northeastern region in the South I-Sarn group. to develop
into a song for marching band in secondary school and to preserve the southeastern folk
songs to be more known.
The researcher selected south I-Sarn folk songs from two types of bands is Mahori
I-Sarntai and Kantrum with a total of 4 interesting melodies is “Khlom”, “Shong Prasart”,
“Taring” and “Pakastraw” by bringing all the songs to analyze the melody and arrange them
in the “March Form” and use the flexible score format to facilitate small marching bands and
set the difficulty - easy of the song at the beginning level in order to practice the playing
skills of the students in marching band at the secondary schools. The researcher used the
structure of the songs in the “Theme and Variations” to maintain the original melody of the
south I-Sarn folk songs. and adding different aspects of the arrangement for the marching
band to make the songs interesting.
The results of the research revealed that the analysis and arrangement of south ISarn folk songs for Marching band in secondary schools A knowledge in the analysis of
appropriate songs is required for the arrangement of the marching band The songs used must
have a clear melody structure and understanding the selection of tones, rhythm and Counter
Point for an entry-level marching band. which the researcher has created works in the song
“South I-Sarn March” has a song length of 2 . 0 2 minutes for playing and practicing various
skills of the marching band in secondary schools.
Keywords : Analysis of Southern Isan Folk Songs, Arrangement, Marching Band, Secondary
Schools
1. บทนำ

ดนตรีเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่มีคุณค่ามหาศาล มนุษย์ได้นำเอาคุณค่าของดนตรีมาใช้ประโยชน์
มากมายทั้งในด้านสร้างความบันเทิงและด้านพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อ ด้านความบันเทิงนั้น ดนตรีทำให้
จิตใจเบิกบานร่าเริงแจ่มใส ซึ่งสังเกตได้ว่าที่ใดมีเสียงดนตรีที่นั่นมักจะมีความสนุกสนานรื่นเริง ส่วนทางด้าน
พิธ ีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อนั้น มนุษย์มีความเชื่อว่าเสียงดนตรีทำให้สิ่งลึกลับที่มีอ านาจเหนือธรรมชาติพึง
พอใจ และบันดาลให้มนุษย์มีความสุขความเจริญบังเกิดความอุดมสมบูรณ์และความ ปลอดภัย มนุษย์จึงได้จัด
พิธีกรรมต่าง ๆ ขึ้นตามความเชื่อ โดยมีดนตรีเป็นส่วนประกอบ เช่น การเซ่นไหว้ การบวงสรวง การเรียก
ขวัญ การสู่ขวัญ เป็นต้น จะเห็นว่าดนตรีมีคุณค่าต่อวิถีชีวิตหลายอย่าง (ภิภพ ปิ่นแก้ว. 2559: 1)
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ดนตรีพ ื้นบ้านอีสานมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลานาน เริ่มจากการเลียนเสียงของธรรมชาติป่าเขา
ลำเนาไพร เสียงฝนตก เสียงลมพัด เสียงใบไม้ไหว และเสียงน้ำตก นำวัสดุท้องถิ่นพื้นบ้านมาเลียนเสียง
ธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ต้นหญ้าปล้อง และไม้ไผ่ เป็นวิวัฒนาการจากการเลียนเสียงของธรรมชาติ ป่าเขาลำเนา
ไพร จึงเป็นการพัฒนาขั้นสูงสุดของการประดิษฐ์เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานที่มีความละเอียด มี ความไพเราะ
มากขึ้น และเริ่มนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน มาประสมประสาน กันเกิดเป็นวงดนตรีพื้นบ้าน เช่น โปงลาง
พิณ แคน โหวด และกลอง ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ลักษณะเด่นของดนตรีพื้นบ้านอีสาน มีการสืบทอดเชื่อมโยง
จากอดีตสู่ปัจจุบันด้วยวิธีการทาง “มุขปาฐะ” ที่มีลักษณะท่วงทำนอง รูปแบบ และลีลา ที่มีหลายระดับเสียง
ส่วนมากจะเน้นการละเล่นประกอบดนตรี ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทางดนตรีในลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น (ปิย
พันธ์ แสนทวีสุข. 2549: 13)
การเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ ในวงดนตรีสากลเพื่อให้ เกิดกลิ่นอายของเพลงประจำชาติไทยหรื อ
บทเพลงไทยเดิม เช่น เพลงลาวดวงเดือน ผลงานโดย ประทีป สุพรรณโรจน์ ใช้ทำนองเพลงไทยเดิม "ลาวดวง
เดือน" เรียบเรียงเสียงประสานใหม่ สำหรับวงดุริยางค์ เครื่องลม, ผลงานเพลง “Bangkok Fantasia” โดย
อาจารย์วานิช โปตะวนิช นําเครื่องดนตรีไทย เช่น เปิงมาง กลองทับ ใช้แนวทํานองเพลงไทยเดิมมาพัฒ นา
ใหม่ โดยการขยายทํานอง หรือ ย่อลักษณะจังหวะและอีกหนึ่งบทเพลงที่ประพันธ์สำหรับวงออเครสตร้ า คือ
“Rong Ngeng” ผลงานเพลงประจำชาติ ชุดเพลงพื้นบ้าน โดย ประทีป สุพ รรณโรจน์ บันทึกเสียงโดย วง
ดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีผปู้ ระพันธ์อีกหลายท่าน เช่น อาจารย์ วิจิตร จิตรังสรรค์,
อาจารย์อนุพงศ์ อมาตยกุล ที่นำเพลงพื้นบ้านไทยมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ ในรูปแบบวงโยธวาทิต เดิน
แถว และนั่งบรรเลง (ภูษิต สุวรรณมณี. 2557: 3)
กิจกรรมวงโยธวาทิตไม่ได้ให้ประโยชน์แต่เพียงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เท่านั้น ยังสามารถ
เป็นแรงบันดาลใจและให้ความรู้ในด้านดนตรี เพื่อจะสามารถนำไปประกอบอาชีพ ด้านการเป็นนักดนตรี ได้ใน
อนาคต ทั้งยังขัดเกลาจิตใจให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน และสุขุม ขึ้น (สำนักนันทนาการ กรม
พลศึกษา. 2559: 1) วงโยธวาทิตถือว่าเป็นวงดนตรีที่มีประโยชน์ แก่นักเรียนเพราะถือเป็นกิจกรรมหนึ่งใน
สถานศึกษา ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย มีส่วนสร้าง แรงบันดาลใจและความรู้ทางการดนตรีแก่
นักเรียน เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ (รติรส จันทร์สมดี. 2551: 12) ในระยะแรกประเทศไทยมักเรียก วงโยธ
วาทิตว่า วงพาเหรด วงโยธวาทิตประกอบ ไปด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบ เครื่องดนตรีประเภท
เครื่องลมไม้ และเครื่องดนตรีประเภทลมทองเหลือง ในวงโยธวาทิต สมัยใหม่อาจรวมถึงผู้แสดงเข้าจังหวะด้วย
รูปแบบ ของวงโยธวาทิตในสถานศึกษามีหลายรูปแบบ (อัครวัตร เชื่อมกลาง. 2562: 124)
ผูว้ ิจัยจึงวิเคราะห์และเรียบเรียงเพลงพื้นบ้านอีสานใต้สำหรับวงโยธวาทิตในโรงเรียนมัธ ยมศึก ษา
โดยการคัดเลือกเพลงพื้นบ้านอีสานใต้จาก 2 ประเภทวงดนตรี คือ ประเภทวงมโหรีอีสานใต้ และวงกันตรึม ที่
มีทำนองน่าสนใจรวมทั้งหมด 4 บทเพลง คือ เพลงกล่อม, เพลงทรงปราสาท, เพลงตาริง และเพลงปกาสต
ราว โดยนำเพลงทั้งหมดมาวิเคราะห์ทำนอง และนำมาเรียบเรียงในรูปแบบเพลงมาร์ช (March) และใช้รูปแบบ
สกอร์แบบ Flexible Score เพื่อเอื้ออำนวยให้กับวงโยธวาทิตขนาดเล็ก และเพื่อเป็นการฝึกทักษะการบรรเลง
ของนักเรียนวงโยธวาทิตในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งผู้วิจัยใช้โครงสร้างของบทเพลงในรูปแบบ Theme and
Variation เพื่อรักษาทำนองเดิมของเพลงพื้นบ้านอีสานใต้ไว้คงเดิม และเพิ่มลักษณะต่าง ๆ ของการเรียบ
เรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิตเพื่อให้บทเพลงน่าสนใจ ซึ่งผูว้ ิจัยได้พัฒนาเพลงพื้นบ้านอีสานใต้ ให้เป็ น
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เพลงสำหรับวงโยธวาทิตในโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านอีสาน
ใต้ให้ยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์และเรียบเรียงเพลงพื้นบ้านอีสานใต้สำหรับวงโยธวาทิตในโรงเรียนมัธยมศึกษา
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1 การวิเคราะห์เพลงพื้นบ้านอีสานใต้ เพื่อนำไปเรียบเรีนงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
การวิเคราะห์เพลงพื้นบ้านอีสานใต้ เพื่อนำไปเรียบเรีนงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิตใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านอีสานใต้ทั้งจากวงมโหรีอีสานใต้ และวงกันตรึมเพื่อ
คัดเลือกบทเพลงที่เหมาะสมเพื่อนำไปเรียบเรียงสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต ซึ่งจากการวิ เคราะห์ ข้อมูล
ทำนองเพลงพื้นบ้านอีสานใต้จากวงมโหรีอีสานใต้ และวงกันตรึมที่คัดเลือกนั้น ต้องสามารถนำไปเรีย บเรียง
เสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิตได้ ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกทำนองเพลงพื้นบ้านอีสานใต้ โดยวงมโหรีอีสานใต้ มี
จำนวน 3 เพลง คือ เพลงตาริง เพลงทรงปราสาท และเพลงกล่อม ส่วนวงกันตรึม มีจำนวนทั้งหมด 1 เพลง
คือ เพลงปกาสตราว ซึ่งทั้ง 4 บทเพลงนี้มีทำนอง และจังหวะที่เหมาะสมสำหรับนำไปเรียบเรียงเสียงประสาน
สำหรับวงโยธวาทิต โดยผู้วิจัยจะวิเคราะห์เพื่อการคัดเลือกทำนองทั้งหมด 5 ด้าน คือ ด้านบันไดเสียง (Scale)
ด้านอัตราความเร็ว (Tempo) ด้านอัตราจังหวะ (Rhythm) ด้านพื้นผิวของบทเพลง (Texture) และด้านคีต
ลักษณ์ (Form)
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์เพลงพื้นบ้านอีสานใต้ที่คัดเลือกเพื่อนำไปเรียบเรียงเสียงประสาน สำหรับวงโยธวาทิต
ด้านบันได
เสียง
(Scale)

ด้านอัตรา
ความเร็ว
(Tempo)

มโหรีอสี านใต้

C Major

80 - 82

มโหรีอสี านใต้

G Major

64 - 66

มโหรีอสี านใต้ Bb Major

96 - 100

ชื่อเพลง

ประเภทวง

ตาริง
ทรงปราสาท
กล่อม
ปกาสตราว

กันตรึม

F Major

96 - 100

ข้อมูลวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ
ด้านอัตราจังหวะ
ด้านพื้นผิว
(Time
เพลง
Signature)
(Texture)
Simple
Homophonic
duple time
Texture
Simple
Heterophonic
duple time
Texture
Simple
Homophonic
duple time
Texture
Simple
Heterophonic
duple time
Texture

ด้านคีต
ลักษณ์
(Form)
Binary
form
Ternary
form
Ternary
form
Binary
form

จากตารางการวิ เคราะห์เพลงพื้น บ้า นอีสานใต้ที่ คัด เลือ กเพื่อนำไปเรี ยบเรีย งเสีย งประสาน
สำหรับวงโยธวาทิต พบว่า เพลงพื้นบ้านอีสานใต้ที่คัดเลือกเพื่อนำไปเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธ
วาทิตมีองค์ประกอบด้านบันไดเสียงมีทั้งหมด 4 บันไดเสียงทั้งทางชาร์ป (Sharp) และทางแฟล็ต (Flat) ซึ่งแต่
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ละเพลงมีบันไดเสียงที่แตกต่างกัน แต่ใช้แบบ Pentatonic Scale เหมือนกัน ในด้านของอัตราความเร็ว จะอยู่
ในช่วง 64 - 100 bmp โดยในแต่ละเพลงมีความช้า เร็ว ที่แตกต่างกันออกไป ส่วนในด้านของอัต ราจั งหวะ
ทั้ง 4 บทเพลงมีลักษณะอัตราจังหวะในกลุ่มสองธรรมดา Simple duple time ทั้งหมด ด้านพื้นผิวของเพลง
พื้นบ้านอีสานใต้จะมีพ ื้นผิวที่ปรากฏทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ Homophonic Texture และ Heterophonic
Texture ซึ่งมีพ ื้นผิวเพลงที่แตกต่างกันของแต่ละบทเพลง และในด้านคีตลักษณ์ของเพลงพื้นบ้านอีสานใต้
คัดเลือกเพื่อนำไปเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิตนั้น มีทั้งหมด 2 รูปแบบที่ปรากฏ คือ Binary
form และ Ternary form ซึ่งเหมาะสมสำหรับการนำมาเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต ได้อย่ าง
เหมาะสม
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์จำนวนค่าโน้ตประเภทต่าง ๆ ในเพลงพื้นบ้านอีสานใต้ที่คัดเลือกเพื่อนำไปเรียบเรีย ง
เสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต
ชื่อเพลง
ตาริง
ทรงปราสาท
กล่อม
ปกาสตราว

ตัวขาว
Half note
7
6
4
7

จำนวนค่าโน้ตประเภทต่าง ๆ ในบทเพลง
ตัวดำ
เขบ็ต 1 ชั้น
เขบ็ด 2 ชั้น
ค่าโน้ตที่ยืดออก
Quarter note Eighth note Sixteenth note Rhythm dot
6
43
2
7
15
187
7
5
151
4
6
85
10

จากตารางการวิเคราะห์จำนวนค่าโน้ตประเภทต่าง ๆ ในเพลงพื้นบ้านอีสานใต้ที่คัดเลือกเพื่อ
นำไปเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต พบว่า เพลงพื้นบ้านอีสานใต้ที่คัดเลือกเพื่อนำไปเรียบเรีย ง
เสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิตมีค่าโน้ตที่พบมากที่สุด คือ โน้ตเขบ็ต 1 ชั้น (Eighth note) ส่วนที่จะพบน้อย
ที่สุดคือ โน้ตเขบ็ต 2 ชั้น (Sixteenth note) และมีค่าโน้ตต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวขาว(Half note) ตัว
ดำ (Quarter note) และมีโน้ตที่ยืดค่ามากออกไปกว่าปกติ (Rhythm dot) ซึ่งสามารถนำไปเรี ยบเรี ยงเสี ยง
ประสานสำหรับวงโยธวาทิตได้อย่างเหมาะสม
3.2 การนำเพลงพื้นบ้านอีสานใต้มาเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต
การนำเพลงพื้นบ้านอีสานใต้มาเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต ผู้วิจัยได้ทำการ
คัดเลือก และวิเคราะห์เพลงพื้นบ้านอีสานใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีทั้งหมด 4 บทเพลงที่เหมาะสม คือ
เพลงตาริง เพลงทรงปราสาท เพลงกล่อม และเพลงปกาสตราว ซึ่งมีความเหมาะสมในการนำมาเรี ยบเรีย ง
เสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต โดยผู้วิจัยได้ศึกษาสกอร์เพลงพื้นบ้านที่นำมาเรียบเรียงเสียงประสานวง
สำหรับวงโยธวาทิตเพื่อศึกษาโครงสร้าง และรูปแบบของการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต โดย
ผู้วิจัยได้ศึกษาทั้งหมด 2 บทเพลง คือ Sound of E-san เรียบเรียงเสียงประสานโดย พันเอกประทีป สุพรรณ
โรจน์ และเพลงแห่ (Hae) เรียบเรียงเสียงประสานโดย วิษม์กมล ชัยวานิชศิริ พบว่า ทั้ง 2 บทเพลง มีจำนวน
ห้องเพลงที่แตกต่างกันเนื่องจากองค์ประกอบโดยรวมของบทเพลง และมีอัตราความเร็วที่หลากหลายเพื่อทำ
ให้บทเพลงมีความน่าสนใจมากขึ้ นโดยใช้ศัพท์ทางดุริยางคศิลป์ในการกำกับอัตราจังหวะ มีพื้นผิวดนตรีแบบ
เดียวกัน คือ Heterophonic Texture มีหลายทำนอง ซึ่งมีผู้บรรเลงตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ดำเนินทำนองหลัก
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เดียวกัน มีการตกแต่งทำนองเพิ่มเติมจากทำนองหลัก โดยมีจุดร่วมของเสียงหรือลูกตกเดียวกั น และใช้คีต
ลักษณ์รูปแบบเดียวกัน คือ รูปแบบธีม และแวริเอชั่น (Theme and Variations) เป็นรูปแบบที่ประกอบด้วย
ส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ ธีม (Theme) หรือทำนองหลัก และ แวริเอชั่น (Variations) หรือส่วนที่มีก าร
เปลี่ยนแปลงจากทำนองหลัก และเลือกใช้เครื่องดนตรีที่คล้ายคลึงกัน มีความแตกต่างอยู่บ้างเพื่อสร้างความ
หลากหลายทางทำนอง หลังจากศึกษาสกอร์เพลงพื้นบ้านที่นำมาเรียบเรียงเสียงประสานวงสำหรับวงโยธ
วาทิต ผู้วิจัยได้ศึ ก ษาสกอร์เพลงในรูปแบบ Flexible Score จำนวน 2 บทเพลง คือ มาร์ชเจ้าพระยา
(Flexible Band Edition) เรียบเรียงเสียงประสานโดย วิษม์กมล ชัยวานิชศิริ และ Disney on Parade เรียบ
เรียงเสียงประสานโดย John Vinson การศึกษาสกอร์เพลงทั้ง 2 เพลง พบว่า มีการจัดรูปแบบแนวเสียง
(Part) ที่แตกต่างกัน คือ มาร์ชเจ้าพระยา มีการจัดแนวเสียงของเครื่อ งเป่ า (Wind Instrumentation)
ทั้งหมด 6 แนวเสียง และมีเครื่องกระทบ (Percussion) ร่วมด้วย ส่วนในบทเพลง Disney on Parade มีการ
จั ด แนวเสี ย งของเครื ่ อ งเป่ า (Wind Instrumentation) ทั ้ ง หมด 6 แนวเสี ย ง และมี เ ครื ่ อ งกระทบ
(Percussion) ร่วมด้วยเช่นกัน แต่ทั้ง 2 บทเพลง มีการจัดวางเครื่องดนตรีในแนวเสียงที่ใกล้เคียงกัน โดยทุก
การจัดวางแนวเครื่องดนตรี สามารถจัดสรรผู้เล่นในวงโยธวาทิตให้ตรงกับแนวเสียงการจัดวางเครื่องดนตรีได้
โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื ่องดนตรีครบทุ กแนว ทำให้สามารถบรรเลงบทเพลงทั้ ง 2 บทเพลงนี้ได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับวงโยธวาทิตทุกขนาด หลังจากได้ทำการศึกษาหลักการที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัย
ได้ทำการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงพื้นบ้านอีสานใต้สำหรับวงโยธวาทิตในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีวิธีการ
ต่าง ๆ คือ
ผู้วิจัยเลือกใช้ได้ใช้สกอร์เพลงในรูปแบบ Flexible Score เพราะเหมาะสมกับวงโยธวาทิตทุกขนาด
ทำให้สามารถจัดสรรผู้เล่นในวงโยธวาทิตได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องดนตรีครบทุกแนว แต่สามารถบรรเลงบท
เพลงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยได้กำหนดแนวเสียงเครื่องเป่า (Wind Instrumentation) ไว้ทั้งหมด
4 แนว และมีเครื่องกระทบ (Percussion) โดยมีรายละเอียด คือ
Part 1 ประกอบด้วย Flute, Clarinet in B flat, และ Trumpet in B flat
Part 2 ประกอบด้วย Clarinet in B flat, Alto Saxophone in E flat และ Trumpet in B flat
Part 3 ประกอบด้วยAlto Saxophone in E flat, Tenor Saxophone in B flat และHorn in F
Part 4 ประกอบด้วย Baritone Saxophone E flat, Trombone, Euphonium และ Tuba
Percussion ประกอบด้ ว ย Marching Snare Drum, Marching Bass Drums, Marching
Cymbals และ ฉิ่ง
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนเครื่องดนตรีที่ใช้ในการเรียบเรียงเสียงประสาน
Woodwind

Brass
Percussion
Flute
Horn in F
Marching Snare Drum
Clarinet in B flat
Trumpet in B flat Marching Bass Drum
Alto Saxophone in E flat
Trombone
Marching Cymbal
Tenor Saxophone in B flat
Euphonium
Baritone Saxophone in E flat Tuba

เครื่องมือดนตรีอื่น ๆ
ฉิ่ง
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ผู้วิจัยเลือกแนวเพลงแบบ มาร์ช (March) เพื่อความเหมาะสมสำหรับวงโยธวาทิตในโรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยกำหนดความยาก - ง่าย (Grade) ในระดับ 2 คือ ง่ายปานกลาง ซึ่งผู้วิจัยกำหนดขอบเขต
ของลักษณะโน้ตที่ใช้ในบทเพลง คือ โน้ตตัวขาว (Haft Note) โน้ตตัวดำ (Quarter Note) และโน้ตเขบ็ต 1
ชั้น (Eighth Note) เท่านั้น

ภาพที่ 1 ลักษณะโน้ตเพลงที่ใช้ในการเรียบเรียงเสียงประสาน
ผู้วิจัยเลือกใช้บันไดเสียง B flat Major ในการเรียบเรียงเสียงประสาน และมีการเปลี่ยนผันบันได
เสียง (Modulation) เป็น E flat Major เพื่อให้เกิดความหลากหลายในบทเพลงที่จะเรียบเรียงเสีย งประสาน
และผู้วิจัยเลือกใช้กลุ่ม จั งหวะ (Time Signature) แบบ สองธรรมดา ตลอดทั้งเพลง และกำหนดอัตรา
ความเร็วไว้ที่ 108 bmp (♩ = 108) เพื่อทำให้เพลงมีความกระชับในรูปแบบเพลงมาร์ช (March) ซึ่งในการ
เรียบเรียงเสียงประสานในครั้งนี้กำหนดเวลาไว้ไม่เกิน 3 นาที

ภาพที่ 2 บันไดเสียง กลุ่มจังหวะ และอัตราความเร็วที่เลือกใช้
ผู้วิจัยกำหนดคี ตลั ก ษณ์ (Form) ของบทเพลงนี้เป็นแบบธีม และแวริเอชั่น (Theme and
Variations) คือ รูปแบบที่ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ ธีม (Theme) หรือทำนองหลัก และ แวริ
เอชั่น (Variations) หรือส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงจากทำนองหลัก และเลือกใช้เครื่องดนตรีที่คล้ายคลึงกั น มี
ความแตกต่างอยู่บ้างเพื่อสร้างความหลากหลายทางทำนอง โดยผู้วิจัยจะนำเพลงพื้นบ้านอี สานใต้ที่คัด เลือก
มาเป็นธีมหลัก และนำไปสร้างเป็นแนวทำนองสอดประสาน (Counter Point) เพื่อสร้างความหลากหลายใน
บทเพลง และกำหนดชื่อเพลงนี้ว่า “มาร์ชอีสานใต้” คือ การนำเพลงพื้นบ้านอีสานใต้มาเรียบเรียงเสียง
ประสานในรูปแบบของเพลงมาร์ช
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ภาพที่ 3 รูปแบบสกอร์เพลงที่กำหนดเพือ่ การเรียบเรียงเสียงประสาน
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ผู้วิจัยได้กำหนดเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบรรเลงเพลงในวงโยธวาทิต (Articulation) ทั้งในด้าน
ความเข้มเสียง (Volume) คือ ความดัง – เบา และด้านความยาวของเสียง (Duration) ซึ่งผู้วิจัยจะใช้ศัพ ท์
ทางดุริยางคศิลป์ และสัญลักษณ์ทางเทคนิคในการเรียบเรียงเสียงประสาน คือ Crescendo, Diminuendo, p
(piano), mp (messo piano), mf (messo forte), f (Forte) และ ff (fortissimo) Tie, Staccato, Accent,
marcato, และ tenuto

ภาพที่ 4 Articulation ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียบเรียงเสียงประสาน
ผู้วิจัยเริ่มทำการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิตในท่อ นเพลงต่าง ๆ โดยกำหนดห้อง
เพลงไว้ทั้งหมด 7 ท่อน รวม 102 ห้อง ซึ่งในแต่ละท่อนมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
ท่อน Intro กำหนดทำนองดนตรีไว้ทั้งหมด 8 ห้อง โดยผู้วิจัยกำหนดให้ Part 1 และ Part 2 เป็น
ทำนองหลัก (Melody) ส่วน Part 3 เป็นการดำเนินทำนองสอดประสาน (Counter Point) และใน Part 4
ดำเนิ น ทำนองแนวเบส ซึ ่ ง มี เ ครื ่ องกระทบดำเนิน ทำนองประกอบจั ง หวะตลอดทั ้ง ท่ อน โดยผู ้ ว ิจัยใช้
Pentatonic Scale ในการเรียบเรียงทำนองหลัก ซึ่งเป็นการรักษาทำนองเพลงพื้นบ้าน อีสานใต้

ภาพที่ 5 ตัวอย่างทำนองหลัก (Melody)ในท่อน Intro โดยใช้ Pentatonic Scale
ท่อนที่ 1 มีทั้งหมด 20 ห้องเพลง ผู้วิจัยได้นำทำนองเพลง ปกาสตราว เป็นทำนองหลัก ซึ่งจะอยู่
ใน Part 1 และ Part 2 ในรู ป แบบสลับ กั น ไปมา ส่ ว น Part 3 เป็ น การดำเนิ น ทำนองกระสวนจังหวะ
(Syncopation) และใน Part 4 ดำเนินทำนองแนวเบส ซึ่งมีเครื่องกระทบดำเนินทำนองประกอบจังหวะตลอด
ทั้งท่อน
ท่อนที่ 2 มีทั้งหมด 18 ห้องเพลง ผู้วิจัยได้นำทำนองเพลง ทรงปราสาท เป็นทำนองหลัก ซึ่งจะอยู่
ใน Part 1, Part 2 และ Part 3 ในรูปแบบสลับกันไปมา แต่ในท่อนนี้ จะเริ่มทำนองหลักที่ Part 2 ก่อน และ
สลับไป Part 3 ก่อนจะมาสลับอีกครั้งใน Part 1 โดย Part 1 และ Part 3 มีการเล่นทำนองสอดประสานร่วม
ด้วย ส่วนใน Part 4 ดำเนินทำนองแนวเบส ซึ่งมีเครื่องกระทบดำเนินทำนองประกอบจังหวะตลอดทั้งท่อน
ท่อนที่ 3 มีทั้งหมด 22 ห้องเพลง ผู้วิจัยได้นำทำนองเพลงปกาสตราว เป็นทำนองหลัก โดยเริ่มที่
Part 3 และสลับไป Part 4 หลังจากนั้นจะสลับไปที่ Part 1 โดย Part 2 และ 3 ยังมีการดำเนินทำนองสอด
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ประสานในบางช่วง และมีการใช้กระสวนจังหวะใน Part 1 ซึ่งมีเครื่องกระทบดำเนินทำนองประกอบจั งหวะ
ตลอดทั้งท่อน
ท่อนที่ 4 มีทั้งหมด 18 ห้องเพลง ผู้วิจัยใช้การเปลี่ยนของบันไดเสียง (Modulation) ให้ดูน่าสนใจ
ขึ้นจากบันไดเสียงหลัก B flat Major เปลี่ยนเป็น E flat Major ซึ่งในท่อนที่ 4 ผู้วิจัยได้ย้อนทำนองให้
บรรเลง 2 รอบ (Repeat) โดยใช้ทำนองเพลง ตาริง เป็นทำนองหลักในท่อนนี้ ซึ่งการดำเนินทำนองหลักจะอยู่
ใน Part 3 ส่วน Part 1 เป็นการดำเนินทำนองสอดประสานโดยใช้ทำนองเพลง ปกาสตราว ให้บทเพลงมี
ความน่าสนใจมากขึ้น โดยเล่นรอบที่ 2 เท่านั้น (Play 2nd time only) ส่วนใน Part 2 เป็นการดำเนินทำนอง
สอดประสานทั่วไป และ Part 4 ดำเนินทำนองแนวเบส ซึ่งมีเครื่องกระทบดำเนินทำนองประกอบจังหวะตลอด
ทั้งท่อน
ท่อนที่ 5 มีทั้งหมด 8 ห้องเพลง ผู้วิจัยได้ใช้บทเพลง กล่อม ในการดำเนินทำนองหลัก ซึ่งจะอยู่ใน
Part 1 ส่วนใน Part 2 เป็นการดำเนินทำนองกระสวนจังหวะ (Rhythmic Pattern) Part 3 เป็นการดำเนิน
ทำนองสอดประสาน (Counter Point) และ Part 4 ดำเนินทำนองแนวเบส ซึ่งมีเครื่องกระทบดำเนิ นทำนอง
ประกอบจังหวะตลอดทั้งท่อน
ท่อนที่ 6 ท่อนสุดท้ายของบทเพลง มีทั้งหมด 8 ห้องเพลง ผู้วิจัยได้นำเสนอท่อ นจบแบบทำนอง
นอกบันไดเสียง (Atonic Scale) และกลับมาในบันไดเสียงเดิม โดยให้ Part 1 ดำเนินทำนองหลัก Part 2
ดำเนินทำนองสอดประสาน Part 3 ดำเนินทำนองกระสวนจังหวะ (Rhythmic Pattern) และ Part 4 ดำเนิน
ทำนองแนวเบส ซึ่งมีเครื่องกระทบดำเนินทำนองประกอบจังหวะตลอดทั้งท่อนจนจบเพลง
ในการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิตโดยใช้เพลงพื้นบ้านอีสานใต้ ผู้วิจัยเลือกใช้สกอร์
เพลงในรูปแบบ Flexible Score เพื่อทำให้บทเพลงนี้สามารถบรรเลงได้กับวงโยธวาทิตทุกขนาด กำหนด
ความยาก-ง่ายของบทเพลงในระดับ 2 (Grade 2) เหมาะสำหรับวงโยธวาทิตระดับเริ่มต้น เลือกใช้สไตล์เพลง
แบบมาร์ช (March) เลือกใช้บันไดเสียง B Flat เพราะง่ายต่อการบรรเลงบทเพลง และมีการใช้การเปลี่ยน
บันไดเสียง (Modulation) เป็นบันไดเสียง E flat ทำให้บทเพลงมีความน่าสนใจมากขึ้น และใช้สังคีตลักษณ์
(Form) ในรูปแบบธีมแอนด์วาริแอชั่น (Theme and Variation) ซึ่งยังรักษาทำนองเดิมของเพลงพื้นบ้าน
อีสานใต้
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า การวิเคราะห์และเรียบเรียงเพลงพื้นบ้านอีสานใต้สำหรับวงโยธวาทิต ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ต้องใช้องค์ความรู้ในด้านการวิเคราะห์บทเพลงที่เหมาะสมในการเรียบเรียงเสียงประสาน
วงโยธวาทิต ซึ่งบทเพลงที่นำมาใช้นั้นต้องมีโครงสร้างของทำนองที่ชัดเจน มีความเข้าใจในการเรื่องของการ
เลือกบันไดเสียง ลักษณะจังหวะ และการใช้ทำนองสอดประสานที่เหมาะสมสำหรับวงโยธวาทิตในโรงเรียน
มัธยมศึกษาระดับเริ่มต้น ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างผลงานในบทเพลง “มาร์ชอีสานใต้” มีความยาวเพลง 2.02 นาที
เพื่อใช้บรรเลงและฝึกทักษะต่าง ๆ ของวงโยธวาทิตในโรงเรียนมัธยมศึกษา
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5. อภิปรายผล
จากการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นที่สำคัญนํามาอภิปรายผลแยกเป็นประเด็น ดังนี้
1. ด้านการวิเคราะห์เพลงพื้นบ้านอีสานใต้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเค้าโครงเพลงพื้นบ้านอีสานใต้ โดยศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกบทเพลงที่เหมาะสมเพื่อนำไปเรียบเรียงสียงประสาน
สำหรับวงโยธวาทิต ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลทำนองเพลงพื้นบ้านอีสานใต้จากวงมโหรีอีสานใต้ และวง
กันตรึมที่คัดเลือกนั้น ต้องสามารถนำไปเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิตได้ ซึ่งจะมีทำนอง และ
จังหวะที่เหมาะสมสำหรับนำไปเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต โดยผู้วิจัยจะวิเคราะห์เพื่อการ
คัดเลือกทำนองทั้งหมด 5 ด้าน คือ ด้านบันไดเสียง (Scale) ด้านอัตราความเร็ว (Tempo) ด้านอัตราจังหวะ
(Rhythm) ด้านพื้นผิวของบทเพลง (Texture) และด้านคีตลักษณ์ (Form) เพื่อทราบถึงเค้าโครงเพลงที่
ชัดเจน และสามารถนำไปเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต
2. ด้านการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต ผู้วิจัยได้ทำการเรียบเรียงเสียงประสาน
สำหรับวงโยธวาทิตโดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางจาก
บทเพลงพื้นบ้าน 2 บทเพลงที่เรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต คือ Sound of E-san เรียบเรียง
เสียงประสานโดย พันเอกประทีป สุพรรณโรจน์ และเพลงแห่ (Hae) เรียบเรียงเสียงประสานโดย วิษม์กมล ชัย
วานิชศิริ พบว่า การเรียบเรียงบทเพลงจากทํานองเพลงพื้นบ้ านอีสานในรูปแบบวงโยธวาทิตต้องมีการ
ผสมผสานระหว่างดนตรีสำหรับวงโยธวาทิต และดนตรีพื้นบ้าน โดยยังคงทำนองความเป็นพื้นบ้านที่เป็น
เอกลักษณ์ไว้ และต้องมีความเหมาะสมในเรื่องของบันไดเสียง (Scale) อัตราความเร็ว (Tempo) อัตรา
จังหวะ (Rhythm)) และคีตลักษณ์ (Form) เพื่อให้นักเรียนที่บรรเลงได้ฝึกทักษะทางด้านการบรรเลงวงโยธ
วาทิตได้อย่างสมบูรณ์
6. สรุปผล

การวิเคราะห์และเรียบเรียงเพลงพื้นบ้านอีสานใต้สำหรับวงโยธวาทิตในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้วิจัย
ได้คัดเลือกเพลงพื้นบ้านอีสานใต้ที่มีการบันทึกจากตำราของ รองศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บิณฑสันต์ และ
รองศาสตรจารย์ ดร.ขำคม พรประสิทธิ์ เรื่อง มโหรีอีสานใต้ และทำนองที่น่าสนใจที่มีความยาวไม่ม ากนัก
โดยผู้วิจัยเลือกมาจำนวน 4 บทเพลง จาก 2 ประเภทวงดนตรี คือ 1. วงมโหรีอีสานใต้ ได้เลือกมา 3 บทเพลง
ได้แก่ เพลงตาริง เพลงกล่อม และเพลงทรงปราสาท 2. วงกันตรึม ได้เลือกมา 1 บทเพลง คือ ปกาสตราว
โดยใช้โปรแกรม Sibelius ในการบันทึกโน้ต ซึ่งการเรียบเรียงเสียงประสานใช้องค์ประกอบดนตรี คือ ทํานอง
เพลง คอร์ด บันไดเสียง รูปแบบจังหวะ เป็นแนวทางในการพัฒนาพัฒนาบทเพลง โดยใช้โครงสร้างเพลงแบบ
Theme and Variation เพื่อยังคงรักษาทำนองเดิมไว้ และใช้ทำนองสอดประสานที่เหมาะสมในการเรียบเรียง
เสียงประสาน และผู้วิจัยได้เลือกใช้สกอร์เพลงในรูปแบบ Flexible Score เพื่อเอื้ออำนวยต่อวงโยธวาทิตขนาด
เล็ก และสอดแทรกเนื้อหาที่สำคัญในการฝึกทักษะสำหรับวงโยธวาทิต คือ Articulation, Dynamic, Choral,
Accidental เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะขั้นพื้นฐานสำหรับวงโยธวาทิต ผู้วิจัยได้เรียบเรียงเสียงประสานในบท
เพลง “มาร์ชอีสานใต้” โดยบทเพลงจะเผยแพร่ทางช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Social Media) ซึ่งจะบรรเลง
โดยวงโยธวาทิตโรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี โดยจะบรรเลงทั้งวงขนาดเล็ก และวงขนาดใหญ่
เพื่อแสดงศักยภาพของบทเพลง และการพัฒ นาคุณภาพการบรรเลงของนักเรียนวงโยธวาทิตในโรงเรียน
มัธยมศึกษาผ่านบทเพลงที่เรียบเรียงเสียงประสาน
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ศึกษา และวิเคราะห์เพลงพื้นบ้านอื่น ๆ ในประเทศไทย และต่างประเทศ ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น
7.2 ศึกษาแนวทางการเรียบเรียงเสียงประสานในแนวอื่น ๆ
7.3 พัฒ นาบทเพลงพื้นบ้านอีสานใต้ให้เป็นแบบฝึกหัด หรือ ชุดการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
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การพัฒนาทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการสอน
ซิปปาโมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
The Development of Communication Skills of Thai Language Learning
Strand by Using CIPPA Model Instruction for Matthayomsuksa V Students
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒ นาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทักษะการสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการสอนซิปปาโมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปี ที่ 5 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษา
ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจั ยเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเ ษก สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จำนวน 40 คน ได้โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือ ที่ใช้ใน
ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จำนวน 50 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนซิปปาโมเดล สถิติที่ใช้ ได้แ ก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน E1/ E2 E.I. และ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการรู้
มีประสิทธิภาพ 87.50/87.05 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง เรียนสู งกว่ าก่อนเรียนอย่า งมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น จากก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ
67.46 และ4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน อยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ : การพัฒนาทักษะการสื่อสาร รูปแบบการสอนซิปปาโมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Abstract
The purposes of this research were : 1) to develop the efficiency of the lesson plans
entitled communication skills of Thai language learning strand by using CIPPA model
instruction for Matthayomsuksa V students ; 2) to compare the students’ learning achievement
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between before and after learning ; 3) to investigate the effectiveness index of learning ; and
4) to explore the students’ satisfaction towards learning. The sample were 40 Matthayomsuksa
V students studying in the 2nd semester of the academic year 2021 at Lahansairatchadapisek
School under Buriram Secondary Educational Service Area Office, selected by using cluster
random sampling technique. The instruments used in this study were : 5 sets of the lesson
plans ; achievement test comprising 50 items ; and a questionnaire on students’ satisfaction.
The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, standard deviation,
E1/E2 and E.I. The hypothesis was tested by using dependent samples t – test. The results
were as follows: 1) The lesson plans had an efficiency of 87.50/87.05. 2) The students had
an after learning achievement higher than before learning with significant difference at the
level of .01. 3) The effectiveness index of learning was 0.6746, which meant that the students
learning achievement increased 67.46 %. 4) The satisfaction of the students towards the
lesson plans as a whole was at the high level.
Keywords : Development Communication Skills, CIPPA model instruction, Thai Language
Learning Strand
1. บทนำ

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ขึ้น
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่
กำหนดนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ โดยเฉพาะสมรรถนะด้านความสามารถในการสื่อสาร เป็น
ความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒ นธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้า ใจ
ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ เลือกรับหรือไม่รับ
ข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธ ีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดย
คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 6) ทักษะการสื่อสาร เป็น
ทักษะที่รวมทั้ง การอ่าน การฟัง การพูดและการเขียนเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการเรี ยนการสอน
เพราะเกือบทุกวิชาจำเป็นต้องอาศัยทักษะทั้ง 4 ด้านนี้ อีกทั้งความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคนใน
ศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารที่ซับซ้อนขึ้นจากยุคเดิม ต้องมีไหวพริบในการตอบ
คำถามเฉพาะหน้าอย่างฉับพลัน มีความสามารถในการรับข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร จากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 และ 2563 คะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเท่ากับ 48.96 และ 49.25 ตามลำดับซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ต ั้ง ไว้ร ้อยละ 60
เนื่องมาจากครูไม่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขาดสื่อ
สำหรับศึกษาค้นคว้าที่เป็นลักษณะเฉพาะของความรู้แต่ละเรื่อง ส่งผลให้นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการ
เรียน (โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก, 2563, หน้า 18)
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จากสภาพความเป็น มาและความสำคั ญของปัญหาอัน ส่ งผลต่อ การจัดการเรีย นรู ้ ผู้ว ิจ ัย มี
ความเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญแบบซิปปาโมเดลซึ่งพัฒนาขึ้น โดยทิศนา แขม
มณี จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นรูปแบบการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี ส่วนร่วมใน
กิจกรรมทั้งทางร่างกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์โดยยึดแนวคิดหลัก 5 แนวคิด อันได้แก่ การสร้าง
ความรู้ กระบวนการกลุ่มและการเรียนรู้แบบร่วมมือ ความพร้อมในการเรียนรู้ การเรียนรู้กระบวนการและ
การถ่ายโอนการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงได้วิจัย เพื่อการวิเคราะห์และสรุปหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น อันจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล อีกทั้งส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้เท่าทัน
เหตุการณ์ ข่าวสาร และอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้
รูปแบบการสอนซิปปาโมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องทักษะการสื่อสาร กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการสอนซิปปาโมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2.3 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู ้เรื่อ งทั กษะการสื ่อสาร กลุ่มสาระการ เรีย นรู้
ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการสอนซิปปาโมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่องทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โดยใช้รูปแบบการสอนซิปปาโมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3. สมมติฐานการวิจัย
ทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนซิ ปปาโมเดลหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ซึ่งกำลังเรียนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 440 คน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จำนวนนักเรียน 40 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผน รวม 12 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็น
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 12 ข้อ
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4.3 การหาคุณภาพเครื่องมือ
การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น
มัธ ยมศึกษาปีที่ 4-6) และศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารจากหนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
พัฒนาทักษะทางภาษา เล่ม 2 ช่วงชั้นที่ 4 ม. 5 และศึกษารูปแบบการสอนซิปปาโมเดล ของทิศนา แขมมณี
(2556 : 95) และนำมาประยุกต์ใช้ สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผน รวม 12 ชั่วโมง นำแผนการ
จัดการเรียนรู้ เสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศึกษาวิธ ีการสร้างแบบทดสอบจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยต่าง ๆ สร้างและกำหนด
ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ นำแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างเสร็จเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาด้านวิธีการสอน และด้านการวัดผลและ
ประเมินผล 3 ท่านตรวจสอบความตรงและความสอดคล้องของแบบทดสอบนำความคิดเห็นของผู้ เชี่ ยวชาญ
มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากนั้นนำแบบทดสอบที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจแล้วมาปรับปรุงแก้ไขแล้ว นำ
แบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นนักเรียนซึ่ง
เคยเรียนทักษะการสื่อสารมาแล้ว เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบแล้ว นำแบบทดสอบไปจัดพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์เพื่อใช้ในการทดลองต่อไป
การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
ศึกษาทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิธ ีการสร้างแบบสอบถามแล้วนำข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษา มาสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 12 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ จากนั้นนำแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมตรวจสอบความเหมาะสม แล้วนำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
เรียนไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มทดลอง
1 กลุ่ม (One-Group Pre-test Post-test Design) ทำการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แ ก่
E1/E2 , IOC และสถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test dependent
5. ผลการวิจัย
จากการวิจัยผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัด การเรี ยนรู้ มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 87.50/87.05
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้
รูปแบบการสอนซิปปาโมเดลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 แผน ตามเกณฑ์ 80/80
E2
E1
แผนการจัดการเรียนรู้
E1 / E2
x
F
แผนที่ 1-5
18,900
1,741
87.50
87.05
87.50/87.05
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องทักษะการ
สื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการสอนซิปปาโมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

5 จำนวน 5 แผน ที่จัดทำขึ้นโดยวิธีการหาค่า E 1 / E 2 ตามเกณฑ์ 80/80 ปรากฏผลจากการวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 87.50/87.05
2. ผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่องทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการสอนซิปปาโมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การทดสอบ
N
S.D.
X̅
 D ( D )2  D 2
ก่อนเรียน
40
30.10
2.96
537
288,369 7,743
22.95**
หลังเรียน
40
43.53
1.97
หมายเหตุ ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t .01 , 39 = 2.4258)
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.10 และหลังเรียนเท่ากับ
43.53 ผลการทดสอบด้วยสถิติทดสอบที ค่าทีที่คำนวณได้สูงกว่าค่าทีวิกฤตในตารางแจกแจงที จึงสรุปว่า
ผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ เท่ากับ 0.6746 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ เรื่องทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้
รูปแบบการสอนซิปปาโมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลรวมคะแนน
ดัชนีประสิทธิผล
จำนวนนักเรียน
คะแนนเต็ม
(E.I.)
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน
40
50
1,179
1,741
0.6746
จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ เรื่องทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการสอนซิปปาโมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 แผน มี
ค่าเท่ากับ 0.6746 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 67.46
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4. ความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่องทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบ
การสอนซิปปาโมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ข้อ 1-10

รายการประเมินความพึงพอใจ
รวมเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
X̅
4.10
0.26

ความหมาย
มาก

5. อภิปรายผล
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการ
สอนซิปปาโมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 87.50/87.05 หมายความว่านักเรียน
ทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ยจากการทำกิจกรรมระหว่างการเรียนทั้ง 5 แผนการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 87.50
และคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 87.05 แสดงว่า
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการสอนซิปปา
โมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผวู้ ิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1 การที่ผลออกมาเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทักษะ
การสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการสอนซิปปาโมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนอย่างมีระบบและวิธีการที่เหมาะสมโดยศึกษาหลักสูตรคู่มือ
ครู เนื้อหาเทคนิควิธีการสร้างจากเอกสารตำราที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและได้ผ่ านการแก้ ไข
ข้อบกพร่อง รวมทั้งผ่านการตรวจสอบและประเมินความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ผ่านการ
ทดลองเพื่อปรับปรุงให้มี ความสมบูรณ์ โดยทุกครั้งมีการนำผลจากการทดลองไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไป
ทดลองสอนจริง สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์, (2556) และทิศนา แขมมณี, (2556)
การจัดการเรียนรู ้โดยแผนการจัด การเรีย นรู้แบบซิ ปปาโมเดลในครั้ งนี้สอดคล้อ งกับที่ ค ณะ
เทคโนโลยีการเกษตร, (2552) ให้ความสำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า เป็นการเตรียมการหรือมี ก าร
วางแผนไว้ล่วงหน้า สนับสนุนให้ผู้สอนได้จัดการค้นคว้า และนำเทคนิคหรือวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ประกอบการ
เรียนการสอนในบทเรียนนั้น ๆ ช่วยให้ผู้สอนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลงานของตน ส่งเสริมให้ผู้ สอนนำ
แผนการจัดการเรียนรู้มาใช้ได้เต็มตามศักยภาพ ช่วยให้ผู้สอนมีคู่มือที่ทำโดยตนเองไว้ล่วงหน้า เพื่อสะดวกต่อ
การเรียนการสอน และเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของผู้สอน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้นักเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น แต่ละแผนจะประกอบด้วย
สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ กิจกรรม แบบทดสอบหลังเรียน โดยจัด
เรียงลำดับจากง่ายไปหายาก ง่ายแก่การเข้าใจ และเร้าความสนใจของนักเรียน นอกจากนั้นการปฏิบัติ
กิจกรรมยังมีลำดับขั้นตอน ทำให้นั กเรียนไม่เกิดความสับสน ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับแนวคิดของสมนึก
ภัทธิยธนี, (2549) ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของมัลลิกา แก้งคำ, (2553) ที่ได้พัฒนาแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องคำราชาศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องคำราชาศัพ ท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 93.65/92.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนเรื่องทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการสอนซิปปาโมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
45.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.97 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.10 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 2.96 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการ
เรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก แผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวมีการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้อย่า งชัด เจน
กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ชัดเจน กำหนดสื่ออุปกรณ์ และวิธีการวัดประเมินผล แยกแยะเนื้อหาและความรู้
ออกเป็นขั้นย่อย ๆ ง่ายแก่การเข้าใจ สอดคล้องกับแนวคิดของสุวิทย์ มูลคำ, (2549) และยังสอดคล้อง
ผลการวิจัยของชุลีพร พินิจพล, (2554) ได้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้แบบซิปปา โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่าการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่ า งมีนั ยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 การจัดการเรียนรู้ เรื่องทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการ
สอนซิปปาโมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนได้ทบทวนความรู้เดิม แสวงหาความรู้ใหม่
ศึกษาทำความเข้าใจและเชื่อมโยงความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจภายในกลุ่ม สรุปและจัดระเบียบความรู้
ปฏิบัติหรือแสดงผลงานและประยุกต์ใช้ความรู้ ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนา มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2556) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชุลีพร พินิจพล (2554) ได้ทำวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 การเรียนรู้เรื่องทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการสอนซิปปาโมเดล
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมที่ครูมอบหมาย ได้ฝึกคิด ได้ลงมือ
ปฏิบัติร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในบรรยากาศที่ เป็ นอิสระเป็ น กัน เอง
เป็นการสื่อความหมายของเด็กวัยเดียวกัน นักเรียนที่อ่อนขาดความเชื่อมั่นในตนเองไม่กล้าถามครู ผู้สอนก็ จะ
ถามเพื่อนในกลุ่ม บรรยากาศแบบนี้ ส่งผลให้นักเรียนที่อ่อนสามารถเรียนได้ดีขึ้น และนักเรียนที่เรี ยนเก่ง ได้
อธิบายหรือถ่ายทอดความรู้ของตนแก่เพื่อนบ่อย ๆ ก็จะเป็นการทบทวนความรู้ของเขาไปในตัว นอกจากนี้ยัง
ได้พ ัฒ นาความสามารถทางการเรียนของตนเองให้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่งด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, (2558) นอกจากนี้ข้อค้นพบนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Alharbi (2008) ได้ทำ
การสำรวจประสิทธิภาพของวิธีการเรียนรู้ แบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับ
ใจความสำคัญ เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือและแรงจูงใจของนักเรียนที่มีต่อ การอ่า นใน
โรงเรียนสตรีของเทศบาลประเทศซาอุดิอาระเบีย การวิจัยครั้งนี้ ทำการสำรวจผลกระทบของการใช้วิธี การ
เรียนรู้แบบร่วมมือในผลการปฏิบัติงานด้านการอ่านจับใจความ สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
และเพื่อสำรวจว่าวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาที่สองของนักเรียนได้อย่างไร รวมทั้ง
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เพื่อสำรวจทัศนคติของนักเรียนที่ มีต่อวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ และแรงจูงใจของนักเรียนที่มีต่อการอ่าน
ผลการวิจัยพบว่าความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างทั้งสองกลุ่มในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการ
อ่านจับใจความ รวมถึงในการประเมินทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซี่งกลุ่ม ทดลองมี
คะแนนสูงกว่าในส่วนท้าย
3. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ เรื่องทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้
รูปแบบการสอนซิปปาโมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 0.6746 คิดเป็นร้อยละ 67.46
หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น 0.6746 คิดเป็นร้อยละ 67.46 เป็นไปตาม
สมมติฐาน ที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนซิปปาโมเดล นักเรียนได้เรียนโดย
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทำให้เกิดการพัฒนาทักษะการสื่อสาร นอกจากนี้ยังใช้
การเรี ยนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งคนเก่งได้ช่วยเหลือคนอ่อนได้ ทำให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับที่ชุลีพร พินิจพล (2554) ได้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ดัชนี
ประสิทธิผลของการเรียนรู้แบบซิปปา โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ มีค่าเท่ากับ 0.6014 แสดงว่า
นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.14
4. ความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่องทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบ
การสอนซิปปาโมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.26 อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องสมมติฐาน ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
สอนซิปปาโมเดล ได้นำการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ มาใช้ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกั น มี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีการนำสื่อที่เป็นรูปธรรมมาใช้อย่างเหมาะสมและหลากหลาย การจัดการ
เรียนรู้เป็นไปอย่างมีระบบขั้นตอนที่ชัดเจน นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เกิดความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ กล้าแสดงความคิดเห็น มีเวลาทบทวนและทำแบบฝึกทักษะอย่างพอเพียง ทำให้นักเรียนสนุกสนาน มี
ความสุขในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2556) และสอดคล้องกับงานวิ จัย ของ
Chen (2005) ได้วิจัยถึงผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกับแรงจูงใจของนักเรียนชาวไต้หวันที่
เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ในการเรียนภาษาอังกฤษและความสามารถในการฟัง การอ่าน และการพูด
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการปกติมีส่วนน้อ ยที่มีแรงจู ง ใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษ ส่วนที่เหลือไม่มีแรงจูงใจในการเรียน ส่วนนักเรียนที่ได้รับการเรีย นแบบกลุ่มร่วมมือ
ให้ผลพอประมาณกับแรงจูงใจภายนอกคือ กฎระเบียบภายนอกลักษณะเฉพาะของตนและแรงจูง ใจภายใน
ได้แก่ ความรู้ ความเชี่ยวชาญและการตอบสนองโดยเฉพาะ จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการสอนซิปปาโมเดล สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ส่งผลให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนและมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ จึงเหมาะสม
ที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนต่อไป
6. สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
6.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบ
การสอนซิปปาโมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 87.50/87.05
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6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 45.53 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1.97 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 30.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.96
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6.3 ดัชนีประสิทธิผลของการเรีย นรู ้ เท่ากับ 0.6746 คิดเป็นร้อยละ 67.46 หมายความว่ า
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น 0.6746 คิดเป็นร้อยละ 67.46
6.4 ความพึงพอใจต่อการเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.26 อยู่
ในระดับมาก
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนซิปปาโมเดล นั้น ครูผู้สอนควรให้คำแนะนำ
และชี้แจงแนวปฏิบัติแก่นักเรียนให้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยครูควรเน้นย้ำเรื่อง ความซื่อสัตย์
ความรับผิดชอบ ความอดทน และความมีระเบียบวินัย
7.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนซิปปาโมเดล ครูผู้สอนควรอธิบายให้นักเรียน
เข้าใจถึงจุดมุ่งหมาย และวิธีการขั้นตอนให้นักเรียนเข้าใจก่อนการสอนเนื้อหา เพื่อให้ครูผู้สอนได้นำเทคนิคนี้ไป
ใช้จัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึก ษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสั งกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2562 ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยแบ่ง
ตามอำเภอที่ตั้งของสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม มี 3 ตอน ได้แก่ 1) สถานภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 3) การบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์แบบ
เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และด้านการมีวิสัยทัศน์ 2) การบริหารงานวิชาการของสถานศึก ษา
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านการพัฒนาสื่อและใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการประเมินผลการเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.88 และด้านการบริหารการนิเทศภายใน
สถานศึกษา และ 3) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกใน
ระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.631
คำสำคัญ : การศึกษาความสัมพันธ์ สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ
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Abstract
The purposes of this research were to study competencies of the school
administrators , academic administration and correlation between competencies of the school
administrators with academic administration in school under the Nakhon Ratchasima Primary
Educational Service Area Office 2. Population was composed of Nakhon Ratchasima Primary
Educational Service Area Office 2 teachers in 2019. The sample consisted of 310 teachers
who were selected from stratified random sampling. This research tool were composed of a
questionnaire. There are 3 sections 1) General information. 2) competencies of the school
administrators. 3) academic administration. The statistics employed were percentage, mean,
standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient. The research results
revealed as follows: 1) The competencies of the school administrators had got analysis and
synthesis was the most problem and was followed by personnel potential development and
vision respectively. 2) academic administration in school need media development and use
of technology for education. This was followed by evaluation and supervision administration
within educational institutions respectively. 3) The correlation between competencies of the
school administrators with academic administration in school under the Nakhon Ratchasima
Primary Educational Service Area Office 2 were Overall, there was a relatively high positive
correlation. It was statistically significant at the .01 level with a correlation coefficient of 0.631
Keywords : Study Correlation, Competencies of the School Administrators,
Administration in School

Academic

1. บทนำ

สมรรถนะมีบทบาทและความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรทุกประเภท ช่วย
สนับสนุนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กรได้ รวมทั้งสามารถใช้เป็นกรอบในการสร้างวัฒนธรรม
องค์กร และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะของคนจึง เป็น
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานจำเป็นต้องเร่งดำเนินการ (ณรงวิทย์ แสนทอง, 2557, น. 89)
สถานศึกษาเป็ นหน่ วยงานทางราชการที่ เ กี ่ย วกับ การจัด การศึ ก ษา จำเป็นต้องมีผ ู้บ ริห าร
สถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางการศึกษาที่จะขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามที่ตั้งเป้าประสงค์ไว้ จึงได้มีการกำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะในการบริหาร 8 ประเภท
ประกอบด้วย 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3) การพัฒ นาตนเอง 4) การทำงานเป็นทีม 5) การ
วิเคราะห์และ สังเคราะห์ 6) การสื่อสารและจูงใจ 7) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ 8) การมีวิสัยทัศน์
(สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2549)
สำนักงานเขตพื้นที ่ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษานครราชสีม า เขต 2 เป็นหน่วยงานที่ขึ ้นตรงต่ อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนประถมศึกษาทั้งสิ้น 177 โรงเรียน การบริหารงาน
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วิชาการในสถานศึกษาแต่ละแห่งมีสภาพและปัญหาแตกต่างกันออกไปตามสาเหตุและปัจจัยที่ไม่เหมือนกัน ซึ่ง
เป็นไปตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ได้รายงานผลการจัดการศึกษาใน
ส่ ว นของปัญ หาการจัด การศึ ก ษาโดยภาพรวมสามารถจั ดการศึ กษาระดั บประถมศึ ก ษา ได้ บ รรลุตาม
วัตถุประสงค์ แต่การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของนักเรียนยังไม่สามารถสนองตอบความต้อ งการใน
กระบวนการพัฒนาคน ปัจจัยที่ทำให้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเกิดจาก
สาเหตุสำคัญหลายประการคือ จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ คุณภาพการบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพต่ำ
งบประมาณบางโรงเรียนไม่เพียงพอ กฎระเบียบไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการ ขาดการนิเทศติดตามผล ขาด
แนวปฏิบัติในด้านการประเมินผลงานวิชาการ ขาดการปรับปรุงและพัฒ นาการสอนอย่างต่อเนื่อง และ
กระบวนการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2, 2562, น. 55)
ผู้วิจัยสนใจจึงสนใจศึกษา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ประสบปัญหาหลายอย่าง ทำให้คุณภาพของนักเรียนบางโรงเรียนอยู่ใน
ระดับไม่เป็นที่น่าพอใจ และต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานวิชาการอีกมากเพื่อเป็นการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานให้สอดคล้องกับสภาพการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบั น ซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะมี
ความสัมพันธ์กับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่มีบทบาทโดยตรงกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึก ษา
เพื่อได้ข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการโรงเรี ยนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาโดยตรงและคุณภาพนักเรียนในอนาคตที่จะเป็น
กำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริญ ก้าวหน้า เป็นไปตามจุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึ กษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื ่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะของผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึ กษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
2.2 เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
3. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2562 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 310 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางของ Krejcie และ Morgan (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 608-610) แล้วสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ โดย
แบ่งตามอำเภอที่ตั้งของสถานศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสัง กัดสำนัก งานเขตพื้น ที่
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การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) สถานภาพทั่วไปของผู้ต อบ
แบบสอบถาม 2) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา และ 3) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึก ษาใช้ เป็น
กรอบในการสร้างแบบสอบถาม 2) กำหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม ลักษณะและรูปแบบที่เหมาะสม เป็น
คำถามตรวจสอบรายการ (Check List) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale)
โดยนำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงให้ครอบคลุมสมรรถนะ และการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 3) นำ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที ่ปรึ กษาวิทยานิพ นธ์ เพื่อปรับปรุง แก้ไข ให้มีความถูก ต้อ ง
เหมาะสม ความครอบคลุมของเนื้อหา และการใช้ภาษาในแบบสอบถาม 4) นำเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม
ที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาและด้านวัดและประเมินผล จำนวน
5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ถ้อยคำ (Wording) ของคำถามใน
แต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้
เหมาะสมโดยวิเคราะห์หาค่า IOC โดยใช้วิธีของ Rovinelli และ Hambleton (1977, pp. 49-60) โดยนำผล
จากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าความสอดคล้องแล้วเลือกข้อที่มี (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 5) นำแบบสอบถามที่ได้
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่ก ารศึ กษาประถมศึก ษา
นครราชสีมา เขต 2 จำนวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 6) นำแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แ ล้วมา
เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติมาวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามแต่ละตอน
ผู ้ ว ิ จ ั ย ดำเนิ น การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ลมี รายละเอีย ดดั ง ต่ อไปนี้ 1) ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ยวกับ สถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ วุฒ ิการศึกษา โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 2)
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) 3) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยพิจารณาและใช้หลักเกณฑ์ช่วงระดับคะแนน
(Class Interval) และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิช าการ
ของสถานศึกษาสัง กัดสำนัก งานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึก ษานครราชสีมา เขต 2 โดยใช้วิธ ีหาค่ า
สัมประสิทธิ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และแปลความหมายค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
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ตารางที่ 1 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน
ระดับสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
S.D.
ระดับ
อันดับ
X̅
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
4.74
0.33 มากที่สุด
6
การบริการที่ดี
4.74
0.30 มากที่สุด
6
การพัฒนาตนเอง
4.79
0.26 มากที่สุด
4
การทำงานเป็นทีม
4.76
0.26 มากที่สุด
5
การวิเคราะห์และสังเคราะห์
4.88
0.20 มากที่สุด
1
การสื่อสารและจูงใจ
4.72
0.29 มากที่สุด
8
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4.84
0.22 มากที่สุด
2
การมีวิสัยทัศน์
4.82
0.20 มากที่สุด
3
เฉลี่ยรวม
4.79
0.26 มากที่สุด
จากตาราง 1 สมรรถนะของผู ้บ ริ ห ารสถานศึก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ นที ่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.79 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยทากที่สุด 4.88 ด้าน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีค่าเฉลี่ย 4.84 และด้านการมีวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ย 4.82 ตามลำดับ
ตารางที่ 2 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2
ระดับการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
อันดับ
S.D.
ระดับ
X̅
1. ด้านการบริหารหลักสูตร

4.81

0.28

มากที่สุด

4

2. ด้านการประเมินผลการเรียน
3. ด้านการบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา

4.88
4.85

0.16
0.18

มากที่สุด
มากที่สุด

2
3

4. ด้านการบริหารการวิจัยและพัฒนา
5. ด้ า นการพั ฒ นาสื ่ อ และใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ
การศึกษา
เฉลี่ยรวม

4.80

0.26

มากที่สุด

5

4.89

0.15

มากที่สุด

1

4.85

0.21

มากที่สุด
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จากตารางที่ 2 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.85 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านการพัฒนาสื่อและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีค่าเฉลี่ย
4.89 ด้านการประเมินผลการเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.88 และด้านการบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย 4.85 ตามลำดับ
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิ ชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ตัวแปร
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษา
X1
X2

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y

0.035**
0.076**

0.235**
0.031**

0.101**
0.214**

0.108**
0.053**

0.152**
0.123**

0.141**
0.102**

X3
X4

0.180**
0.298**

0.327**
0.294**

0.126**
0.188**

0.110**
0.254**

0.098**
0.153**

0.245**
0.367**

X5

0.508**

0.247**

0.300**

0.244**

0.302**

0.500**

X6
X7

0.530**
0.699**

0.462**
0.421**

0.454**
0.364**

0.441**
0.486**

0.201**
0.202**

0.650**
0.701**

X8

0.418**

0.503**

0.645**

0.589**

0.050**

0.662**

X

0.487**

0.487**

0.451**

0.401**

0.238**

0.631**

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที ่ 3 สมรรถนะของผู ้บ ริ ห ารสถานศึก ษา (X) กั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการของ
สถานศึกษา (Y) สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครราชสีมา เขต 2 โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (rX,Y) เท่ากับ 0.631
5. การอภิปรายผล
หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
5.1 จากผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Shermon
(2005, p. 105) กล่าวว่า สมรรถนะ คือความสามารถและที่เป็นเช่นนี้เพราะ คุณสมบัติของแต่ละบุคคลที่
จำเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถทางานในขอบเขตงานที่ตนรับผิดชอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นักการศึก ษาใน
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ประเทศไทยได้กล่าวถึงความหมายของ สมรรถนะไว้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กมลพัชร หินแก้ว (2555, น. 105) ได้ทำการศึกษาสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า
สมรรถนะผู้บริหารด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก และผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตรงตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1
โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารอยู่ในระดับมากเช่นกัน ควรสนับสนุนงานวิจัยที่ได้ผล
ระดับมากที่สุดเพิ่มอีก
5.2 จากผลการวิจัย พบว่าการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดที่เป็นเช่นนี้เพราะว่ า ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู ในสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินงาน ทั้งด้านวิชาการ การเรียนการสอน
เพื่อให้สถานศึกษามีความก้าวหน้าทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป สามารถดำเนินงานในสถานศึกษา ทั้งการ
บริหารการจัดการเรียนการสอน จนสามารถทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ในสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่
สูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยุกตนันท์ หวานฉ่ำ (2555, น. 125) ได้ศึกษาการบริหาร สถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ในอำเภอคลองหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต
1 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน เช่นเดียวกัน และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกนกวรรณ อินทร์น้อย (2559, น. 128) ได้ทำการวิจัยเรื่องกระบวนการ การบริหารที่ส่ง ผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า ประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวรรณวิสา สุขีนัย (2558, น. 187) ที่ศึกษาแนวทางแก้ไขการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 พบว่า
การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด
5.3 สมรรถนะผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ
0.01 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามี ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และคุณลักษณะที่เป็นองค์ประกอบ อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานใน หน้าที่และความรับผิดชอบให้
ประสบผลสำเร็จ ทั้งทางด้านการบริหารงานวิชาการ ทรัพยากรบุคคล การบริหารงานและการพัฒ นาองค์ กร
จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานที่ องค์กรได้กำหนดเอาไว้ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าผู้บริหาร
เป็นหัวใจขององค์กรที่ทำ ให้องค์กรประสบความสำเร็จ และสมรรถนะเป็นปัจจัยขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตลอดจนในการแข่งขันให้แก่องค์กร เมื่อผู้บริหารมีสมรรถนะย่อมทำให้การบริหารงานวิชาการ
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นระบบ มีความชัดเจนและต่อเนื่อง สมรรถนะผู้บริหาร
กับการบริหารงานวิชาการจึงมีความสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิศ อินทะสุระ (2559, น. 156)
ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ ก ษา
สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาโดย
ภาพ รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีสมรรถนะอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้าน การ
มีวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการทำงานเป็นทีม ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และด้านการ
สื่อสารและการจูงใจ ตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลพัชร หินแก้ว (2555,
น. 109) ได้ทำการศึกษาสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึ กษา
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เอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
6. สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มีข้อค้นพบสรุปได้ดังนี้
6.1 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 2 โดย ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึก ษาอยู่
ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ด้าน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี และด้านการสื่อสารและจูงใจ ตามลำดับ
6.2 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยดังนี้ ด้านการพัฒนาสื่อและ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการประเมินผลการเรียน ด้านการบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา ด้าน
การบริหารหลักสูตร และด้านการบริหารการวิจัยและพัฒนา ตามลำดับ
6.3 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดสำนั ก งานเขตพื ้นที่ ก ารศึ กษา ประถมศึกษานครราชสี มา เขต 2 โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกในระดับค่อนข้างมาก โดยความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 2 เท่ากับ .631
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนจากกลุ่ม
ตัวอย่างในสำนักงานเขตพื้นที่อื่น ๆ
7.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ของโรงเรียนจากกลุ่มตัวอย่างในสำนักงานเขตพื้นที่อื่น ๆ
7.3 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิช าการ
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยใช้เทคนิค วิธีการ
รูปแบบอื่น เช่น การวิจัยเชิงพัฒนา การวิจัยแบบผสม เป็นต้น
7.4 ควรนำไปใช้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารที่มีค่าน้อย ได้แก่ การสื่อสารและจูงใจและการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยเฉพาะในด้านการบริหารหลักสูตรและด้านการบริหารการวิจัยและ
พัฒนา
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการใช้แบบฝึกอ่านประสมสระจม
ในภาษาเขมรและเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการใช้แบบฝึกอ่านประสมสระจมเขมร
สำหรับรายวิชา 1152104 ภาษาเขมร ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึก ษาสาขาวิชา
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 57 คน ผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่า
1) ผลสัมฤทธิ์ของการใช้แบบฝึกประสมสระจมในภาษาเขมรมีผลคะแนนเฉลี่ย 14.63 คิดเป็น
ค่าร้อยละ 73.15 จัดอยู่ในเกณฑ์คะแนนระดับ ดี
2) ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการใช้แบบฝึกประสมสระจมในภาษาเขมร ใน
แต่ละหัวข้อการประเมิน ปรากฏผลระดับความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ทุกหัวข้อ (คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้น
ไป) โดปรากฏส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินอยู่ที่ 0.52 – 0.64
ผลการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นประสิทธิภาพของแบบฝึกอ่านประสมสระเขมร รวมถึงสะท้อน
เจตคติที่ดีของกลุ่มเป้าหมายต่อการเรียนในรายวิชานี้ ผลการวิจัยนี้จึงสามารถนำมาเป็นแนวทางพัฒ นาแบบ
ฝึกอ่านประสมสระจมเขมรสำหรับการเรียนการสอนรายวิชานี้ในภาคการศึกษาถัดไป
คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ แบบฝึกอ่านประสมสระเขมร

Abstract
This research article aimed to study the achievement of using the Khmer conjunct
vowel practice and to study the level of satisfaction of the target group towards the use of
the Khmer vowel practice for learning management in the Khmer language course 1152104,
in semester 2/2020. The target group consisted of 57 persons of the second-year students in
the Thai Language Program, Faculty of Education. The results of the analysis revealed that
1) The results of using the Khmer conjunct vowel exercises had a mean score of
14.63, representing 73.15 percent, which was classified as good level.
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2) The level of satisfaction of the target group towards the use of the Khmer
conjunct vowel exercise in each assessment topic was found to have a higher level of
satisfaction in all topics (mean score 3.51 onward), with the standard deviation of each item
being 0.52 – 0.64.
The results of the study indicated that the effectiveness of the Khmer conjunct
vowel reading practice, including reflecting the good attitude of the target group towards
learning in this course. The results of this research can, therefore, be used as a guideline for
developing a Khmer conjunct vowel practice model for use in this course in the next semester.
Keywords : Achievement, Reading Compound Khmer Vowel Practice Model
1. บทนำ

รายวิชา 1152104 ภาษาเขมร เป็นรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2560 โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนรายวิชาดังกล่าว ได้สังเกตผู้เรียนซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิ ช าภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา โดยเก็บข้อมูลก่อนเริ่มสอนตั้งแต่สัปดาห์แรกด้วย
การสัมภาษณ์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ปรากฏข้อมูลพื้นฐานเหมือนกันทุกภาคเรียนคือ ผู้เรียนมีพื้นฐานการฟัง
และการพูดภาษาเขมรถิ่นไทยประมาณร้อยละ 10 โดยผู้เรียนยังไม่มีพื้นฐานด้านการเขียนและการอ่ านภาษา
เขมรมาตรฐานที่ใช้สื่อสารในประเทศกัมพูชา
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดสอบวัดผลการเรีย นรู้ก ลางภาค
เรียน ในภาคเรียนที่ 2/2560 2/2561 และ 2/2562 คะแนนเต็ม 20 คะแนน ปรากฏผลคะแนนเฉลี่ย 12.18
คะแนน 12.51 คะแนน 12.48 ตามลำดับ คิดเป็นค่าร้อยละ 60.90 ร้อยละ 62.55 และร้อยละ 62.40
ตามลำดับ เมื่อพิจารณาคะแนนรายจุดประสงค์จากข้อสอบกลางภาคเรียนเกี่ยวกับความรู้ความเข้า ใจเรื่อง
การประสมสระจมเขมร พบว่าผู้เรียนได้คะแนนในระดับไม่น่าพึงพอใจ กล่าวคือ จากข้อสอบ กลางภาคเรียน
จำนวน 10 ข้อ ผู้เรียนได้คะแนนดิบเฉลี่ย เพียง 5.18 คะแนน 5.21 คะแนน ในภาคเรียน 2/2561 และ 5.24
คะแนน ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เรื่องการประสมสระจมเขมร ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก
ผลคะแนนจากการทดสอบดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาทักษะการอ่านประสมสระจมเขมรของ
ผู้เรียน น่าจะมีสาเหตุจากความสับสนเรื่องรูปและเสียง เนื่องจากรูปสระภาษาเขมรกับ รูปสระภาษาไทยที่มี
ความคล้ายคลึงกันมาก เช่น ះ (-ะ) ះ (-า) ះ ( ิ) ះ ( ี) ះ ( ุ) ះ ( ู) (อุไรศรี วรศะริน, 2553,
ภาคผนวก) ทว่าภาษาเขมรมีหลักการอ่านประสมสระจมที่ออกเสียงสระแตกต่างไปจากสระในภาษาไทย เมื่อ
ประสมกับพยัญชนะต่างกลุ่มเสียงกัน (ณภัทร เชาว์นวม, 2563, 28-29) เช่น ในพยัญชนะกลุ่มอโฆษะ มีพื้น
เสียงสระ / qɑɑ/ เมื่อประสมกับสระ ា ออกเสียงสระ / aa / เมื่อประสมกับสระ ា ออกเสียงสระ / əy /
ส่วนพยัญชนะกลุ่มโฆษะ มีพื้นเสียงสระ / qɔɔ / เมื่อประสมกับสระ ា ออกเสียงสระ / iə / เมื่อประสมกับ
สระ ា ออกเสียงสระ / ii /
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จากข้อมูลข้างต้น ส่งผลให้นักศึกษาผู้เรียนรายวิชา 1152104 ภาษาเขมร ส่วนหนึ่งเกิดความ
สับสนเรื่องรูปและเสียงสระจมภาษาเขมร กล่าวคือ ผู้เรียนส่วนหนึ่งนำเสียงสระในภาษาไทยที่มีรูปเหมือนหรือ
คล้ายกับรูปสระจมภาษาเขมรมาออกเสียงปะปนกัน
ในฐานะผู้สอน ผู้วิจัยจึงตระหนักได้ว่าต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การเรีย นรู้ ของ
นักศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ดียิ่งขึ้น โดยพิจารณาเนื้อหาบทเรียนจากเอกสารประกอบการสอนชุดวิช าภาษาเขมร
เพื่อการสื่อสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในหัวข้อเนื้อหาหน่วยที่ 2 อักษรและอักขรวิธีเขมร หัวข้อ
ย่อย 2.2.1 การประสมพยัญชนะกับสระ อธิบายหลักการประสมสระจมเขมร ลำดับเนื้อหาบทเรียนโดยแบ่ง
ตามกลุ่มพยัญชนะ แจกแจงเป็นเสียงสระที่ประสมกับพยัญชนะสำเนียงออ และเสียงสระที่ประสมกับพยัญชนะ
สำเนียงโอ โดยใช้พ ยัญชนะ ក เป็นตัวอย่างพยัญชนะสำเนียงออ ใช้พ ยัญชนะ គ เป็นตัวอย่างพยัญชนะ
สำเนียงโอ (2554, 37) นอกจากนี้ สุเพีย โส ได้กล่าวถึงผลสัมฤทธิ์การจัดเรียนรู้หลักสูตรภาษาเขมรไว้
ประการหนึ่งคือ กลุ่มเป้าหมายสามารถจําแนกพยัญชนะเป็นพวก ออ และ โอ เรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะตัวเต็ม
และพยัญชนะตัวเชิง เสียงพยัญชนะ วิธีเขียนพยัญชนะตัวเต็มและพยัญชนะตัวเชิง สระเต็มตัว สระนิสัย ตาม
เสียง พยัญชนะพวกออและโอได้ (2557, 11)
เนื้อหาบทเรียนและการกำหนดผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการแบ่งกลุ่มพยัญชนะในภาษา
เขมร เป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญ ผู้วิจัยจึงออกแบบชุดฝึกอ่านประสมสระจมเขมร เพื่อใช้ สำหรับการเรียนการ
สอนรายวิชานี้ โดยปรับปรุงจากชุดฝึกทักษะการอ่านประสมสระจมเขมร จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาเขมร 1541104 ภาษาเขมร 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1/ 2563
เป็นรูปแบบตาราง โดยแยกกลุ่มพยัญชนะเขมรตามกลุ่มชุดพยัญชนะที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ พยัญชนะกลุ่ม
อโฆษะและพยัญชนะกลุ่มโฆษะ และแจกลูกประสมสระ ดังตัวอย่างการประสมสระเขมรรูปสระ ា กับ
พยัญชนะเขมรทั้งสองกลุ่ม ดังนี้

ภาพที่ 1 พยัญชนะเขมรกลุ่มอโฆษะประสมสระ ះ
ที่มา: ณภัทร เชาว์นวม (2563, 5)
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ภาพที่ 2 พยัญชนะเขมรกลุ่มโฆษะประสมสระ ា
ที่มา : ณภัทร เชาว์นวม (2563, 32)
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบและจัดทำตารางประสมสระจมในภาษาเขมรทุกสระกับพยัญ ชนะเขมรทั้ ง
สองกลุ่ม ประกอบการสอนและสาธิตการอ่านออกเสียงประสมสระจมกับพยัญชนะเขมรกลุ่มอโฆษะและ
พยัญชนะเขมรกลุ่มโฆษะ ครบทุกสระ จำนวน 25 รูปสระ จัดทำเป็นรูปเล่มชุดแบบฝึกอ่านประสมสระเขมรและ
นำมาประกอบการสอนรายวิชา 1152104 ภาษาเขมร ในภาคเรียนที่ 2/2563 ผู้วิจัยจึงประสงค์จ ะวิ เคราะห์
ผลสัมฤทธิ์จากการใช้แบบฝึกทักษะดังกล่าว เพื่อให้ทราบคุณภาพของแบบฝึกที่สร้างขึ้นสำหรั บเป็นแนวทาง
พัฒนาทักษะการอ่านประสมสระจมในภาษาเขมร เพื่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนรายวิชานี้รวมถึงรายวิชา
ที่มีเนื้อหารายวิชาใกล้เคียงกัน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของแบบฝึกอ่านประสมสระจมเขมร
2.2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อแบบฝึกอ่านประสมสระจมเขมร
ประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 1152104 ภาษาเขมร
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานวิจัยนี้คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 57 คน ที่ลงทะเบียนรายวิชา
1152104 ภาษาเขมร ในภาคเรียน 2/2563
3.2 ขั้นตอนดำเนินการวิจัย
3.2.1 รวบรวมและวิเคราะห์สถิติผลคะแนนการสอบกลางภาคเรียนรายวิชา 1152104 ภาษา
เขมร ส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นวิจัย ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ได้แก่ 2/2560 2/2561 และ 2/2562
3.2.2 กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัด กิ จ กรรม
การเรียนการสอนภาษาที่มีประสิทธิภาพ ตามข้ออภิปรายของมัตติกา ฉัตรเงิน (2546, 6) ที่กล่าวถึงบทบาท
ของอาจารย์ผู้สอนว่าต้องเตรียมสื่ออุปกรณ์ในการสอนอย่างครบถ้วนและกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยจะต้องใช้
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วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงได้แนวทางเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัยตามแผนภาพดังนี้

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

1. แบบฝึกอ่านประสมสระเขมร
2. แบบทดสอบความพึงพอใจการใช้
แบบฝึกประสมสระจมเขมร

1.ผลสัมฤทธิ์การเรียนจากการใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่านประสมสระจมเขมร
2.ความพึงพอใจทีม่ ีต่อการใช้แบบฝึกประสม
สระจมเขมร

ภาพที่ 3 แผนภาพกรอบแนวคิดการวิจัย
ที่มา: ณภัทร เชาว์นวม (2564, 5)
3.2.3 ตั้งสมมุติฐานการวิจัย
1) ผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านประสมสระเขมรหลังการใช้เครื่องมือ (ตัวแปรต้น) อยู่ใน
เกณฑ์ ดี ขึ้นไป
2) กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอการใช้แบบฝึกอ่านประสมสระจมเขมรประการเรียนการสอน
ในภาพรวม ระดับมาก ขึ้นไป
3.2.4 ขั้นออกแบบและทดลองใช้เครื่องมือวิจัย
1) สร้างเครื่องมือวิจัย คือ แบบฝึกอ่านประสมสระจมเขมร
2) ทดลองใช้เครื่องมือวิจัยในข้อที่ 1) ในรายวิชา 2011201 ภาษาเขมร 1 (หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย) ในภาคเรียนที่ 1/2563 กับกลุ่มผู้เรียนจำนวน 38 คน
3) สร้างแบบทดสอบกลางภาคเรียน จำนวน 10 ข้อ ให้เป็นข้อคำถามแบบปรนัย เกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการประสมสระจมเขมร
4) สร้างแบบทดสอบการอ่านประสมสระจมเขมร คะแนนเต็ม 10 คะแนน
5) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่กลุ่มเป้าหมายมีต่อการใช้แบบฝึกอ่านประสมสระจม
เขมรประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 1152104 ภาษาเขมร ในภาคเรียนที่ 2/2563
3.2.5 ขั้นดำเนินการ
1) รวมรวบข้อมูลผลการจัดการเรียนการสอน และการใช้ชุดแบบฝึกอ่านประสมสระจมเขมร
ในภาคการศึกษาก่อนหน้านี้ เพื่อวิเคราะห์ วางแผน ร่างโครงการวิจัยและเสนอโครงการวิจัย
2) ดำเนินการสอน ในวัน เวลา สถานที่ ตามตารางสอน รายวิชา 1152104 ภาษาเขมร
โดยใช้ชุดแบบฝึกอ่านประสมสระเขมรที่ออกแบบขึ้น และแจ้งกลุ่มเป้าหมายให้ทราบวัตถุประสงค์การวิ จัยและ
กระบวนการดำเนินงานวิจัย
3) วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านประสมสระเขมร ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
จากแบบทดสอบที่จัดทำขึ้น ได้แก่ ข้อสอบกลางภาคเรียนจำนวน 10 ข้อ เป็นข้อคำถามแบบปรนั ยเกี่ย วกับ
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ความเข้าใจเรื่องการประสมสระจมเขมร แบบทดสอบอ่านประสมสระเขมร คะแนนเต็ม 10 คะแนน รวม
คะแนนเป็นคะแนนเต็ม 20 คะแนน นำค่าคะแนนของกลุ่มเป้าหมายมาจัดระดับผลสัมฤทธิ์ โดยคำนวณจำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้ผลสัมฤทธิ์ในระดับต่าง ๆ ออกมาเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ วิเคราะห์ผละคะแนนแบบพรรณนา
โดยกำหนดระดับผลสัมฤทธิ์จากค่าคะแนนเป็น 4 ระดับ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย 17-20 (ร้อยละ 85-100)
ระดับ ดีมาก
ค่าคะแนนเฉลี่ย 14-16.99 (ร้อยละ 70-84.95)
ระดับ ดี
ค่าคะแนนเฉลี่ย 10-13 (ร้อยละ 50-69.95)
ระดับ ปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 10 คะแนน (ต่ำกว่าร้อยละ 50)
ระดับ ปรับปรุง
4) วัดและประเมินผลความพึงพอใจที่กลุ่มเป้าหมายมีต่อการใช้แบบฝึกอ่านประสมสระจม
เขมร ประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 1152104 ภาษาเขมร โดยใช้แบบสอบถามที่จัดทำขึ้น
ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ กำหนดมาตราส่วนประเมินค่า ได้แก่ 5 คือ เหมาะสมที่สุด 4 คือ
เหมาะสมมาก 3 คือ เหมาะสมปานกลาง 2 คือ เหมาะสมน้อย 1 คือ เหมาะสมน้อยที่สุด
วิเคราะห์ผลโดยนำคะแนนผลการประเมินมาหาค่าเฉลี่ยตามสูตรการหาค่าคะแนนเฉลี่ย ในข้อ
4) วิเคราะห์ผละคะแนนแบบพรรณนา โดยกำหนดระดับผลสัมฤทธิ์จากค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2556) ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00
พึงพอใจ/เหมาะสม ระดับมากที่สุด
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50
พึงพอใจ/เหมาะสม ระดับมาก
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50
พึงพอใจ/เหมาะสม ระดับปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50
พึงพอใจ/เหมาะสม ระดับน้อย
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50
พึงพอใจ/เหมาะสม ระดับน้อยที่สุด
วิเคราะห์ผลเพิ่มเติมโดยการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการให้ค่าคะแนนความพึงพอใจ ใน
แต่ละประเด็นหัวข้อและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม ตามสูตรคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (พวงรัตน์
ทวีรัตน์, 2540)
5) วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
4. ผลการวิจัย
4.1 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแบบฝึกอ่านประสมสระเขมร
ผลการทำแบบทดสอบกลางภาคเรียน ตอนที่ 2 ข้อสอบปรนัย ข้อที่ 11-20 จากข้อสอบปรนัย
ทั้งหมด 45 ข้อ รวมจำนวน 10 ข้อ ซึ่งเป็นข้อสอบที่เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจการประสม
สระเขมร มีผลคะแนนเฉลี่ย 5.66 คิดเป็นค่าร้อยละ 56.6 ผลคะแนนการทดสอบอ่านประสมสระจมเขมร
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มเลือกคำจากตารางแบบฝึกอ่านประสมสระจมเขมรจำนวน 10 คำ ให้
กลุ่มประชากรอ่านประสมคำ โดยให้คะแนนตามจำนวนคำที่สามารถอ่านประสมคำได้ถูกต้อง มีผลคะแนนเฉลี่ย
8.96 คิดเป็นค่าร้อยละ 89.6 (ณภัทร เชาว์นวม, 2564, 25-30)
ผลคะแนนรวมการทำแบบทดสอบและการทดสอบอ่านประสมสระจมเขมร รวมคะแนนเต็ม 20
คะแนน มีผลคะแนนเฉลี่ย 14.63 คิดเป็นค่าร้อยละ 73.15 จัดอยู่ในเกณฑ์ผลการประเมินระดับ ดี
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4.2 การวัดและประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการใช้แบบฝึกอ่านประสมสระจม
เขมรประกอบการจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลความพึงพอใจวัดและประเมินผลความพึ งพอใจที่กลุ่มเป้าหมายมีต่อ การใช้
แบบฝึกอ่านประสมสระจมเขมรประกอบการจัดการเรียนการสอน ปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 1 ผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกอ่านประสมสระจมเขมร (ณภัทร เชาว์นวม, 2564, 31)
ลำดับ
หัวข้อการประเมิน
ค่าความพึง ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
พอใจเฉลีย่
มาตรฐาน
พึงพอใจ
1. แบบฝึกมีความน่าสนใจสำหรับการเรียนรู้และฝึก
4.40
0.52
มาก
ทักษะการอ่านประสมสระเขมร
2. รูปแบบและรูปลักษณ์ของแบบฝึกมีขนาดตัวอักษรที่
4.66
0.54
มากที่สุด
เหมาะสม
3. แบบฝึกมีความเหมาะสมกับหัวข้อเนื้อหาบทเรียน
4.50
0.52
มาก
4. แบบฝึกที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนช่วยส่งเสริม
4.46
0.64
มาก
การเรียนรู้
5. การใช้แบบฝึกประกอบกิจกรรมสาธิตการอ่านประสม
4.46
0.52
มาก
สระในชั้นเรียนมีความเหมาะสม
6. ระยะเวลาที่ใช้แบบฝึกมีความเหมาะสม
4.16
0.54
มาก
7. แบบฝึกช่วยเสริมสร้างทักษะการอ่านประสมสระเขมร
4.50
0.62
มาก
แก่ผู้เรียน
8. แบบฝึกสามารถนำมาเป็นตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับ
4.53
0.63
มากที่สุด
ใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาเขมร
9. การใช้แบบฝึกในจัดการเรียนการสอน ทำให้นักศึกษา
4.20
0.54
มาก
มีเจตคติที่ดีต่อรายวิชา
10. การใช้แบบฝึกและแจกไฟล์แบบฝึกในจัดการเรียนการ
4.40
0.52
มาก
สอน ทำให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่ออาจารย์ผู้สอน
ค่าเฉลี่ยรวม

4.42

0.55

มาก

จากผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย พบว่าคะแนนค่าความพึงพอใจเฉลี่ย 4.1 ขึ้น
ไปทุกข้อ ปรากฏค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยระหว่าง 4.16-4.50 จำนวน 8 ข้อ จัดอยู่ในความพึงพอใจ
ระดับมาก ปรากฏค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยระหว่าง 4.51-4.66 จำนวน 2 ข้อ จัดอยู่ในความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในช่วง 0.52-.064 ปรากฏค่าความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 4.42 จัด
อยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.55 ดังปรากฏในตาราง

71

5. การอภิปรายผล
5.1 จากผลคะแนนรวมการทำแบบทดสอบข้อเขียนกลางภาคเรียนและการทดสอบอ่านประสมสระ
จมเขมรจัดอยู่ในผลสัมฤทธิ์ระดับดี พบข้อสังเกตว่า หากพิจารณารายละเอียดข้อมูลผลคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทำแบบทดสอบกลางภาคเรียน ที่เป็นข้อคำถามความรู้ความเข้าใจ การประสมสระเขมรและผลคะแนนการ
ทดสอบอ่านประสมสระเขมร พบว่า ผลคะแนนจากการทำแบบทดสอบกลางภาคเรียน มีระดับผลสัมฤทธิ์ต่ำ
กว่าผลคะแนนการทดสอบอ่านประสมสระเขมร คือ ร้อยละ 56.6 จัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (ณภัทร เชาว์นวม
, 2564, 25) ในขณะที่ผลคะแนนการทดสอบอ่านประสมสระจมเขมร คือ ร้อยละ 89.6 จัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
(ณภัทร เชาว์นวม, 2564, 28) ระดับผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญดังกล่าว อาจมีปัจจัยหรือตัว
แปรที่ผู้วิจัยควรนำมาพิจารณาเพื่อปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเสริมความรู้ความเข้ าใจเรื่อ งการ
ประสมสระจมเขมร รวมถึงการออกแบบแบบทดสอบที่วัดความรู้ความเข้าใจ เรื่องการประสมสระเขมรที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.2 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการใช้แบบฝึกอ่านประสมสระจมเขมร ในแต่ละ
หัวข้อการประเมิน จากข้อ 4.2 ปรากฏผลระดับความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ทุกหัวข้อ (คะแนนเฉลี่ย 3.51
ขึ้นไป) โดยได้ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.51 ขึ้นไป) จำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ รูปแบบและ
รูปลักษณ์ของแบบฝึกมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม และ แบบฝึกสามารถนำมาเป็นตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาเขมร โดยหัวข้อการประเมินจำนวน 10 ข้อ ปรากฏส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อยู่ที่ช่วง 0.52 – 0.64 จัดอยู่ในระดับการประเมินค่าความพึงพอใจที่มีค่าความเบี่ยงเบนอยู่ในระดับปกติ
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกอ่านประสมสระจมเขมร
ในระดับที่ใกล้เคียงกัน แสดงถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการฝึกทักษะการอ่านประสมสระเขมร อัน
อาจหมายถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในรายวิชานี้เช่นกัน
5.3 ผลการศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาต่อยอดจากกรณีศึกษาที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยและสะท้อน
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาเขมร ทำให้ผู้วิจัยเล็งเห็นการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยเริ่ม
จากการเน้นความรู้ ความเข้า ใจพื ้นฐานและการทวนซ้ำ เนื ้อหา กล่าวคือ จากผลการศึก ษาวิจ ัยหั ว ข้ อ
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น: กรณีศึกษาจากการเรียนการสอนรายวิชา 1541501
ภาษาเขมร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ณภัทร เชาว์นวม, 2557) ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การใช้
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น และสะท้อนปัญหาจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว ในภาค
เรียนที่ 1/2556 ส่งผลให้ผู้วิจัยปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการสร้างพื้นฐานความรู้ ความ
เข้าใจอักขรวิธีภาษาเขมร ก่อนนำเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนที่ยากยิ่งขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะหลักการอ่านประสม
สระเขมร การออกแบบแบบฝึกทักษะการอ่านประสมสระเขมร ประเภทสระจม และศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์ทักษะ
การอ่านประสมสระเขมรในงานวิ จ ัยนี้ จึงเป็นประโยชน์สำหรับ การศึ กษาวิ จั ยด้ านการเรีย นการสอน
ภาษาต่างประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนตามบริบทของรายวิชา
5.4 ผลการศึกษาวิจัยนี้ สอดคล้องกับวิธ ีการศึกษาวิจัยบางส่วนของ บัญญัติ สาลี ( Banyat
Salee, 2021) ที่ศึกษาการพัฒนาแบบเรียนภาษาไทยพื้นฐานสำหรับผู้เรียนชาวกัมพูชา (Development of A
Basic Thai Textbook for Cambodian Learner) การวิเคราะห์ป ัญหาในการศึก ษาดั งกล่า ว ส่วนหนึ่ ง
กล่าวถึงปัญหาการออกเสียงสระในภาษาไทยที่เพี้ยนไปของผู้เรียนชาวกัมพูชา ผลการศึกษากล่าวถึง การใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งทางด้านภาษาศาสตร์และการสอน (Franklin, 1970) ทำให้ทราบว่าชาวกัมพูชามี
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ปัญหาในการใช้ภาษาไทย เช่น เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ นำไปสู่การออกแแบบแบบเรียนภาษาไทยสำหรับ
ชาวกัมพูชาที่แตกต่างจากแบบเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติทั่วไป โดยเน้นการแก้ปัญหาการออกเสีย ง
บางเสียงที่เป็นข้อจำกัดของผู้เรียนชาวกัมพูชาโดยเฉพาะ ดังเช่นการออกแบบแบบฝึกอ่านประสมสระจมเขมร
ของผู้วิจัย เพื่อแก้ปัญหากความเข้าใจเรื่องการประสมสระจมในภาษาเขมร ตลอดจนการออกเสียงสระใน
ภาษาเขมร เป็นแบบฝึกที่สร้างขึ้นและนำมาใช้แก้ปัญหากับกลุ่มเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ดังที่ปรากฏในผลการ
ศึกษาวิจัย
6. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้
6.1 ผลสัมฤทธิ์ของแบบฝึกอ่านประสมสระจมเขมร
ผลการทดสอบการอ่านประสมสระจมเขมรและการทำแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจการ
ประสมสระจมเขมร (ข้อสอบกลางภาคเรียนจำนวน 10 ข้อ) คะแนนเต็ม 20 คะแนน ปรากฏผลคะแนนของ
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 57 คน คือ มีคะแนนเฉลี่ย 14.63 คิดเป็นค่าร้อยละ 73.15 ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ ดี
(ณภัทร เชาว์นวม, 2564, 28-30)
6.2 ระดับความพึงพอใจของกลุ่ม เป้ าหมายที่ มีต่อแบบฝึ กอ่ านประสมสระจมเขมรประกอบ
การจัดการเรียนการสอน
ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการใช้ชุดแบบฝึกอ่านประสมสระจมเขมร
ปรากฏระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการใช้แบบฝึกอ่านประสมสระจมเขมร ในแต่ละหัวข้อการ
ประเมิน จากข้อ 4.2 ปรากฏผลระดับความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปทุกหัวข้อ โดยได้ระดับความพึ งพอใจ
มากที่สุด จำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ รูปแบบและรูปลักษณ์ของแบบฝึกมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม และ แบบ
ฝึกสามารถนำมาเป็นตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนภาษาเขมร โดยหัวข้อการ
ประเมินทุกข้อปรากฏส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ช่วงชั้น 0.52 – 0.64 ปรากฏค่าความพึงพอใจเฉลี่ยรวม
4.42 จัดอยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.55 ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกประสมสระจมเขมร ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และฝึกทักษะ
ภาษาเขมร
ผลการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าวแสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของการใช้แบบฝึกอ่านประสมสระจมเขมรที่
มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการนำมาประกอบการเรียนการสอนรายวิชานี้ในภาคการศึกษาถัดไป
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 จากการดำเนินงานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการใช้แบบฝึกอ่านประสมสระจมเขมร
สามารถนำมาต่อยอดด้วยการออกแบบแบบฝึกทักษะภาษาเขมรในหัวข้อการเรียนรู้อื่น ๆ ที่ต่อเนื่องกัน เพื่อ
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ชุดแบบฝึกการอ่านประสมคำประกอบเครื่อ งหมายรั สสัญ ญา
(บ็อนเต๊าะ) ชุดแบบฝึกอ่านคำสองพยางค์ในภาษาเขมร
7.2 แบบฝึกอ่านประสมสระจมเขมรที่ออกแบบขึ้น ควรพัฒนาเป็นสื่อนวัตกรรมในรูปแบบโปรแกรม
สำเร็จรูป หรือสื่อมัลติมิเดีย เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนสามารถ
นำมาประกอบการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ ง นี ้มี ความมุ ่ งหมายเพื ่อ 1) สร้างแบบทดสอบวินิ จ ฉัย ที่ ดำเนิน การสอบโดยใช้
คอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปี ที่ 5 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 2) หาคุณภาพแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 และ 3) ศึกษาผลการใช้แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องของ
ผู้เรียนที่ดำเนินการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 718 คน จาก 24 โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวินิจฉัย จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้ 1) การเปรียบเทียบเศษส่วน 2)
การบวกเศษส่วน 3) การลบเศษส่วน 4) การคูณเศษส่วน 5) การหารเศษส่วนและ 6) โจทย์ปัญหาเศษส่วน
ประกอบด้วยแบบทดสอบเพื่อสำรวจมีลักษณะเป็นแบบเติมคำตอบจำนวน 109 ข้อ และแบบทดสอบวินิจฉัย
เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 62 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า แบบทดสอบวินิจฉัยที่ดำเนินการสอบ
โดยใช้คอมพิวเตอร์ เรื่อง เศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าความตรงเชิงเนื้อตั้งแต่ 0.95 1.00 มีค่าความยากตั้งแต่ .41-.72 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .33 - .77 และมีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.71 0.83 ผลการใช้แบบทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์วินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้เรีย นที่ดำเนิน การสอบโดยใช้
คอมพิวเตอร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ครู ผู้สอนสามารถติดตั้งโปรแกรมได้ด้วยตนเอง มีความสะดวกรวดเร็วในการทำ
แบบทดสอบ ประหยัดกระดาษ มีการรายงานผลของโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว นักเรียนสามารถทราบ
ผลการทำแบบทดสอบได้ทันที แต่ยังต้องมีการใช้กระดาษในการทด ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เก่าบางเครื่องไม่
รองรับโปรแกรมต้องรอนานในการดาวน์โหลด ทั้งนี้พ บข้อบกพร่องของแต่ละฉบับมากที่สุด จากการทำ
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แบบทดสอบ ดังนี้ ฉบับที่ 1 การเปรียบเทียบเศษส่วน นักเรียนไม่ทำส่วนให้เท่ากันก่อนเปรียบเทียบ ฉบับที่ 2
การบวกเศษส่วน นักเรียนนำตัวเศษบวกตัวเศษ ตัวส่วนบวกตัวส่วน ฉบับที่ 3 การลบเศษส่วน นักเรียนนำ
ตัวเศษลบตัวเศษ ตัวส่วนลบตัวส่วน ฉบับที่ 4 การคูณเศษส่วน นักเรียนกลับเศษเป็นส่ วนของตัว คูณแล้ว
คูณกัน ฉบับที่ 5 การหารเศษส่วน นักเรียนเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณ โดยไม่นำตัวหารกลับเศษเป็นส่วน
และฉบับที่ 6 โจทย์ปัญหาเศษส่วน นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาผิด
คำสำคัญ : แบบทดสอบวินิจฉัย เศษส่วน คอมพิวเตอร์ การสร้างแบบทดสอบ

Abstract
The objectives of this research were 1) to construct a computerized diagnostic test
in mathematics learning on fractions for Prathomsuksa 5 students under Buriram Primary
Educational Service Area Office 2 , 2 ) to validate the computerized diagnostic test in
mathematics learning on fractions for Prathomsuksa 5 students under Buriram Primary
Educational Service Area Office 2 ; and 3) to study the results of the computerized diagnostic
test in mathematics learning on fraction for Prathomsuksa 5 students under Buriram Primary
Educational Service Area Office 2 . The sample consisted of 7 1 8 Prathomsuksa 5 students
from 24 schools under Buriram Primary Educational Service Area Office 2. Selected by stratified
random sampling. There were six diagnostic tests used as the instruments as follows : 1 )
Fraction Comparison, 2 ) Plus Fraction, 3 ) Minus Fraction, 4 ) Multiplied Fraction, 5 ) Divide
Fraction and 6) Problem Fraction. The survey test was a completion test form with 109 items,
and diagnostic tests with 4 multiple choices in a total of 62 items.The results of the research
were as follows: The computerized of diagnostic test in mathematics learning on fraction for
Prathomsuksa 5. Regarding quality of the test the content validity was at 0.95 -1.00. The
difficulty index (p) was .41 - .72, the discrimination index (r) was .33 - .77 and the reliability
level was 0 . 7 1 - 0 . 8 3 . The results of using a computer-based test to diagnose defects of
learners who conducted a computer-based test among the learning subjects, the math on
fractions for Prathomsuksa 5 was found to be an easy-to-use program. Teachers could install
the program on their own, have a quick convenience to complete the test, save paper, and
have the results of the program reported properly, and quickly.Students can immediately know
the results of the test, but also, paper must be used for the test. If it's some old computer
that does not support the program or takes a long time to download. Teachers can find
student defects from the test, which finds the most defects: 1 . Fractal comparison. Students
do not equlize the parts before comparing. 2 . Fractal addition. Students take the numerator
plus the numerator, the denominator plus the denominator. 3 . Fractal subtraction. Students
take the numerator minus the numerator, the denominator minus the denominator. 4 .
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Fractional multiplication. Students invert fractions into multiplier parts and then multiplying
them.5. Fractal division. Students change the division sign into multiplication without taking
the fractions into fractions. 6. Fractional problem.Students analyze the problem incorrectly.
Keywords : Diagnostic Test, Fraction, Computer, Tests Construction
1. บทนำ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คำนึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็น
สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นสำคัญ นั่นคือ การเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม สามารถ
แข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จนั้น จะต้อง
เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ.2560 : 1) การเรียนการสอนในชั้น
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื้อหาเรื่องเศษส่วนนั้นเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญ เรื่องหนึ่ ง ในระดับ
ประถมศึกษา เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนเนื้อหาเรื่องต่าง ๆ ของคณิตศาสตร์ จากการรายงานการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 วิชาคณิตศาสตร์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละในรายวิ ชา
คณิตศาสตร์ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งในคณิต ศาสตร์ที่ มีค วามสำคัญ
มาก เนื้อหาที่มีการฝึกและใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์หาคำตอบเกี่ยวกับการบวกลบเศษส่วน และ
เป็นเนื้อหาที่ยากสำหรับผู้เรียน ซึ่งการทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์สามารถกระตุ้ นและดึงดูดความสนใจของ
ผู้สอบได้เป็นอย่างดี หลังจากการทำแบบทดสอบแล้วผู้สอนสามารถรู้ผลการทดสอบของตนได้ทันที เพื่อที่จะ
ได้นำผลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงการเรียนของตนได้ ยิ่งไปกว่านั้นครูยังใช้เป็นข้อมูลในการพัฒ นาการ
จัดการเรียนรู้ได้อีกด้วย ดังนั้นการทดสอบวินิจฉัยจึงเหมาะกับการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเพื่อกระบวนการ
วินิจฉัยนั้นมีความรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป้าหมายของการเรียนเรื่องเศษส่วนคือ มุ่งให้
นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความรู้ที่เป็นพื้นฐานของเศษส่วน ดังนั้นผู้สอนจะต้องหาวิธีการที่จะทำให้
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนลดน้อยลง และหาคุณภาพของแบบทดสอบ เพื่อ
หาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยที่ดำเนินการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรีย นรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
2. เพื่อหาคุณภาพแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง
เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
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3. ศึ ก ษาผลการใช้ แ บบทดสอบวิ น ิ จ ฉั ยข้ อ บกพร่ องของผู ้ เ รี ย นที ่ ดำเนิ นการสอบโดยใช้
คอมพิวเตอร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
3. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 4,512 คน จาก
โรงเรียน จำนวน 231 โรงเรียน
2. ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนในภาคเรียนในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จำนวน 718 คน
โดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จำนวน 24 โรง
3. เนื้อหาที่ใช้ในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย คือ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย แบบทดสอบเพื่อสำรวจ มีลักษณะเป็นแบบเติมคำตอบ 109 ข้อ และ
แบบทดสอบวินิจฉัย ลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 62 ข้อ
การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย
1. กำหนดจุดมุ่งหมายและวิเคราะห์ข้อสอบในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย
2. สร้างแบบทดสอบเพื่อสำรวจแบบเติมคำตอบ หลังจากนั้นนำไปทดสอบกับนักเรียน จำนวน
150 คน เพื่อรวบรวมข้อบกพร่องในการตอบของนักเรียนมาสร้างเป็นตัวเลือก
3. สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ไปทดสอบครั้งที่ 1 กับ
นักเรียน จำนวน 100 คน นำแบบทดสอบวินิจฉัยปรับปรุงจากครั้งที่ 1 แล้ว ไปทดสอบครั้งที่ 2 กับนักเรียน
จำนวน 100 คน และนำแบบทดสอบวินิจฉัยที่คัดเลือกและปรับปรุงแล้วจากครั้งที่ 2 ไปทดสอบครั้งที่ 3
จำนวน 318 คน เพื่อวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
4. จัดทำแบบทดสอบวินิจฉัยในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และดำเนินการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์
จำนวน 50 คน เพื่อศึกษาผลการใช้แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องของนักนักเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
1. ผลการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยที่ดำเนินการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. หาคุณภาพของแบบทดสอบ ดังนี้
2.1 ค่าความตรงเชิ ง เนื ้อหาของแบบทดสอบวิน ิจ ฉัย ใช้ดั ช นีค วามสอดคล้อง (Index of
Congruence : IOC)
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2.2 ค่าความยากและค่าอำนาจจำแนกใช้ดัชนี B (B-Index) เป็นรายข้อ ค่าความยากและค่า
อำนาจจำแนกเป็นรายข้อ ครั้งที่ 1 ค่าความยากและค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ ครั้งที่ 2 ค่าความยากและ
ค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ ครั้งที่ 3
2.3 ค่าความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบทั้งฉบับ
3. สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน
4. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย ได้แบบทดสอบวินิจฉัยที่ดำเนินการสอบโดยใช้
คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จำนวน 6 ฉบับ มีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 62 ข้อ
ดังนี้ ฉบับที่ 1 การเปรียบเทียบเศษส่วน จำนวน 8 ข้อ ฉบับที่ 2 การบวกเศษส่วนจำนวน 12 ข้อ ฉบับที่ 3
การลบเศษส่วน จำนวน 12 ข้อ ฉบับที่ 4 การคูณเศษส่วน จำนวน 12 ข้อ ฉบับที่ 5 การหารเศษส่วน
จำนวน 12 ข้อ และฉบับที่ 6 โจทย์ปัญหาเศษส่วน จำนวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 ผลการหาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัย ค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ ดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบทดสอบปรากฏว่า แบบทดสอบเพื่อสำรวจ
และแบบทดสอบวินิจฉัย มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.95 -1.00 แสดงว่าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นวัดได้
ตรงตามเนื้อหา หาคุณภาพข้อสอบค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับ ผู้วิจัยได้นำแบบทดสอบวินิจฉัยไปทำการทดสอบ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 กับนักเรียนจำนวน
100 100 และ 318 คน ปรากฏผลดังนี้ ครั้งที่ 1 มีค่าความยาก .19 - .90 มีค่าอำนาจจำแนก .09 - .76
ครั้งที่ 2 มีค่าความยาก .17 - .80 มีค่าอำนาจจำแนก .10 - .67 และ ครั้งที่ 3 มีค่าความยาก .41 - .72 มี
ค่าอำนาจจำแนก .33 - .77 มีค่าความเชื่อมั่น 0.71 - 0.83
ตอนที่ 3 ผลการใช้แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องของแบบทดสอบที่ดำเนินการสอบโดยใช้
คอมพิวเตอร์ ผลการใช้แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องของนักเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 5 ทั้ง 6 ฉบับ พบว่า เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ครูผู้สอนสามารถติดตั้ง
โปรแกรมได้ด้วยตนเอง มีความสะดวกรวดเร็วในการทำแบบทดสอบ ประหยัดกระดาษ มีการรายงานผลของ
โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว นักเรียนสามารถทราบผลการทำแบบทดสอบได้ทันที แต่ยังต้องมีการใช้
กระดาษในการทด และถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เก่าบางเครื่องไม่รองรับโปรแกรมต้องรอนานในการดาวน์โหลด
ทั้งนี้พบข้อบกพร่องของแต่ละฉบับมากที่สุด จากการทำแบบทดสอบ ดังนี้ ฉบับที่ 1 การเปรียบเทียบเศษส่วน
นักเรียนไม่ทำส่วนให้เท่ากันก่อนเปรียบเทียบ ฉบับที่ 2 การบวกเศษส่วน นักเรียนนำตัวเศษบวกตัวเศษ ตัว
ส่วนบวกตัวส่วน ฉบับที่ 3 การลบเศษส่วน นักเรียนนำตัวเศษลบตัวเศษ ตัวส่วนลบตัวส่วน ฉบับที่ 4 การ
คูณเศษส่วน นักเรียนกลับเศษเป็นส่วนของตัวคูณแล้วคูณกัน ฉบับที่ 5 การหารเศษส่วน นักเรียนเปลี่ยน
เครื่องหมายหารเป็นคูณ โดยไม่นำตัวหารกลับเศษเป็นส่วน และฉบับที่ 6 โจทย์ปัญหาเศษส่วน นักเรีย น
วิเคราะห์โจทย์ปัญหาผิด
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5. อภิปรายผล
1. การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย ข้อ บกพร่องในการเรียนเรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาและ
วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อกำหนดเนื้อหาย่อย กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
สร้างแบบทดสอบเพื่อสำรวจข้อบกพร่องแล้วนำแบบทดสอบไปสำรวจความรู้ความเข้าใจของนักเรียนก่อนเพื่อ
รวบรวมคำตอบผิดพร้อมเหตุผลของนักเรียนมาวิเคราะห์หาสาเหตุข้อบกพร่องของแต่ละคำตอบ โดยคัดเฉพาะ
คำตอบที่นักเรียนส่วนใหญ่ตอบผิด มาสร้างเป็นตัวลวงในแบบทดสอบวินิ จฉัยซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ ตัวเลือกที่เป็นตัวลวงสามารถบอกได้ว่านักเรียนมีข้อบกพร่องในด้านใดและทำให้ทราบสาเหตุ ของ
ข้อบกพร่องนั้น ดังที่ อาห์มันน์และกล็อค (Ahmann & Glock. 1967 : 364-365) ได้กล่าวว่า ข้อสอบที่เกิด
จากการวิเคราะห์คำตอบของนักเรียนเป็นรายข้อ แล้วรวบรวมคำตอบที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจำนวน
มากไว้เพื่อค้นหาจุดบกพร่องต่อไป ทำให้ได้แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จำนวน 6 ฉบับ มีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 62 ข้อ
2. คุณภาพแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียน
2.1 ค่าความเที่ยงตรงในแบบทดสอบวินิจฉัย จากการตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิง เนื้อหา
ของแบบทดสอบวินิจฉัยทั้งหกฉบับ โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องตามวิธีของ โรวิเนลลีและแฮมเบิลตัน
จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ปรากฏว่า แบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียน มีดัชนีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.95
– 1.00 แสดงว่าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาสูง ตรงตามจุดประสงค์ที่ ต้อ งการวัด จริง
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา คำอธิบายรายวิชา เนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์
แผนการสอน และจุดประสงค์การเรียนรู้ จึงทำให้ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันและสอดคล้องกับแนวคิด ของ
สมนึก ภัททิยธนี (2558 : 219) ที่กล่าวว่าแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องเป็นข้อสอบที่เน้นความตรงเชิง
เนื้อหาเป็นสำคัญ มีข้อคำถามสอดคล้องกัน จึงทำให้สามารถบอกข้อบกพร่อ งของนัก เรี ยนได้ ดังนั้น
แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้งหกฉบับ มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ต้องการวัดจริง
2.2 ค่าความยากของแบบทดสอบวินิจฉัย จากการทดสอบครั้งที่ 3 ผลปรากฏ ดังนี้ มีค่า
ความยากตั้งแต่ .41 - .72 เมื่อพิจารณาค่าความยากของแบบทดสอบมีค่าความยากง่ายจนถึ งปานกลาง
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนได้ผ่านการเรียนการสอนจากครูเป็นส่วนมาก และสามารถทำข้อสอบได้ ส่วนใหญ่มี
ความรู้พ ื้นฐานในรายวิชาคณิตศาสตร์ ดังที่ กรอนลัน (Gronlund. 1981 :139) ได้กล่าวถึงลักษณะของ
แบบทดสอบวินิจฉัยไว้ว่าข้อสอบควรมีลักษณะง่ายถึงปานกลาง ซึ่งแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้ นนี้มี ค่าความ
ยากใกล้เคียงกับแบบทดสอบที่เคยมีผู้สร้างมา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวิภา สุดแท้ (2559 : 79 )
การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยเรื่องการบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีค่าความยากตั้งแต่
.28 - .74 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพจิตตรี กรชม (2562 : 131) การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย
วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง บทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าความยากตั้งแต่ .45 - .73
ดังนั้น จึงถือได้ว่าแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นข้อสอบที่เหมาะสำหรับใช้ทำเป็นข้อสอบวินิจฉัย
2.3 ค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบในแบบทดสอบวินิจฉัย จากการทดสอบครั้งที่ 3 ผลปรากฏ
ดังนี้ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .33 - .77 ข้อสอบทุกข้อมีค่าอำนาจจำแนกผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ มีค่า
อำนาจจำแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนกลุ่มรู้และกลุ่มไม่รอบรู้มีคะแนนแตกต่า งกันตาม
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เกณฑ์ ซึ่งทำให้แบบทดสอบทั้งหกฉบับนี้ ข้อสอบมีค่าอำนานจำแนกค่อนข้างสูง แสดงว่าแบบทดสอบที่สร้าง
ขึ้นสามารถนำไปใช้คัดแยกนักเรียนกลุ่มรู้ และกลุ่มไม่รอบรู้ได้ ซึ่งแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้มีค่ าอำนาจ
จำแนกใกล้เคียงกับแบบทดสอบที่เคยมีผู้สร้างมา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวิภา สุดแท้ (2559 : 80 )
การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยเรื่องการบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีค่าอำนาจจำแนก
ตั้งแต่ .25 - .61 ดังนั้น จึงถือได้ว่าแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นข้อสอบที่เหมาะสำหรับใช้ทำเป็น
ข้อสอบวินิจฉัย
2.4 ค่ า ความเชื ่ อ มั ่ นของแบบทดสอบ ผลปรากฏว่ า มี ค ่ า ความเชื ่ อมั ่น 0.71- 0.83
แบบทดสอบวินิจฉัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่นใกล้เคียงกับแบบทดสอบวินิจฉัยที่เคยมีผู้สร้างมา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชชานันท์ แมคคอร์มิค (2562 : 87) การสร้างแบบทดสอบวินิ จ ฉัย ทางการ
เรียน เรื่อง จำนวนและการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 มีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ .72 - .76 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของไพจิตตรี กรชม (2562 : 132) การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์เรื่ อง บท
ประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ .82 - .87 ดังนั้น จึงถือได้ว่า
แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่นที่เชื่อถือได้
3. ผลการใช้แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้เรียนที่ดำเนินการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนัก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ทั้ง 6 ฉบับ พบว่า เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ครูผู้สอนสามารถ
ติดตั้งโปรแกรมได้ด้วยตนเอง มีความสะดวกรวดเร็วในการทำแบบทดสอบ ประหยัดกระดาษ มีการรายงานผล
ของโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว นักเรียนสามารถทราบผลการทำแบบทดสอบได้ทันที แต่ยังต้องมีการใช้
กระดาษในการทด และถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เก่าบางเครื่องไม่รองรับโปรแกรมต้องรอนานในการดาวน์โหลด ดังที่
ฟอสเตอร์ (Foster.2001) ได้กล่าวว่า การทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์สามารถทราบผลการสอบได้ทันที มี
ข้อผิดพลาดในการตอบข้อสอบน้อยกว่า เพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบ สะดวกสบาย เพิ่มความเป็นส่วนตัว
มากขึ้น ระบบการวัดผลดีกว่า ทั้งนี้พบข้อบกพร่องของแต่ละฉบับมากที่สุด จากการทำแบบทดสอบ ดังนี้ ฉบับ
ที่ 1 การเปรียบเทียบเศษส่วน นักเรียนไม่ทำส่วนให้เท่ากันก่อนเปรียบเทียบ ฉบับที่ 2 การบวกเศษส่วน
นักเรียนนำตัวเศษบวกตัวเศษ ตัวส่วนบวกตัวส่วน ฉบับที่ 3 การลบเศษส่วน นักเรียนนำตัวเศษลบตัวเศษ
ตัวส่วนลบตัวส่วน ฉบับที่ 4 การคูณเศษส่วน นักเรียนกลับเศษเป็นส่วนของตัวคูณแล้วคูณกัน ฉบับที่ 5
การหารเศษส่วน นักเรียนเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณ โดยไม่นำตัวหารกลับเศษเป็นส่วน และฉบับที่ 6
โจทย์ปัญหาเศษส่วน นักเรีย นวิเคราะห์โจทย์ปัญหาผิด ซึ่งสอดคล้องกับ บุญชม ศรีสะอาด (2553 : 50)
กล่าวว่า แบบทดสอบวินิจฉัยว่าเป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพื่อให้เห็นจุดบกพร่อง จุดที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรค
ในการเรียนเรื่องหนึ่ง ๆ ของนักเรียนแต่ละคน ทั้งนี้เพื่อจะหาทางแก้ไขได้ตรงจุดยิ่งขึ้นอันจะทำให้สามารถ
ช่วยเหลือนักเรียน ที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียน และเกิดการเรียนรู้ได้เหมือนคนอื่น
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6. สรุปผล

1. การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยความบกพร่องในการเรียนเรื่อง เศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้แบบเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จำนวน 6 ฉบับ มีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 62 ข้อ
2. คุณภาพแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียน มีค่าความเที่ยงตรงตั้งแต่ 0.95 - 1.00 มีค่าความ
ยากตั้งแต่ .41 ถึง .72 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .33 ถึง .77 มีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.71 - 0.83
3. ผลการใช้แบบทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์วินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้เรียนที่ดำเนินการสอบโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
พบว่า เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ครูผู้สอนสามารถติดตั้งโปรแกรมได้ด้วยตนเอง มีความสะดวกรวดเร็วในการ
ทำแบบทดสอบ ประหยัดกระดาษ มีการรายงานผลของโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว นักเรี ยนสามารถ
ทราบผลการทำแบบทดสอบได้ทันที แต่ยังต้องมีการใช้กระดาษในการทด ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เก่าบางเครื่อง
ไม่รองรับโปรแกรมต้อ งรอนานในการดาวน์โ หลด และสามารถค้นหาข้อบกพร่อ งของนั กเรีย นได้ จ าก
แบบทดสอบซึ่งพบข้อบกพร่องมากที่สุด ดังนี้ ฉบับที่ 1 การเปรียบเทียบเศษส่วน นักเรียนไม่ทำส่วนให้เท่ากัน
ก่อนเปรียบเทียบ ฉบับที่ 2 การบวกเศษส่วน นักเรียนนำตัวเศษบวกตัวเศษ ตัวส่วนบวกตัวส่วน ฉบับที่ 3
การลบเศษส่วน นักเรียนนำตัวเศษลบตัวเศษ ตัวส่วนลบตัวส่วน ฉบับที่ 4 การคูณเศษส่วน นักเรียนกลับ
เศษเป็นส่วนของตัวคูณแล้วคูณกัน ฉบับที่ 5 การหารเศษส่วน นักเรียนเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณ โดย
ไม่นำตัวหารกลับเศษเป็นส่วน และฉบับที่ 6 โจทย์ปัญหาเศษส่วน นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาผิด
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรนำผลการวินิจฉัยขอบกพร่องไปศึกษาแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป
7.2 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรจัดสอบแบบเมทริกซ์ นักเรียนจะได้มีเวลาในการทำข้อ สอบที่
เหมาะสมไม่จำกัดเวลามากเกินไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ วิชาสังคมศึกษา3 ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ วิชาสังคมศึกษา3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/3 ที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติ วิชาสังคมศึกษา3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จำนวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือ
ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ วิชาสังคมศึกษา3 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 เรื่อง ใช้เวลาในการจัดการเรียน 10 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นแบบสอบถามประมาณค่า ซึ่งมีค่าระดับ 5
ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน E1/E2 และค่าดัชนีประสิทธิผล
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test แบบ Dependent Samples
ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.78/85.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ ระดับ .05 และ 3)
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสังคมศึกษา
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Abstract
This study aimed to 1) study the effectiveness of Computer-Assisted-Instruction
based on the topic of Natural Disasters, Social studies 3 subject for Mathayom 5 level with
the standard efficacy 80/80 2) to compare the learning achievement before and after the use
of the Computer-Assisted-Instruction based on the topic of Natural Disasters, Social studies
3 subject 3) to study the satisfaction of Mathayom 5/3 students towards the ComputerAssisted-Instruction based on the topic of Natural Disasters, Social studies 3 subject for
Mathayom 5 level. The participants in this study were 40 students from Mathayom 5/3
Prakhonchaipithayakhom School, Secondary Educational Service Area Buriram. The
participants were selected by using cluster sampling. Research instruments in this study
included 1) Computer-Assisted-Instruction based on the topic of Natural Disasters, Social
studies 3 subject for Mathayom 5 level, including 8 topics and taking 10 hours 2) 4-item
multiple choices learning achievement test 3) students’ satisfaction towards ComputerAssisted-Instruction questionnaire containing 15 items of five-point Likert scale questions.
Statistics used in this study were percentage, mean, standard deviation, E1/E2, and efficacy
index. The hypotheses were tested using Dependent Samples t-test.
The results of the study found that 1) the efficiency of the Computer-AssistedInstruction based on the topic of Natural Disasters was at 83.78/85.00 which was higher than
the standard 80/80 2) post-test score was significantly higher than pre-test score at 0.5 3)
students’ satisfaction towards the Computer-Assisted-Instruction was at high level.
Keywords : Learning Achievement, Computer-Assisted Instruction Based on Social Studies
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเขียนความเรียงร้อยแก้ว โดยใช้แบบฝึกประกอบภาพการ์ตูน
วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
A Study of Matthayomsuksa I Students of Lahansairatchadapisek
Achievement of Thai Writing Composition Skill
Using Exercises Along with Cartoon
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาแบบฝึกการเขียนความเรียงร้อยแก้ว โดยใช้แบบฝึก
ประกอบภาพการ์ตูนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนความเรี ยงร้อย
แก้วโดยใช้แบบฝึกประกอบภาพการ์ตูนก่อนเรียนและหลังเรียน 3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มี ต่อการ
จัดการเรียนรู้และแบบฝึกประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษา
ปีที่ 1/9 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 44 คน
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แบบฝึกประกอบภาพการ์ตูนการ
เขียนความเรียงร้อยแก้ว 2) แผนการจัดการ เรียนรู้การเขียนความเรียงร้อยแก้ว 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การเขียนความเรียงร้อยแก้ว และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
แบบฝึกประกอบภาพการ์ตูน วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิจัยครั้งนี้ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่า t – test แบบ Dependent ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพแบบฝึกจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์การ
เขียนความเรียงร้อยแก้ว โดยใช้แบบฝึกประกอบภาพการ์ตูนของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ
75.64/75.38 เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน 75/75 ที่กำหนดไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้
แบบฝึกประกอบภาพการ์ตูนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคั ญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 และ 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกประกอบภาพการ์ตูนอยู่ในระดับ
มาก
คำสำคัญ : การเขียนเรียงความร้อยแก้ว แบบฝึกประกอบภาพการ์ตูน ภาษาไทย
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Abstract
The purpose of this research were to develop a writing achievement of
Matthayomsuksa I students using the cartoon illustration along with exercises The sample
were 44 students from Matthayomsuksa I students of Lahansairatchadapisek school, during
the academic in semester 2 year 2021. The duration of the experiment covered a period of
four weeks. The research instruments used in this study were ; 1. The cartoon illustration
exercises for eassy writing skill 2. The Lesson plans of eassy writing skill 3. The achievement
test for eassy writing skill and 4. Questionnaire regarding of students' opinion with the cartoon
illustration exercise. The data were analyzed by using mean, standard deviation and t-test
dependent. The results of the research were: 1) The efficiency of the prose writing skill using
cartoon illustration exercises for Matthayomsuksa I Students which was higher than the 75/75
setting standard criterion. The prose writing skill using cartoon illustration exercises in Thai
language subject for Matthayomsuksa I Students was 75.64/75.38 2) The statistic criteria on
prose writing achievement by using cartoon illustration exercises of Matthayomsuksa I
Students were significantly different at .05 level. which mean achievement after they had been
studied was higher than before taking the experiment. And 3) The students’ opinions toward
leaning by prose writing exercises was at higher level
Keywords : Thai Writing Skill Practice Book, Cartoon Book, Writing Achievement
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบกิจ กรรมดนตรีและแนว
ทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรีในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กรณีศึกษา โรงเรียนกลุ่มเบญจ
มิตร บุคคลผู้ให้ข้อมูล คือครูผู้สอนในรายวิชาดนตรีและครูผู้ดูแลรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะจำนวนทั้งสิ้น 5 คนได้แก่โรงเรียนไทยเจริญวิทยา โรงเรียนละหานทรายวิทยา โรงเรียนตาจง
พิทยาสรรค์ โรงเรียนปะคำพิทยาคม โรงเรียนร่วมจิตตย์วิทยา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์
จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการวิจัยโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า
โรงเรียนกลุ่มเบญจมิ ตร เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่ม ของโรงเรีย นมัธ ยมศึ กษาขนาดเล็ ก 5
โรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดกิจกรรมด้านวิชาการกิจกรรม
ดนตรี กิจกรรมกีฬาและกิจกรรมด้านต่างๆร่วมกัน อันเนื่องมาจากสภาพความพร้อมความแตกต่าง ความโดด
เด่นด้านบุคลากรและงบประมาณที่แตกต่ างกัน การรวมกลุ่มกันทำให้ผู้เรี ยนได้แลกเปลี่ยนเรีย นรู้ เ กิ ด
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ มีความสุนทรีและได้ฝึกการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
รูปแบบกิจกรรมดนตรีทั้ง 5 โรงเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีตาม
หลักสูตรแกนกลาง มีการจัดกิจกรรมดนตรีนอกเวลาเรียนตามความเหมาะสมตามบริบทของแต่ ละโรงเรียน
เช่นวันสำคัญต่าง ๆ กิจกรรมของทางโรงเรียน งานชุมชนและท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนากิจกรรมดนตรีจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 5 โรงเรียนนั้น โรงเรียนร่วม
จิตตย์วิทยายังขาดแคลนครูดนตรีและยังต้องการครูดนตรีแบบเร่งด่วน เพื่อมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน และกิจกรรมดนตรีอื่น ๆ ครูดนตรียังเป็นหัวใจสำคัญในการจัดกิจกรรมดนตรีและพัฒนากิจกรรม
ดนตรีภายในโรงเรีย น เพื่อให้กิจกรรม ดนตรีภายในโรงเรี ย ได้ดำเนินการต่อ เนื่อ งเป็นปกติ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือเป็นวาระประจำปีและนำปัญหาที่ได้มาปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาต่อไป
คำสำคัญ : กิจกรรมดนตรี มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เบญจมิตร
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Abstract
The objective of this qualitative research is to study the pattern of musical activity
and the way to develop of musical activity in the Secondary Educational Service Area Office
Buriram. The case study is combined of 5 Friendship Schools which there are Thai Charoen
Wittaya School, Lahansai Wittaya School, Ta-jong Pittayasan School, Pakham phittayakhom
School, and Ruam-jit Wittaya School. The person who gave the information is the music
teachers in each school and the teachers who in charge of the studying of Art Department
which there are 5 teachers. The used tool in this research is the interview which there are
1 0 items and to analyze and present the information by the descriptive analysis. The results
of this research found that: Benjamit Group School formed by the merger of 5 small secondary
schools which have teaching and learning in accordance with the basic educational
curriculum. There are the academic activities, musical activities, sports activities, and other
activities due to readiness, difference, outstanding personnel and different budgets so the
grouping makes the learners has exchanged and created the new experiences. They also have
the aesthetic and practice good human relations.
The pattern of musical activity in all 5 schools are to have the teaching activities
in music subjects according to the core curriculum. There are musical activities outside the
school as appropriate to the occasion and context of each school such as important school
events, community events. Guidelines for developing musical activities based on interviews
with informants from all 5 schools, we found that Ruam-jit Wittaya School still lacks of music
teacher and urgently needs the music teacher to organize the classroom teaching activities
and the music teacher is also the key person to create the musical events in the school
annually. Educational institute administrators and stakeholders must have an annual
consultation meeting and bring the problems that have come up for improvement and further
development.
Keywords : Activity Music, Buriram Secondary Education, Benjamit Group
1. บทนํา

ดนตรีเป็นศาสตร์วิชาแขนงหนึ่งซึ่งจัดรวมไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องของเสีย ง เป็นศิลปะที่มนุ ษย์สร้า งสรรค์ข ึ้ นเพื่อต้อ งการแสดงความงดงามของเสีย ง อันเป็ น
ความสามารถของมนุษย์ที่ร้อยเรียงองค์ประกอบต่าง ๆ ของโสตศิลป์ จนได้เป็น ผลงานอันทรงคุณค่าควรแก่
การชื่นชมของมนุษย์ด้วยกันเอง ในฐานะของผู้ชื่นชมหรือผู้ฟังดนตรีนั้น ความสำคัญของดนตรีนั่นได้แก่ การ
ทำ ให้ผู้นั้น ได้รับรู้ได้สัมผัสกับโสตศิลป์ ซึ่งนำ ไปสู่ ความรู้สึกภายในจิตใจทำให้ผู้ฟังเกิดความเอิบอิ่ม เห็น
คุณค่า ซาบซึ้ง และชื่นชมใน ความงดงามของดนตรี ความรู้สึกเช่นนี้มิได้รับรู้หรือสัมผัส ได้ทุกคน ดังนั้ น
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จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี การเรียนรู้สาระดนตรีเพื่อสร้างความเข้าใจอันเป็นรากฐานสำคัญ ในการเกิดความรู้สึก
ซาบซึ้ง ชื่นชม ในสุนทรียรสของดนตรีได้ในที่สุด เมื่อผู้ฟังสามารถรับรู้ได้ย่อมส่งผลให้ผู้ฟัง เข้าใจและ เห็น
คุณค่าของดนตรี เห็นคุณค่าของความสามารถในการสร้ างสรรค์ของมนุษย์ เกิดความชื่นชมใน ความเป็น
มนุษย์ด้วยกัน คุณค่าของดนตรีเช่นนี้ทำให้ผู้นั้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้น เนื่องจากได้เรียนรู้และเข้าถึ ง
ความรู้สึกอันล้ำลึก ดื่มด่ำ ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นผลจากโสตศิลป์ที่ตนรับรู้เข้าใจ เห็นคุณค่า และซาบซึ้งในสุนทรี
ยรสของดนตรีผลลัพธ์ที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ ความงดงาม เช่นนี้เอง จึงเป็นความสำคัญของดนตรีที่มนุษย์
ทุกคนควรมีโอกาสได้สัมผัสและเข้าถึง อย่างเท่าเทียมกัน (ณรุทธ์ สุทธจิตต์. 2555 : 184- 185)
กิจกรรมดนตรี นับได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น สำคัญและขาดไม่ได้ในหลาย ๆ องค์กรเนื่องจากดนตรีนั้น
มีส่วนช่วงจรรโลงจิต ใจให้ส นุกสนานเพลิดเพลิ น ความสุนทรีย์ทางดนตรี ช่วยผ่อนคลายความเครีย ด
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจมนุษย์ ให้เบิกบาน หรรษาสงบสุข บางโอกาสดนตรี ได้ถู ก
นำมาใช้ ในการสื ่ อ สารประชาสัม พั นธ์ กิ จ กรรม นั น ทนาการ เยี ย วยา บำบั ด รั ก ษา พิ ธ ี ก รรมต่างๆ
และช่ ว ยบรรเทาความเจ็ บ ปวดในด้ า นการแพทย์ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาสมองของมนุ ษ ย์ ในวั ย เด็ ก
การทำกิจกรรมดนตรีสามารถสร้างอุปนิสัยที่ดี ตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดนตรีนั้นสามารถ
สร้างสรรค์สังคมที่ดีได้ จากการใช้ประโยชน์ของดนตรีอย่ างเหมาะสม ซึ่งในภาวะปัจจุบันของสังคมไทย
แนวโน้มการมีปัญหาครอบครัวมีเพิ่มมากขึ้น ครอบครัวขาดความเข้มเเข็ง ก่อเกิดปัญหาต่างๆตามมา
กิจกรรมดนตรีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนา ขัดเกลาและยกระดับจิตใจให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ มีการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมทั้ง 66โรงเรียนโดยมีการแบ่งกลุ่มโรงเรียนออกเป็นสห
วิทยาเขต ได้ทั้งหมด 9 สหวิทยาเขต ได้แก่ สหวิทยาเขตหนองกี่ สหวิทยาเขตสตึก สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์ สหวิทยาเขตพุทไธสง สหวิทยาเขตนางรอง และสหวิทยาเขตกระสัง และสหวิทยา
เขตละหานทราย
สหวิทยาเขตละหานทราย คือ กลุ่มโรงเรียนมัธ ยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอละหานทราย
อำเภอโนนดินแดง อำเภอปะคำ ประกอบไปด้วยโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์
โรงเรียนละหานทรายวิทยา โรงเรียนไทยเจริญวิทยาโรงเรียนปะคำพิทยาคม และโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา
โรงเรี ย นกลุ ่ ม เบญจมิต ร คื อ กลุ ่ ม ของโรงเรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษาขนาดเล็ ก 5โรงเรี ย นที ่ อยู ่ใน
สหวิทยาเขตละหานทราย จัดตั้งและรวมกลุ่มขึ้น เพื่อเป็นกัลยาณมิตรที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้าน
การศึกษา ศิลปะ กีฬา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วยโรงเรียนไทยเจริญวิทยา โรงเรียนปะคำพิทยา
คม โรงเรียนละหานทรายวิทยา โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ และโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา
โรงเรี ย นกลุ ่ ม เบญจมิ ต ร มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน ตามหลั ก สู ต ร การศึ ก ษาแกนกลาง
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ.2551) มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรี การจัด
กิจกรรมดนตรีทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่หลากหลาย อย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น ภายใต้ข้อจำกัด ของ
งบประมาณ จำนวนครูผู้สอนและสภาพบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล
จากความสำคัญของดนตรี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมดนตรีในโรงเรียนเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กรณีศึกษาโรงเรียนกลุ่มเบญจมิตร วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ
ลักษณะของกิจกรรมดนตรีในโรงเรียนกลุ่มเบญมิตร รวมถึงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรม
ดนตรีของวงดนตรีในโรงเรียนกลุ่มเบญมิตร เพื่อนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้

90

สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรและช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านดนตรี นำไปสู่ ความซาบซึ้งทาง
ดนตรีก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและเห็นคุณค่าของดนตรี
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมดนตรีในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรรี ัมย์
กรณีศึกษาของโรงกลุ่มเบญจมิตร
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรีของโรงกลุ่มเบญจมิตร
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีบุคคลผู้ให้ข้อมูลคือ ครูผู้สอนในรายวิชาดนตรีโรงเรียนกลุ่ มเบญจมิตรและครู
ผูด้ ูแลรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจำนวนทั้งสิ้น 5 คนโดยข้อมูลมาจากการ
สัมภาษณ์ โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ 1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม 2) รูปแบบการจัดกิจกรรมดนตรีในโรงเรียน 3) แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี 4)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ มีดังนี้ 1) ศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมดนตรีและแนวทางการพัฒ นาการจัดกิจกรรมดนตรี 2) นำข้อมูลที่ได้จาก
ขั้นตอนที่1 มาจัดทำแบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมดนตรีและแนวทางการพัฒนาการจัด
กิจกรรมดนตรี โดยเป็นคำถามแบบปลายเปิด (Open-endedform) 3) นําแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช้และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 4) นําแบบสอบถามมา
ปรับปรุงแก้ไข ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนําไป สัมภาษณ์ครูผู้สอนในรายวิชาดนตรีโรงเรียนกลุ่ม
เบญจมิตรและครูผู้ดูแลรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจำนวนทั้งสิ้น 5 คน 5)
นําผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้
เครื่องมือที่มาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย
4. ผลการวิจัย
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีและกิจกรรมดนตรีนอกเวลาเรีย นดนตรี
ของโรงเรียนไทยเจริญวิทยาและโรงเรียนปะคำพิทยาคมมีความคล้ายคลึงกัน โดยกิจกรรมดนตรี จะจัดอยู่ใน
คาบกิจกรรมชุมนุม 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และหลังเลิกเรียน โรงเรียนละหานทรายวิทยาและโรงเรียนตาจง
พิทยาสรรค์มีรูปแบบกิจกรรมดนตรีที่คล้ายคลึงกันในด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมดนตรีจะจัดอยู่
ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสม โรงเรียนร่วมจิตย์วิทยามีการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาดนตรี -นาฏศิลป์ ในด้านกิจกรรมดนตรีพิเศษ ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน
นั้นค่อนข้างทำได้ยากลำบาก เนื่องจากไม่มีครูดนตรี อุปกรณ์ดนตรีขาดแคลนอย่างมาก ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้มีส่วนเกี่ยวจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือเป็นวาระที่สำคัญและนำปัญหาที่ได้มาปรับปรุงแก้ไ ขพัฒ นา
ต่อไป
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5. อภิปรายผล
หลังจากการการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถนําผลนั้นมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ การวิ จัย ได้
ดังต่อไปนี้
1. รูปแบบการจัดกิจกรรรมดนตรี
โรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มเบญจมิตรทั้ ง 5 โรงเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรแกนกลาง และมีกิจกรรมดนตรีภายในโรงเรียนที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากบริบทของโรงเรียน
บุคลากร งบประมาณ การรวมกลุ่ม เพื่อแลกเปลี ่ยนกัน ของโรงเรี ยนมัธ ยมขนาดเล็ก ทำให้ผู ้เ รีย นเกิ ด
ประสบการณ์ ด้ า นดนตรี ท ี ่ ห ลากหลาย ได้ ค วามรู้ ท ี ่ แ ปลกใหม่ ตลอดจนการได้ พ ึ ่ ง พาอาศั ย
ซึ่งกันและกันในหลายๆด้าน เกิดความสัมพันธ์อันดีรักใคร่ปรองดองกันภายในหมู่คณะ ดนตรียังช่วยขับกล่อม
และขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนได้อย่างดี สอดคล้องกับ ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2555 :32) ได้อธิบายความสำคัญของ
ดนตรีไว้ดังนี้ว่า ดนตรี (Music) เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิต ใจ นิสัย
สันดานของ มนุษย์ และนิสัยสันดานของชนทุกชาติให้ประจักษ์แก่โลกเช่นเดียวกับศิลปกรรมประณี ต ชนทุ ก
ชาติจึงได้ บำรุงให้เจริญขึ้นตลอดมา ผู้ที่ ประพันธ์ดนตรีดี ๆ มีชื่อเสียงโด่งดังนับถือกันเป็นศาสตร์ทั่วโลก
ดนตรีที่ดีแพร่หลายไปทั่วโลก เป็นสมบัติสากล เป็นเครื่อง ผูกพันนานาชาติให้ติดต่อ เข้าใจและปรองดองกันได้
เช่นเดียวกับศาสนา ดนตรีเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาของชนผู้ดนตรีดี ประเทศที่รุ่งเรืองแทบทุ ก ประเทศมีดนตรี
สอนดนตรีหลายชั้น เป็นกิจจะลักษณะตลอดจนเป็นวิทยาลัย ชั้นสูง ส่งเสริมดนตรีให้สูงขึ้นทุกที่ห าได้หยุด นิ่ง
ไม่
2. แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี
โรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มเบญจมิตรมีแนวทางในการพัฒนากิจกรรมดังต่อไปนี้ การจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาดนตรี ในบางโรงเรียนมีการจำกัดเวลาในคาบสอน จึงทำให้ไม่สามารถทำการสอนเนื้อ หา
สาระสำคัญด้านดนตรีและการสอนปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ หากได้รับการจัดสรรเวลาในการทำการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอจะส่งผลดีให้กับครูผู้สอนและผู้เรียน สอดคล้องกับ ธนาคาร แพทย์วงษ์. (2554).ได้อธิบาย
วิธีการสอน การฝึกสอนวงดนตรีโรงเรียนให้เกิดความพร้อม และมีระเบียบจะต้องใช้ระยะเวลาพอควร เพื่อฝึก
ให้มีความเก่งกล้าสามารถในการ บรรเลง และเกิดความชำนาญสูง อีกทั้งในด้านการเรียนปฏิบัติ หากมีเวลาที่
เหมาะสมนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญ สอดคล้องกับ(Shinichi Suzuki. 2005:
1-10) ซูซูกิ จะรับเด็กเข้าสูช่ ั้นเรียน มีครูสอนเดี่ยวและมีเครื่องดนตรีเป็นของตนเอง ซึ่งอีกประมาณ 1 เดือน
โดยครูจะเป็นผู้รับหน้าที่ดูแล ฝึกฝนการทำซ้ำ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ฝึกซ้อมแล้วซ้ำอีกจนเป็นธรรมชาติ ประพันธ์
พุ่มอินทร์ (2558) การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนสื่อการสอนและอุปกรณ์ดนตรี ควรมีอย่างเพียงพอและ
เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เนื่องจากบางโรงเรียนมีเครื่องดนตรีที่ต้องใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ฝึกซ้อมการแสดง จึงทำให้สภาพเครื่องทรุดโทรมอย่างรวดเร็ว ในด้านหลักสูตรครูผู้สอนได้ให้ข้อมูลว่าหลักสูตร
แกนกลางเป็นหลักสูตรที่ดี แต่สภาพบริบทในหลายๆโรงเรียนนั้นมีสภาพความพร้อมที่แตกต่างกัน ในพื้นที่
ห่างไกลและโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับงบประมาณในการพัฒนากิจกรรมดนตรีที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้ไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางได้อย่างเต็มที่ เต็มประสิทธิภาพ ครูผู้สอนกล่าวว่าควรมี
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนดนตรีสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนที่ไม่มีครูดนตรีในจังหวัด
บุรีรัมย์ การจัดกิจกรรมดนตรีนอกเวลาเรียน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญของการพัฒนากิจกรรมดนตรี มา
จากโอกาสที่ได้บรรเลง ในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ของทางโรงเรียน กิจกรรมจากหน่วยงานท้องถิ่นและ
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เอกชน กิจกรรมเหล่านี้เข้ามามีส่วนให้นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางดนตรีจากสถานการณ์ ก ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีระยะเวลายาวนานส่งผลให้ หลายโรงเรียนปรับตัว
และเปลี่ยนมาทำการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กิจกรรมดนตรีจึงไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง หาก
สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติครูผู้สอนและผู้เรียนควรได้รับการอบรมหรือการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนา
ทักษะทางดนตรี เพื่อเพิ่มพูน ฟื้นฟูความรู้และทักษะที่สำคัญทางดนตรีต่อไป เพราะดนตรีมีบทบาทต่อ
ชีวิตประจำวัน ประเสริฐศักดิ์ ขำสิริ (2557)
6. สรุปผล

การจัดกิจกรรมดนตรีสามารถทำได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสภาพบริบทความพร้อมของโรงเรียน
บุคลากร งบประมาณ และตัวผู้เรียน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดกิจกรรมดนตรี
แนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรีในโรงเรียนนั้น ครูผู้สอนคือหัวใจหลัก ที่จะคอยประสานงานด้าน
ต่างๆ ให้กิจกรรมดนตรีดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมดนตรีในโรงเรียนยังต้องได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริม ได้รับการเข้าอบรมและฝึกทักษะเพื่อการพัฒนากิจกรรมดนตรีต่อไป
7. ข้อเสนอแนะ
1 รูปแบบการจัดกิจกรรมดนตรี ควรมีการนำมาเขียนเป็นหลักสูตรเฉพาะให้โรงเรีย นที่ไม่ มีความ
พร้อมทางด้านดนตรีโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน และเป็นตัวเลือกในการ
จัดการเรียนการสอนให้สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีครูดนตรี หรืออาจจัดเป็นกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียนให้ ครูดนตรี
และครูที่ไม่ได้จบด้านดนตรีได้มาเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
2 แนวทางการพัฒ นาการจัดกิจกรรมดนตรีควรได้รับการประชุม เสวนาร่วมกัน ทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร เพื่อปรึกษาหารือปรับเปลี่ยนปัจจัยอันนำไปสู่การ
พัฒนาดนตรีต่อไป
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การพัฒนาแบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบการแสดงบทบาทสมมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษก่อน
และหลังเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึ กทั กษะ
ด้วยการเรียนรู้แบบการแสดงบทบาทสมมติ และกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกลัน
ทาพิทยาคม จำนวน 20 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม สถิติที่ใช้ใน
การวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าคะแนนที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัย
พบว่า 1) แบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบการ
แสดงบทบาทสมมติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.75/84.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ด้วยกระบวนการจั ดการเรีย นรู ้แบบการแสดงบทบาทสมมติ มีผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการสื่อ สาร
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียน มีความพึงพอใจ
ต่อแบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบการแสดง
บทบาทอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ : การพัฒนาแบบฝึกทักษะ การสื่อสารภาษาอังกฤษ การแสดงบทบาทสมมติ
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Abstract
The purposes of this research were to: 1) create and develope daily English
communication skill exercises with the role-playing management process of Mattayomsuksa
5 students to meet criterion set at 80/80. 2) compare of the learning achievement in English
communication before and after studying. 3) study the satisfaction of Mattayomsuksa 5
students towards the English skill exercises. The samples consisted 20 Mattayomsuksa 5
students at Kalantapittayakhom school studying in the second semester of the academic
year 2021. They were selected by cluster random sampling. The statistics employed were
percentage, mean, standard deviation and dependent samples t-test. The research results
revealed as follows: 1) The efficiency of daily English communication skill exercises with the
role-playing learning management process of Mattayomsuksa 5 students was at 84.75/84.00
which was higher than the criterion set. 2)The learning achievement in English communication
after study Mattayomsuksa 5 students through daily English communication skill exercises
with the role-playing learning management process was higher than before study with the
statistical significance of 0.01 level, 3) The satisfaction of daily English communication skill
exercises with the role-playing learning management process was at a good level.
Keywords : Development of Skill Exercises, English Communication, Role-playing
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาระดับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะ
การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และศึกษาแนวทางการ
พัฒ นาทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา การศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผู้บริหารสถานศึก ษาและครู จำนวน 351 คน จากตารางของเครจซี่แ ละมอร์แ กน โดยใช้
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.986 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั
และการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเลือกแบบเจาะจง จำนวน 5 คน โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า 1) ระดับทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่
21 ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ระดับการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 กับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันทางบวกและมีความสัมพันธ์
กันในระดับสูงมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คำสำคัญ : ทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

Abstract
The Purposes of this study were to study The level of school administrators' skills
in the 21 century. The level of internal quality assurance of educational institutions. The
relationship between school administration skills in the 21 st century and internal quality
assurance of educational institutions. And regarding guidelines for developing school
st
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administration skills in the 21st century for school administrators. The samples quantitative
study consisted of 351 administrators and teachers based on from Krejcie and Morgan table.
The tools used to collect data were five-point scale questionnaires with the reliability of 0.986.
The statistics used included percentage, means, standard deviation and Pearson's productmoment correlation coefficient. And the samples qualitative study consisted of 5 administrators
by purposive sampling using a structured interview form. The quantitative result showed that
1) The school administrators' skills in the 21 st century was at a highest level. 2) The internal
quality assurance of educational institutions was at a highest level. 3) The relationship
between school administration skills in the 21 st century and internal quality assurance of
educational institutions was positive correlation and highest level with statistically significant
at the 0.01 level.
Keywords : The 21st Century of Administration Skills, The Internal Quality Assurance in
Schools
1. บทนำ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3
พ.ศ. 2553 ความมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒ นาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยเป้าหมายของการจัดการศึกษา มี 5 ประการ ประกอบด้วยเป้าหมายดังนี้
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง 2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีป ระสิ ทธิภาพ
เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย 5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวหน้ าทัน การ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง แผนการศึกษาแห่งชาติ, (2560-2579)
จากความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตดังกล่าว
การศึกษาความคิดเห็นของนักวิชาการหลายท่ าน เรื่องการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาศึกษา ควรพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้และความสามารถในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้บริหารจะต้องเท่าทันความเปลี่ยนแปลง พัฒนาคิดหายุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการใหม่ๆ
ปรับเปลี่ยนการทำงาน ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เท่าทันพลวัต พัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้ครู นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
การพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้
มอบหมายให้สถาบันบัณฑิต-บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาวิจัยเรื่อง การกำหนด
แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 อ้างใน อาจารย์อดุลย์ วังศรีคูณ,
(2557: 14-15) ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21
จะประกอบไปด้วยแนวทางในการดำเนินการที่สำคัญทั้งการซ่อมและการสร้างควบคู่กันไปเพื่อเป็นการปรับแต่ง
ซ่อมแซมกลไกการศึกษาเดิมให้ดียิ่งขึ้นและสร้างเสริมกลไกใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง พลวัตการ
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เปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงสร้างพลังของการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ของไทย
ในทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนและสมดุล เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒ นาประเทศอย่างแท้จริง ทั้งนี้ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงต้องมีทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 เนื่องจากจำเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน
กระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และ
จัดระบบประกันคุณภาพ การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึ กษาที่
ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด
ดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีมาตรฐานเพื่อพัฒนา ส่งเสริม กำกับ ดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการจัดทำรายงานประจำปี
ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จากข้อมูลการ
รายงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน, (2561: 122-124) พบปัญหาของการนิเทศติดตามด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ว่าการนิเทศติดตามได้เพียงเชิ งนโยบายและ
การนำกระบวนการของการอบรมไปใช้ ได้เพียงการสุ่มตัวอย่างการเข้าถึงชั้นเรียนได้ไม่ครบชั้น และนิเทศ
เฉพาะสถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วน ไม่ครอบคลุมทั้งเขตพื้นที่ และการนิเทศภายในของสถานศึกษายัง
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาบางส่วนยังขาดองค์ความรู้ และวิธีคิดเชิงวิชาการในการ
ออกแบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ ครู นอกจากนี้จากผลการรา ยงานการ
ดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาสุร ิน ทร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์, (2560: 53-60) พบว่าองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
องค์ประกอบที่ 1 คือ การกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ ยภาพรวมสูงที่สุด องค์ประกอบที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 8 คือการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า การบริหารงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ต้อง
อาศัยทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และให้ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภาพ ทันยุค ทันสมัย กับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงตามเศรษฐกิจและสังคมโลก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ผลการศึกษาวิจัยจะเป็นประโยชน์ของผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งสามารถนำ
ผลการวิจัยไปใช้ เพื่อวางแผนและปรับปรุงทักษะการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ให้การดำเนินงานบริหารสถานศึกษาประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
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2.2 เพื่อศึกษาระดับ การประกั นคุณภาพภายในของสถานศึ กษา สังกัดสำนัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
2.4 เพื่อศึกษาแนวทางทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 85 คน และครูจำนวน
3,564 คน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ รวมประชากรทั้งสิ้นจำนวน 3,649 คน
กลุ่มตัวอย่าง 1) เชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จำนวน 85 โรงเรียน ซึ่งการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ต าราง
เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 607-610) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่าง
รวมทั้งสิ้น 351 คน จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 85 คน และครูจำนวน 266 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ 2) เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้การ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้บริหารต้นแบบในด้านการบริหารงานวิชาการ จำนวน 5 คน
โดยมีเกณฑ์ดังนี้ เป็นผู้บริหารในสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน รอบ 4 (พ.ศ. 2559-2563) ระดับดีขึ้นไป หรือ ผู้บริหารที่โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานหรือ
รางวัลต่าง ๆ ที่เป็นที่ยกย่องระดับชาติ
แบบสอบถามแบ่ ง เป็น 3 ตอนดั ง นี้ 1) แบบสอบถามเกี ่ ย วกับ สถานภาพทั ่ว ไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 2) แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ทั ก ษะการบริห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที ่ 21 ของผู ้ บ ริหาร
สถานศึกษา 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แบบสัมภาษณ์เพื่อการศึกษาแนวทางการพัฒ นาทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ขั้นตอนการสร้ า งแบบสอบถาม 1) ศึกษาตำรา เอกสาร แนวคิดและทฤษฎีท ี่ เ กี ่ย วข้อ งกั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ยกร่างแบบสอบถามให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 3) นำแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพ นธ์ เพื่อพิจารณาแก้ไขประเด็นให้มีความถูกต้องครอบคลุมตามขอบเขตและนิยามศัพท์
เฉพาะที่ศึกษา พร้อมทั้งตรวจสำนวนภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม 3) นำแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5
ท่าน พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) แล้วนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of
Item-Objective Congruence) หรือ IOC โดยคัดเลือกข้อที่มีค่าระหว่าง 0.60-1.00 มาเป็นแบบสอบถาม
4) นำแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน เพื่อให้ได้แบบสอบถาม
ที่มีความครอบคลุมตามนิยามศัพท์ เฉพาะ และมีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 5) นำแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาสังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่การศึก ษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น โดยการ
วิเคราะห์หาสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cranach's Alpha-Coefficient) ของแบบสอบถามเรื่อง
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ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์รายข้ออยู่ระหว่าง 0.849-0.968 มีค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.986
การสร้างแบบสัมภาษณ์ มีขั้นตอนคล้ายกับการสร้างแบบสอบถาม และได้ค่า IOC ระหว่าง 0.601.00 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนำแบบสัมภาษณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ มีการนำแบบสัมภาษณ์ไป
ทดลองกับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารสถานศึกษาแล้วนำผลที่ได้จากการทดลองมา
วิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำไปดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย
วิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics)
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ระดับทักษะการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยนำมาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) วิเคราะห์ระดับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนำมาหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) วิเคราะห์หาความสัมพั นธ์ระหว่ าง
ทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson's Product Moment Correlation) และการวิเคราะห์แนว
ทางการพัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยสรุปประเด็นความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
4. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
4.1 ระดับทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะการบริหารสถานศึก ษาใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยภาพรวมทุกทักษะ
ระดับทักษะการบริหาร
ทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
S.D.
แปลผล
X̅
1. ทักษะการสื่อสาร
4.54
0.52
มากที่สุด
2. ทักษะด้านการสร้างทีมงาน
4.59
0.49
มากที่สุด
3. ทักษะความคิดสร้างสรรค์
4.58
0.53
มากที่สุด
4. ทักษะการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
4.54
0.56
มากที่สุด
5. ทักษะด้านเทคนิคและกลยุทธ์
4.54
0.54
มากที่สุด
6. ทักษะด้านเทคโนโลยี
4.64
0.52
มากที่สุด
เฉลี่ย
4.57
0.49
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 พบว่า ทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะ พบว่า ทักษะ
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การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทุกทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย
ดังนี้ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะด้านการสร้างทีมงาน ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะด้าน
เทคนิคและกลยุทธ์ และทักษะการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ตามลำดับ
4.2 ระดับการประกัน คุณ ภาพภายในของสถานศึ กษา สังกัดสำนั ก งานเขตพื ้นที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยภาพรวมทุกด้าน
ระดับการประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
S.D.
แปลผล
X̅
1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.77
0.37
มากที่สุด
2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
4.62
0.48
มากที่สุด
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4.74
0.39
มากที่สุด
4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
4.67
0.48
มากที่สุด
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
4.71
0.42
มากที่สุด
6.การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
มากที่สุด
4.71
0.44
ของสถานศึกษา
7. การจั ด ทำรายงานประจำปีที ่ เป็น รายงานประเมิน
มากที่สุด
4.75
0.42
คุณภาพภายใน
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4.76
0.39
มากที่สุด
เฉลี่ย
4.72
0.40
มากที่สุด
จากตารางที่ 2 พบว่า การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
อยู่ในระดับมากที ่ส ุด เรียงลำดับค่า เฉลี่ ยจากมากไปน้อย ได้แก่ การกำหนดมาตรฐานการศึ กษาของ
สถานศึกษา การพัฒ นาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ
การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการประกันคุณ ภาพ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
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ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ตัวแปร

X1

X2

X1
1.000
X2
.860** 1.000
X3
.861** .834**
X4
.871** .915**
X5
.817** .817**
X6
.776** .754**
X
.924** .923**
Y
.712** .764**
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

X3

X4

X5

X6

X

Y

1.000
.925**
.868**.
.840**
.951**
.771**

1.000
.893**
.850**
.974**
.785**

1.000
.822**
.932**
.782**

1.000
.900**
.782**

1.000
.820**

1.000

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่
21 กับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มี
ความสัมพันธ์กันทางบวก และมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.820 เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะ พบว่า ทักษะที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
มากที่สุดคือ ทักษะการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ (X4) รองลงมาได้แก่ ทักษะด้านเทคนิคและกลยุทธ์ (X5) และ
ทักษะด้านเทคโนโลยี (X6) และทักษะที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ ทักษะการสื่อสาร (X1)
ตามลำดับ
4.4 แนวทางทางการพั ฒ นาทั ก ษะการบริ ห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที ่ 21 ของผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ทักษะการสื่อสาร ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการสื่อสารทั้งแบบทางการ และไม่เป็นทางการ มี
ศิลปะการพูดเน้นการประชุมเพื่อปรึกษาหารือให้เกิดการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เน้นการสื่อสาร
กับครูเป็นรายบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้คอยให้คำแนะนำ เพื่อให้ครูมีความคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงานเอง อีกทั้งมีการเผยแพร่ผลงานไปสู่ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ทักษะการเป็นผู้นำที่มี
วิสัยทัศน์ เป้าหมายสำคัญคือการพัฒ นาคุณภาพของผู้เรียน การพัฒ นาคุณภาพสถานศึกษา ผู้บ ริหาร
สถานศึกษาต้องสามารถกำหนดทิศทางและเป้าหมาย มองการณ์ไกลบนหลักคิด เทคนิค และวิธีการที่ทันสมัย
ในการบริหารสถานศึกษา ทักษะด้านเทคโนโลยี การตัดสินใจเป็นเรื่องที่สำคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งต้อง
มีข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องและใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ของ
สถานศึกษา เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาให้แก่ ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ทักษะด้านเทคนิคและกลยุทธ์ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีเทคนิคในการบริหารสถานศึกษา ครูมีส่วนร่วม
ในการดำเนินงาน ผู้บริหารต้องเข้าใจในความแตกต่างกันของบุคคล ใช้คนใช้ถูกกับงาน และควรใช้ทฤษฎี
กระจายภาวะผู้นำในการบริหารงานเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาไม่ใช่ผู้นำทุกการดำเนินงานเสมอไป ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารสถานศึกษาไม่มีรูปแบบการบริหารที่แน่นอนมักมีการปรับเปลี่ยนให้ เข้ ากับ ยุค
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สมัย ต้องมี การปรับรูปแบบตามสถานการณ์เน้นจุดที่จะขับเคลื่อนในแต่ละปีการศึกษา มีแรงบันดาลใจ
มุ่งเป้าหมายไปตามจุดเน้นของสถานศึกษา และนำนวัตกรรมเชิงแปลกใหม่มาเชื่อมโยงกับ PDCA เพื่อใช้ใน
การบริหารสถานศึกษา และทักษะด้านการสร้างทีมงาน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีทีมงานหรือเครือข่าย งาน
จึงจะสำเร็จได้อย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ครูให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างกำลังใจเป็นมิตร
ที่ดีต่อกัน อีกทั้งเครือข่ายภายนอกถือเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญว่าสถานศึกษามีการดำเนินการบริหารอย่างไร
5. อภิปรายผล
หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถนำผลนั้นมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้
ดังต่อไปนี้
5.1 ทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะ พบว่า ทักษะการบริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ทุกทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ทักษะด้านเทคโนโลยี
ทักษะด้านการสร้างทีมงาน ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะด้านเทคนิคและกลยุทธ์ และ
ทักษะการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญส่ง กรุงชาลี (2561) ได้ศึกษา เรื่อ ง
ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทักษะด้านเทคโนโลยีแ ละ
ดิจิทัล เนื่องจาก ทักษะด้านเทคโนโลยี ผู้บริหารควรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการ
เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษา และจำเป็นที่จะต้องมีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่
ไม่มีขอบเขตหรือข้อจำกัดในเรื่องเวลาหรือสถานที่ ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึง รับรู้ ได้ทุกที่ และทุกเวลา
บูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆเพื่อเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับ แพรดาว สนอง
ผัน, (2557: 59) ซึ่งกล่าวว่า ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และการบริหารจัดการ
(Information and communication technology management skills) ว่าผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้
เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยจากหลากหลาย แหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือเพื่อการตัดสินใจ นอกจากนี้ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเผยแพร่ข้ อมูล ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ผลงานของสถานศึกษาไปสู่องค์กรภายนอกได้อย่างต่อเนื่อง
5.2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธ ยมศึ ก ษา
สุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นราย
ด้าน พบว่า การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับค่าเฉลี่ ยจาก
มากไปน้อย ได้แก่ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การพัฒ นาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษา
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แสดงให้เห็นว่า
สถานศึกษาให้ความสำคัญกับการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษา เป็นลำดับต้นแต่ก็ถือว่า
สถานศึ ก ษาให้ ค วามสำคั ญ กั บทุ ก ขั้ น ตอนของการประกัน คุ ณภาพภายใน สอดคล้ อ งกั บ สำนั ก งาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561: 8) สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษามีเป้าหมายสำคัญเพื่อวางแนวทาง ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและ
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา ซึ่งมาตรฐานการศึกษาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษานั้น จะ
เกี่ยวข้องกับปัจจัย กระบวนการและผลผลิตของการจัดการศึกษา เพื่อการกำกับ ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ
และประกันคุณภาพของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาจึงไม่ได้หมายถึงระดับคุณภาพด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น
แต่รวมถึงผลผลิตทางการศึกษาที่เกิดกับตัวผู้เรียน โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของครู ผู้บริหารสถานศึกษาหรือกระบวนการบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาช่วยให้สถานศึกษาสามารถกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒ นาการจัด การศึ กษาของ
สถานศึกษา วางหลักและแนวทางในการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใช้
เป็นเครื่องมือในการกำกับ ตรวจสอบ การนิเทศ การติด ตามและประเมินผลรวมทั้งการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึ กษา มีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อ งกับ สถานภาพและความก้า วหน้ าของการจั ด
การศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์สินี วาดวงศ์ (2560: 161) ได้ทำวิจัย เรื่อง การพัฒ นาแนว
ทางการประกันคุณภาพภายในสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ก ษาบึ งกาฬ
ผลการวิจัยพบว่า สภาพที่พ ึงประสงค์ของการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลดาวัลย์ ตั้งมั่น (2561: 80) ได้ศึกษา เรื่อง การดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สั งกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จังหวัดปทุมธานี
ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ คำซอน นันแก้ว (2552) ได้ศึกษา เรื่อง การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันในการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก
5.3 ทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ โดยภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เป็นผู้มีทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สามารถดำเนินงานภายใน
สถานศึกษาให้สถานศึกษาพัฒ นาไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒ นาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 รวมถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุค โลกาภิวัตน์ ที่คาดหวังใน
กระบวนการจัดการศึกษาที่ช่วยยกระดับคุณภาพของ ทรัพยากรมนุษย์ในสังคม และเป็นเครื่องมือ สำคัญ ใน
การพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่รับผิดชอบของตนเอง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในด้านกระบวนการและผลผลิตจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้
ทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความสัมพันธ์กับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึ ก ษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เป็นอย่างมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ
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รักยิ้ม (2558) พบว่า ทักษะการบริหารมีความสัมพันธ์ก ันทางบวกกับ การประกั นคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อยู่ในระดับสูงมาก
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิกร บุตรโพธิ์ศรี (2562 : 133) พบว่า ทักษะทางการบริหารของผู้บริหารกับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความสัมพันธ์ในระดับสูงอย่าง
5.4 ผู้บริหารสถานศึกษา ได้เสนอแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่
21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ ทักษะการ
บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ที่เห็นว่าควรนำมา
เป็นแนวทางการพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
1) ทักษะด้านเทคโนโลยี การตัดสินใจเป็นเรื่องที่สำคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งต้องมี
ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเผยแพร่ข ้อ มู ล
ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา เพื่อให้บุคคลภายนอกรับรู้ถึงผลงาน และกิจกรรมของสถานศึกษา สร้างความ
ประทับใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาให้แก่ ผู้ปกครอง และชุมชน และมีการการจัดเก็บข้อมูล
สถานศึกษาอย่างมีระบบ
2) ทักษะด้านการสร้างทีมงาน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีทีมงานมีหรือเครือข่าย งานจึง
จะสำเร็จได้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ วิธีการบริหารงานในสถานศึ ก ษา
อย่างครอบครัวจะทำให้เกิดทีมงานที่เป็นเอกภาพ ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ สร้างกำลังใจเป็นมิตรที่ดี ต่อกั น ทั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน ร่วมกันทำงานให้เกิดผล
สำเร็จ อีกทั้งเครือข่ายภายนอกก็จะเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญว่าสถานศึกษามีการดำเนินการอย่างไร มีการ
ร่วมคิดร่วมทำกับครู และเป็นผู้นำของสถานศึกษา
3) ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การบริหารสถานศึกษาไม่มีรูปแบบการบริหารที่แน่นอนมักมี
การปรับ เปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการปรับรูปแบบตามสถานการณ์ เน้นจุดที่จะ
ขับเคลื่อนในแต่ละปีการศึกษา มีแรงบันดาลใจมุ่งเป้าหมายไปตามจุดเน้นที่ของสถานศึกษาต้องการเปลี่ยนนั้น
เพื่อทุกคน เพื่อองค์กร เพื่อทุกคน ผู้บริหารควรมีการนำเสนอนวัตกรรมเชิงแปลกใหม่ เชื่อมโยงกับ PDCA
และประเมินความสำคัญขององค์ประกอบข้อมูลเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4) ทักษะการสื่อสาร ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการสื่อสารทั้ง แบบทางการ และไม่เป็น
ทางการ มีศิลปะการพูดกับการแสดงข้อ มูลในรูปแบบต่างๆ เน้นการประชุม พูดคุยสื่อสาร เป็นการพูดคุย
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เน้นสื่อสารกับครูเป็น
รายบุคคล สื่อสารภาพรวม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความชัดเจนในการสื่อสารพยายามทำตัวเป็นเพียงผู้คอยให้
คำแนะนำ ให้ครูมีความคิดสร้างสรรค์เอง มีการเผยแพร่ผลงานไปสู่ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร
5) ทักษะด้านเทคนิคและกลยุทธ์ ผู้บริหารต้องมี เทคนิค ให้ ครูม าช่วยในการบริ ห าร
สถานศึกษา ช่วยในการดำเนินงาน ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจในความแตกต่างกัน ของบุคคล ใช้คนใช้ถูกกับ
งาน (put the right man on the right job) ควรใช้ทฤษฎีกระจายภาวะผู้นำ ในการบริหารงาน ผู้บริหาร
อย่าเอาตัวเองเป็นหลัก ต้องกระจายอำนาจให้แต่ละฝ่าย มอบหมายงานให้ครูแต่ละคนเท่าๆ กัน ครูได้มีการ
ตัดสินใจในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารต้องมีเทคนิคแนวคิด รวมไปถึงการคิดเชิงกลยุทธ์ ความคิดซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ แนวทางใหม่ เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และผู้บริหารต้องดูบริบทโรงเรียน
ต้องลงชุมชน ลงพื้นที่ สอบถามข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาเดิมของสถานศึกษานั้น
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6) ทักษะการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ผู้บริหารสามารถกำหนดทิศทางและเป้าหมาย มองการณ์ไกลบนหลักคิด เทคนิค
วิธีการที่ทันสมัย และให้ครูได้เกิดการร่วมกันคิด ครูได้ทำงานอย่างมีความสุขและสุดท้ายให้หลักคิดที่ผู้บริ หาร
คิดไว้ในใจกลายเป็นหลักคิดของครูด้วย การจูงใจมีเทคนิคมากมาย รางวัล คำชม ความดีความชอบ เหนือสิ่ง
อื่นใด ทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งภายนอก ซึ่งผู้บริหารควรเน้นที่จิตใจเพื่อให้คุณครูทราบว่าผู้บริหารมีความจริงใจ
6. สรุปผล

ทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เป็นทักษะที่ต้องถูก
พัฒ นา ในหัวข้อต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา พัฒ นาคุณภาพผู้เรียน และพัฒ นาคุณภาพ
สถานศึกษาต่อไป ส่วนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒ นา
การจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้แล้วผู้เชี่ยวชาญยังได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพิ่มเติม เพื่อให้มีการบริหารสถานศึกษาและการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะเทคนิคและกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่
21 กับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
7.2 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาขั้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาตัวบ่งชี้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิช าชีพ ใน
สถานศึกษา 2) ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัว บ่งชี้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สถานศึกษา ที่ผู้วิจัยพัฒ นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ปีการศึกษา 2563 ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ ง
สำรวจ จำนวน 558 คน และใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน จำนวน 800 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามการพัฒนาตัวบ่งชี้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิ ชาชีพ ใน
สถานศึกษา เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า จำนวน 44 ข้อ ค่าความตรงของแบบสอบถาม (IOC) เท่ากับ
0.80 ถึง 1.00 ค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ ตั้งแต่ 0.323 ถึง 0.654 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ
0.955 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และองค์ประกอบ
เชิงยืนยัน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบตัวบ่งชี้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในสถานศึกษา ทั้ง 7 องค์ประกอบ 44 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็นบวก ตั้งแต่ 0.82 ถึง 0.98 มีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ .01 ทุกค่า โดยเรียงลำดับค่าน้ำหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อยคือ การเรียนรู้ร่วมกัน ภาวะผู้นำของ
ผู้บริหาร การมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ปัจจัยสนับสนุน การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การแบ่งปันแนว
ปฏิบัติงาน และการมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ น้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.98, 0.95, 0.95 0.95, 0.94, 0.92
และ 0.82 ตามลำดับ มีดัชนีวัดระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ค่าไคสแควร์ (𝜒2 )
เท่ากับ 671.10 ค่าความน่ าจะเป็น เท่ากับ 0.70874 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 692 ค่า GFI = 0.96 ค่า
AGFI = 0.95 ค่า SRMR = 0.023 ค่า RMSEA = 0.00 แสดงว่า โมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง
คำสำคัญ : การพัฒนาตัวบ่งชี้ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
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Abstract
The purposes of this research were 1) to development indicators for building
professional learning community in school and 2) to examine construct validity of the
developed indicators for building professional learning community in schools based on
empirical data. The samples used in this study were the teachers under Buriram Primary
Educational Service Area Office 2 in academic year 2020. 558 teachers were the sample for
Exploratory Factor Analysis (EFA) and 800 teachers were in Confirmatory Factor Analysis
(CFA) selected by multi-stage random sampling technique. The instrument used in data
collection was a rating-scale questionnaire concerning indicators for building professional
learning community in schools which comprised 44 items. The content validity was 0.80 to
1.00, the item discrimination was from 0.323 to 0.654; and the reliability was 0.955. The data
were analyzed by descriptive statistic, Exploratory Factor Analysis (EFA), and Confirmatory
Factor Analysis (CFA) using computer package software.
The findings indicated that the indicators’ elements model analysis for building
professional learning community in schools with 7 factors and 44 indicators was positive from
0.82 to 0.98 with statistically significance at the .01 level. The factor loading is sorted from
high to low as Collaborative Learning, Leadership, Focus on Student Learning, Supportive
Conditions, Reflection, Shared Personal Practice, and Values and Norms. The factor loading
were 0.98, 0.95, 0.95 0.95, 0.94, 0.92 and 0.82, respectively. An index to measure the degree
of harmony between the model and the empirical data revealed the chi-square value of 671.10,
the probability of 0.70874 with the degrees of freedom (df) equal to 692, the GFI = 0.96, AGFI
= 0.95, SRMR = 0.023, and RMSEA = 0.00, indicating that the model had construct validity.
Keywords : Development Indicator, Building Professional Learning Community, Buriram
Primary Educational Service Area Office 2
1. บทนำ

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการ
พัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ การพัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีความรู้และมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความรู้และทักษะตามเป้าหมายของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
จากรายงานผลการศึกษาสถานภาพการผลิตและพัฒนาครูในประเทศไทย พบว่า ปัญหาการศึกษาไทยไม่ใ ช่
การขาด “ทรัพยากร” แต่เป็นการขาด “ประสิทธิภาพ” ในการใช้ทรัพยากร โดยปัญหาที่พบคือ ครูส่วนใหญ่ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในการแปลงหลักสูตรไปสู่การเรียนการสอน ยึดติด กับการสอนแบบเดิม ๆ ขาด
แรงจูงใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง รวมถึงเน้นการอบรมที่ไม่สอดคล้องกับความเป็น จริ งของ
ห้องเรียนและขาดระบบการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558)
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 กำหนดการพัฒนาคุณภาพครูว่าควรได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาระบบในการพัฒนาวิชาชีพของครูในสถานศึกษาด้วยการส่งเสริม ให้มี ชุมชน
แห่ ง การเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ (Professional Learning Community: PLC) (สำนั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
การศึกษา, 2560) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้น ครูจำเป็นต้องต้องมีทักษะในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เปลี่ยนจากการสอนไปสู่การเป็น coach จากถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้อำนวยการสร้างความรู้ มีทักษะ
การให้ผลสะท้อนกลับ และมีทักษะในการเรียนรู้เป็นทีม ที่เรียกว่า เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (วิจารณ์ พานิช,
2556: 67) เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล (2560: 226 - 227) พบว่า การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ทำให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยมีเพื่อนร่วมงานที่ปรึกษาปัญหา มีพี่เลี้ยงทางวิชาการช่วย
สนับสนุน ทำให้เกิดองค์ความรู้จากการปฏิบัติในพื้นที่จริง เกิดแนวทางการแก้ปัญหาที่สามารถนำไปใช้ได้จริ ง
ส่งผลให้ครูเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ
และทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21
จากที่กล่าวมาการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพช่วยในการสร้างแนวทางการพัฒ นาและ
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนผ่านความร่วมมือ อย่างต่อเนื่องของบุคลากรภายในโรงเรีย น ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถานศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 เพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่สามารถให้
เป็นแนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาครูต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา
2.2 เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ใน
สถานศึกษาตามโมเดลสมมุติฐาน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3. วิธีดำเนินการวิจัย
ผู้วจิ ัยได้ดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การสร้างและคัดเลือกตัวบ่งชี้ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถานศึ กษา
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้การสร้างชุมชนแห่งการเรีย นรู้ทางวิช าชีพ
และสร้างข้อคำถามให้สอดคล้องกับโครงสร้างของนิยามศัพท์ที่ผู้วิจัยกำหนด ให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่อ งมือในด้า นความตรงเชิง เนื้อ หา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัช นีค วาม
สอดคล้อง (IOC) พบว่า มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้จำนวน 66 ข้อ
จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อวิเคราะห์ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (Discrimination) และ
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) พบว่า ข้อคำถามผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 62 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกราย
ข้อตั้งแต่ .323 ถึง .654 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .955
ระยะที่ 2 การพัฒ นาตัวบ่งชี้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
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2.1 ประชากร คือครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ในปี
การศึ ก ษา 2563 จำนวน 2,685 คน กลุ ่ ม ตัว อย่า ง คื อ ครู ผ ู ้ สอนสั ง กัดสำนัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จำนวน 558 คน ซึ่งกำหนดขนาดของตัวอย่างเป็น 5 เท่าของจำนวนตัวแปร
(Gorsuch. 1983 : 179 ; อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์. 2557 : 73) ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) โดยใช้อำเภอเป็นหน่วยในการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
จากทั้งหมด 5 อำเภอได้มา 3 อำเภอ คือ อำเภอประโคนชัย อำเภอบ้านกรวด และอำเภอพลับพลาชัย
จากนั้นใช้ขนาดโรงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และใช้ครูผู้สอน
ทุกคนในโรงเรียนเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามการพัฒนาตัวบ่งชี้การสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า จำนวน 62 ข้อ
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (Kim and Mueller, 1978: 10 -11 ; อ้าง
ถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557: 75) ดังนี้ 1) การหาค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด (Correlation
Matrix) โดยตัวแปรจะรวมกลุ่มกันได้ต้องมีค่าความสัมพันธ์ไม่ต่ำกว่า .30 และตรวจสอบค่าความเหมาะสมใน
การวิ เ คราะห์ องค์ ประกอบ ประกอบด้ ว ย ค่ า KMO ควรมี ค ่ า มากกว่า .50 และค่ า Barlett’s test of
sphericity ควรมีนัยสำคัญทางสถิติ 2) ใช้วิธีสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal Component) และพิจารณา
องค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 และพิจารณาจากน้ำหนักองค์ประกอบที่มีค่ามากกว่า 0.3 ขึ้นไป 3) หมุน
แกนด้วยวิธีการหมุนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax) และ 4) การหา
คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score) และตั้งชื่อองค์ประกอบให้สอดคล้องกับทฤษฎี
ระยะที่ 3 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในสถานศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis: CFA)
3.1 ประชากร คือครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ในปี
การศึกษา 2563 จำนวน 2,685 คน กลุ่มตัวอย่า ง คือ ครูผู้สอนสั ง กัด สำนั ก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จำนวน 800 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ 15 เท่าของจำนวนตัวแปร
(Hair et al. 2010 ; อ้างถึงใน ชัยวิชิต เชียรชนะ. 2558 : 35) สุ่มจาก 3 อำเภอเช่นเดียวกั บ ขั้นตอนการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ใช้ขนาดโรงเรียนเป็นหน่วยในการสุม่ แบบแบ่งชั้น (Stratified Random
Sampling) โดยใช้โรงเรียนที่ไม่ซ้ำกับขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และใช้ครูผู้สอนทุ ก คนใน
โรงเรียนเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามการพัฒนาตัวบ่งชี้การสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า จำนวน 44 ข้อ
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติที่ตรวจสอบ ดังนี้ (Karl & Dag, 1993: 120) 1) ค่าสถิติไค-สแควร์ ควรมี
ค่าต่ำมากหรือมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ 2) ค่า 2/df ควรมีค่าน้อยกว่า 2 3) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)
ควรมีค่ามากกว่า 0.90 4) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) ควรมีค่ามากกว่า 0.90 5) ค่า
รากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) ควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 และ 6) ค่า
รากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) ควรมีค่าน้อยกว่า 0.05
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4. ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ พบว่า ค่า KMO มีค่าเท่ากับ
.959 และ ทดสอบด้วย Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า ค่า Chi-Square เท่ากับ 27898.925 และมี
นัยสำคัญทางสถิติ (Sig) เท่ากับ .000 แสดงว่า ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์มีความเหมาะสมมากสำหรับนำมา
วิเคราะห์องค์ประกอบ เมื่อนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่ามีจำนวน 7 องค์ประกอบ 44 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1)
ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 10 ตัวบ่งชี้ มีน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .542 - .726
มีค่าผลรวมความแปรปรวน 29.237 คิดเป็นร้อยละ 47.157 ของความแปรปรวนทั้งหมด มีค่าความแปรปรวน
สะสมร้อยละ 47.157 2) ด้านการมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 8 ตัวบ่งชี้ มีน้ำหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .561 - .699 มีค่าผลรวมความแปรปรวน 2.346 คิดเป็นร้อยละ 3.784 ของความ
แปรปรวนทั้งหมด มีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 50.942 3) ด้านการแบ่งปันแนวปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ มีน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .580 - .707 มีค่าผลรวมความแปรปรวน 1.894 คิดเป็น
ร้อยละ 3.055 ของความแปรปรวนทั้งหมด มีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 53.997 4) ด้านปัจจัยสนับสนุน
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ มีน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .505 - .664 มีค่าผลรวมความแปรปรวน
1.432 คิดเป็นร้อยละ 2.310 ของความแปรปรวนทั้งหมด มีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 56.306 5) ด้าน
การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ มีน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .535 - .685
มีค่าผลรวมความแปรปรวน 1.362 คิดเป็นร้อยละ 2.196 ของความแปรปรวนทั้งหมด มีค่าความแปรปรวน
สะสมร้อยละ 58.3503 6) ด้านการเรียนรู้ร่วมกัน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ มีน้ำหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .509 ถึง .617 มีค่าผลรวมความแปรปรวน 1.304 คิดเป็นร้อยละ 2.104 ของความแปรปรวนทั้งหมด
มีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 60.607 และ 7) ด้านการมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัว
บ่งชี้ มีน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .507 ถึง .621 มีค่าผลรวมความแปรปรวน1.212 คิดเป็นร้อยละ
1.955 ของความแปรปรวนทั้งหมด มีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 62.561
2. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองตัวบ่งชี้ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา
พบว่า ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 44 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเป็นบวกตั้งแต่ 0.82 ถึง 0.98 มี
นัยสำคัญทางสถิติที่ .01 โดยมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเรียงลำดับจากมากไปน้อยคือ การเรียนรู้ร่วมกัน ภาวะ
ผู้นำของผู้บริหาร การมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ปัจจัยสนับสนุน การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การแบ่งปัน
แนวปฏิบัติงาน และการมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ น้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.98, 0.95, 0.95 0.95, 0.94,
0.92 และ 0.82 ตามลำดับ มีดัชนีวัดระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ค่าไค-สแควร์
(𝜒 2 ) เท่ ากั บ 671.10 ค่ าความน่าจะเป็น เท่ ากั บ 0.70874 ที่ อ งศาอิ สระ (df) เท่ ากั บ 692 ค่ า GFI = 0.96
ค่า AGFI = 0.95 ค่า SRMR = 0.023 ค่า RMSEA = 0.00 แสดงว่า โมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง
5. การอภิปรายผล
ผลการวิจัยเพื่อตัวบ่งชี้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา มีข้อค้นพบที่ควร
นำมาอภิปรายผล โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. การพัฒ นาตัวบ่งชี้การสร้างชุม ชนแห่ งการเรีย นรู้ทางวิ ชาชีพ ในสถานศึก ษา จากผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ปรากฏว่า มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 44 ตัวบ่งชี้ ซึ่งลดลงจากการศึกษาเอกสารและ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มี 66 ตัวบ่งชี้ และมีตัวบ่งชี้บางตัวมีค่าน้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดจึงถูกตัดออก โดย
ตัวบ่งชี้ที่มีค่าไอเกนสูงสุด คือ ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร สอดคล้องกับ สโตล์ และคณะ (Stoll et al.
2006 : 231 - 243) ที่กล่าวว่า ความเป็นผู้นำเป็นบทบาทของผู้บริหารที่ต้องสร้างให้ครูมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ส่วนผู้บริหารต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและประสานงานในกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน
2. การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิ ชาชีพ ใน
สถานศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า ตัวบ่งชี้การสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา มีทั้งหมด 7 องค์ประกอบ 44 ตัวบ่งชี้ เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบจากผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักองค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบ สามารถจัดลำดับองค์ประกอบที่
มีความเหมาะสมในการเป็นองค์ประกอบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา จากมากไป
น้อย ได้ดังนี้
1) การเรียนรู้ร่วมกัน มีน้ำหนักองค์ประกอบ 0.98 แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการ
ร่วมมือกันเพื่อศึกษาและหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิด ทักษะและ
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ เสถียร อ่วมพรหม (2560: 17 - 19) กล่าวว่า การส่งเสริมให้ครูได้
เรียนรู้ร่วมกันจะช่วยเปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ได้แนวทางใหม่ ๆ ในการสอนและสร้า ง
วินัยในการสืบค้นวิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
2) ภาวะผู้นำของผู้บริหาร มีน้ำหนักองค์ประกอบ 0.95 แสดงให้เห็นว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้ครูร่วมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหารต้องส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
ปฏิบัติงาน ช่วยเสริมแรงทางบวกและสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับครูในโรงเรียน สอดคล้องกับ งานวิจัย
ของ ชาริณี ตรีวรัญญู (2560: 315 - 317) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมและท่าทีของผู้บริหารว่าคือการที่ผู้บริหาร
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน และผู้บริหารควรให้เกียรติครูเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพ
ตนเอง สนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรเวลาและสถานที่อำนวยความสะดวกแก่
ครู
3) การมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน มีน้ำหนักองค์ประกอบ 0.95 แสดงให้เห็นว่า การมุ่งเน้น
การเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการกำหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนซึ่งต้องผ่านการวิเคราะห์องค์
ความรู้ ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน ทำให้ครูจะสามารถกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ ดูโฟร์ และคณะ (DuFour et al, 2016: 11 - 13) กล่าวว่า เป็นการพัฒ นา
และติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดระบบการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น จนกลายเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน
4) ปัจจัยสนับสนุน มีน้ำหนักองค์ประกอบ 0.95 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยสนับสนุน เป็นสิ่งสำคัญ
ที่ช่วยส่งเสริมให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบความสำเร็จ กล่าวคือ ครูต้องไว้วางใจการทำงานซึ่ ง กันและกัน
เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน และเป็นผู้เสนอแนะแก่ผู้อื่นในเชิงบวก สอดคล้อ งกับ ฮาฟ
ราน (Havran, 2017) สรุปว่าในกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพก่อเกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้สึก มีปฏิสัมพันธ์ทางบวก ทำให้ครูลดความรู้สึกโดดเดี่ยว ไม่รู้สึกวิตกกังวล หรือกลัวความล้มเหลวใน
การปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดพัฒนาการด้านความฉลาดทางอารมณ์
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5) การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน มีน้ำหนักองค์ประกอบ 0.94 แสดงให้เห็นว่า การสะท้อนผล
การปฏิบัติงาน เป็นการที่สมาชิกร่วมกันวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและนำความรู้หรือแนวทางที่ ไ ด้ไ ป
ประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ซึ่งต้องอาศัยทั้งความรู้และทักษะการสื่อสาร สอดคล้องกับจุรีรัตน์ เสนาะกรรณ
(2562: 13) กล่าวว่า สะท้อนผลการปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นการ ร่วมกันเสนอแนะแนวทางที่ช่วยในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น และเป็นหนึ่งในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
6) การแบ่งปันแนวปฏิบัติงาน มีน้ำหนักองค์ประกอบ 0.92 แสดงให้เห็นว่า การแบ่งปันแนว
ปฏิบัติงาน เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ทำให้ครูสามารถมองเห็นปัญหาหรือสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
ภายในห้องเรียน และนำมาเสนอแนะในบทบาทของการชี้แนะหรือการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาและประเมิน การ
ทำงานของตนเอง สอดคล้องกับ ซาโต มานาบุ (2562: 27 - 30) กล่าวว่า ครูต้องร่วมมือกันประชุมและ
วางแผน โดยพัฒนาบทเรียนร่วมกับการเปิดชั้นเรียน เพื่อสังเกตการสอนและสะท้อนคิดจากผลที่เกิด จากการ
จัดการเรียนการสอนเชิงกัลยาณมิตร
7) การมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ มีน้ำหนักองค์ประกอบ 0.82 แสดงให้เห็นว่า การมีค่านิยมและ
วิสัยทัศน์ เป็นการที่ครูมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน ร่วมกันกำหนดกิจกรรมที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริง ก่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนที่ได้รับผิดชอบภายในโรงเรียน สอดคล้องกับ สมุทร
สมปอง (2558: 135) กล่าวว่า การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม ประกอบด้วย การเลือกบทเรียนที่ครูสนใจ
หรือต้องพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และการใช้กระบวนการ PLC เพื่อการเรียนรู้ร่วมกั นของบุคลากร
ก่อให้เกิดการวางแผนกำหนดเป้าหมายและเป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร
6. สรุปผล

ผลการพัฒ นาตัวบ่งชี้ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิช าชีพ ในสถานศึก ษา พบว่า ได้ 7
องค์ประกอบ 44 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย การเรียนรู้ร่วมกัน ภาวะผู้นำของผู้บริหาร การมุ่งเน้นการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ปัจจัยสนับสนุน การสะท้อนผล การปฏิบัติงาน การแบ่งปันแนวปฏิบัติงาน และ การมีค่านิยมและ
วิสัยทัศน์ โดยโมเดลองค์ประกอบการพัฒนาตัวบ่งชี้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึ กษาที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ควรนำผลการวิจัยไปใช้ในการกำหนดกรอบการนิเทศและสร้า งแนว
ทางการนิเทศครู รวมถึงติดตามและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ ชุมชนแห่ ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
7.2 ระดับสถานศึกษา ควรนำผลการวิจัยไปใช้โดยเน้นที่การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารควรเข้ามามีบทบาทในการสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมและมีส่วนร่วม
ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
7.3 ควรมีการศึกษาพัฒนาถึงรูปแบบ ขั้นตอน หรือกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรีย นรู้ที่ เป็น
รูปธรรม และพัฒ นาเป็นคู่มือในการสร้า งชุมชนแห่ง การเรีย นรู้ท างวิช าชีพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการดำเนินงานแก่บุคลการที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนั ก เรี ยนใน
สถานศึกษาของผู ้บริห ารสถานศึก ษา สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึก ษามัธ ยมศึ กษาสุริ นทร์ และ 2)
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จำแนกตามประสบการณ์การ
ทำงาน และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู จำนวน 340 คน ได้มาโดยการกำหนดกลุ่ม ตัวอย่า ง
ตามตารางเครจซี่และมอร์แกน และใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความ
เชื่อมั่ นเท่ากับ .978 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ t-test แบบ Independent และ One-way ANOVA เมื ่ อ พบความแตกต่าง
เปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาสุรินทร์ ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ส่วนด้านการคัดกรองนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนั กเรีย น
ในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จำแนกตาม
ประสบการณ์การทำงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อจำแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกัน 2 ด้าน ได้แก่ การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล และการคัดกรองนักเรียน
คำสำคัญ : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study states of operational students caring
and supporting system in schools of school administrators under Surin Secondary Educational
Service Area Office and 2) to compare the opinions of teachers towards the states of
operational students caring and supporting system in schools of school administrators under
Surin Secondary Educational Service Area Office classified by working experiences and school
sizes. The sample were 320 teacher, selected by using the table of Krejcie & Morgan, and
stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire with the reliability
of .978. The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, standard
deviation, the hypothesis test was independent sample t-test and one-way ANOVA, when the
difference is found used the Scheffe’s Method. The results of this study were as follows:
1) The states of operational students caring and supporting system in schools of
school administrators under Surin Secondary Educational Service Area Office according to the
opinions of teachers as a whole and each aspect was at a high level. When considering at
each aspect, the student promoting was at the highest mean score while the student screening
was at the lowest mean score.
2) The comparisons of the opinions of teachers about the states of operational
students caring and supporting system in schools of school administrators under Surin
Secondary Educational Service Area Office, classified by working experiences as a whole was
not different. When classified by school sizes as a whole was statistically different at significant
level of .05. When considering at each aspect, in 2 aspects: knowing individual student and
student screening.
Keywords : Students Caring, Surin Secondary Educational Service Area Office
1. บทนำ

การเปลี่ยนแปลงบริบทโลกทั้งในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่พ ัฒ นาแบบก้าวกระโดด รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ปัจจัยเหล่านี้ล้วนนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงค่านิยม วิถีชีวิต
และการศึกษา จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้กับคนทุกช่วงวัยให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ด้วยการพัฒ นาให้เต็มตามศักยภาพ พร้อมมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะและคุณลักษณะ
พื้นฐานของพลเมืองไทย และมีทักษะ คุณลักษณะ สมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2560, หน้า 108) ซึ่งสถานศึกษานั้นจะมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการหนึ่ งใน
การบริหารของสถานศึกษาโดยจะดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน วิธีการ และมีเครื่องมือการ
ทำงานที่ชัดเจน มีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน ด้วยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้ องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร และคณะครูทุกคน

117

คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ภายใต้นโยบายของสำนัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และดำเนินการ
อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ พิทักษ์ปกป้อง
คุ้มครองอย่างรอบด้าน ด้วยกระบวนการที่ถูกต้อ งเหมาะสมและทันการณ์ ได้รับการพัฒนาในทุกมิ ติ เพื่อให้
เป็นคนดี มีความสุขและปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน (สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2564,
หน้า 1-2)
สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ได้ ดำเนิ น งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานออกนิเทศ ติดตาม และรับฟังสภาพปัญหาในการ
ดำเนินงาน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่ตระหนักในความสำคัญ
และประโยชน์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขาดการนิเทศ กำกับ ติดตามงาน ขาดการมีส่วนร่วม ขาดการ
ประชุม ขาดการสรุปผล และขาดการประสานงาน ขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์,2563, หน้า 18) จากความสำคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษาสุรินทร์ เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพ
การจัดการศึกษาต่อไปด้วย
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลื อนั ก เรีย นใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเ กี่ยวกับสภาพการดำเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียนในสถานศึ กษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาสุรินทร์
จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน และขนาดสถานศึกษา
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็น ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ ปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 2,845 คน และสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการกำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน และการสุ่มแบบชั้นภูมิได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 340 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยได้ศึกษาตำรา เอกสาร
บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิด ในการสร้างแบบสอบถาม ผ่านการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่า
ระหว่าง 0.98 - 1.00 แล้วนำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เพื่อหาค่า
ความเชื ่ อ มั ่น (Reliability) โดยหาค่ า สั ม ประสิ ทธิ ์ แอลฟาตามวิธ ี ข องครอนบาค (Cronbach’s Alpha
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Coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.98 แล้วจึงนำแบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น
2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสำรวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนั ก เรีย นในสถานศึก ษาของผู ้บริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จำนวน 47 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert Scale)
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยส่งหนั งสือขอความอนุ เ คราะห์แ จกแบบสอบถาม พร้อมแนบ QR Code สำหรับตอบ
แบบสอบถาม จำแนกตามสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยติดตามผลการตอบแบบสอบถามผ่านทาง
ออนไลน์ ปรากฏว่าได้รับการตอบแบบสอบถามคืน จำนวน 340 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจัยประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
3.4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการหาความถี่และร้อยละ
3.4.2 ศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนั ก เรียนใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยรวมและราย
ด้าน วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.4.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน ด้วยการทดสอบค่า t
แบบกลุ่มที่อิสระต่อกัน (Independent Samples t-test) กำหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05
3.4.4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามขนาดสถานศึกษา ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) กำหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05 เมื่อพบความแตกต่ าง
จะทำการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
4. ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ปรากฎดังนี้
ตารางที่ 1 สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมและรายด้าน
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
S.D. ระดับ อันดับ
x̅
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
4.50 0.47 มาก
2
2. การคัดกรองนักเรียน
4.30 0.63 มาก
5
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
4.38 0.56 มาก
3
4. การส่งเสริมพัฒนานักเรียน
4.54 0.50 มาก
1
5. การส่งต่อ
4.33 0.56 มาก
4
รวมเฉลี่ย
4.41 0.48 มาก
-
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จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึ กษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ตามความคิดเห็นของครู โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.54) ส่วนด้านการคัดกรองนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (X̅ = 4.30)
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จำแนกตาม
ประสบการณ์การทำงาน
น้อยกว่า 10 ปี
10 ปี ขึ้นไป
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
t
S.D.
S.D.
x̅
x̅
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
4.44
0.51
4.55
0.48 1.721
2. การคัดกรองนักเรียน
4.27
0.62
4.32
0.64 0.648
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
4.36
0.54
4.39
0.61 0.446
4. การส่งเสริมพัฒนานักเรียน
4.51
0.52
4.57
0.53 0.831
5. การส่งต่อ
4.31
0.54
4.36
0.60 0.648
รวมเฉลี่ย
4.38
0.48
4.44
0.51 0.937
จากตารางที่ 2 พบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จำแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา
ตัวแปร
ขนาดสถานศึกษา
เล็ก
กลาง
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ
การรู้จักนักเรียน
4.67
4.34
4.53
4.67
x̅
เป็นรายบุคคล
เล็ก
4.67
0.33*
0.14
0.00
กลาง
4.34
0.33*
0.19
0.33
ใหญ่
4.53
0.14
0.19
0.14
ใหญ่พิเศษ
4.67
0.00
0.33
0.14
การคัดกรองนักเรียน
4.53
4.18
4.26
4.43
x̅
เล็ก
4.53
0.35*
0.27
0.10
กลาง
4.18
0.35*
0.25
ใหญ่
4.26
0.27
0.09
ใหญ่พิเศษ
4.43
0.10
0.25
0.17
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ตัวแปร
การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
นักเรียน

การส่งเสริมพัฒนา
นักเรียน

ขนาดสถานศึกษา
x̅
เล็ก
4.56
กลาง
4.30
ใหญ่
4.33
พิเศษ
4.49
เล็ก
กลาง
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ

การส่งต่อ
เล็ก
กลาง
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ
รวม
เล็ก
กลาง
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

x̅
4.65
4.41
4.60
4.61
x̅
4.46
4.27
4.29
4.53
4.57
4.30
4.40
4.55

เล็ก
4.56
0.26
0.23
0.07
4.65
0.24
0.05
0.04
4.46
0.19
0.17
0.07
0.27*
0.17
0.02

กลาง
4.30
0.26
0.03
0.19
4.41
0.24
0.19
0.20
4.27
0.19
0.02
0.26
0.27*
0.10
0.25

ใหญ่
4.33
0.23
0.16
4.60
0.05
0.01
4.29
0.17
0.02
0.24
0.17
0.10
0.15

ใหญ่พิเศษ
4.49
0.07
0.19
0.16
4.61
0.04
0.20
0.01
4.53
0.07
0.26
0.24
0.02
0.25
0.15
-

จากตารางที่ 3 พบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ จำแนกตามขนาดศึกษา โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนั ยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงได้ทำการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) พบว่า แตกต่างกัน 2 ด้าน ได้แก่
ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้านการคัดกรองนักเรียน โดยพบความแตกต่างจำนวน 1 คู่ ได้แ ก่
ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กมีความคิดเห็นแตกต่างกันกับครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง
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5. อภิปรายผล
5.1 สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การกำหนดนโยบาย และจุดเน้นในการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรียนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ ง
ดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2564, หน้า 1-2) ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีเป้าหมายร่วมกัน ในการร่วมมือ และมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชพล เที่ยงดี
(2563, หน้า 52) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริห ารสถานศึ กษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 18 ที่พ บว่า การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
5.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ นั กเรีย นใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาสุรินทร์ จำแนกตาม
ประสบการณ์การทำงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
กระบวนการหนึ่งในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จะดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอน วิธีการ
และเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน (สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2564, หน้า 1-2) ประกอบกับมี
คู่มือและกรอบแนวทางการดำเนินงานให้ครูปฏิบัติตามอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ครูมีการปฏิบัติงานระบบดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรียนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย กษิฏิพงษ์ ไวศะยาณุกูล (2564, หน้า 145)
ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในกลุ่ม สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีประสบการณ์
ในการทํางานต่างกันมีมีความคิดเห็นต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในกลุ่ม สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
5.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ นั กเรีย นใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จำแนกตามขนาด
สถานศึกษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การช่วยเหลือนักเรียน
ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึก ษา ครู
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชมชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อว ทำให้ระบบการดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น (กรมสุขภาพจิต, 2551, หน้า 29) ส่งผลให้โรงเรียนที่มีขนาดเล็กที่มี
นักเรียนจำนวนน้อย ทำให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างคลอบคลุมและทั่วถึง สะดวกในการติดต่อประสานงาน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณนพ ศิริสวัสดิ์ (2563, หน้า 162) ได้วิจัยเรื่อง การดำเนินงานระบบดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรียนกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
จังหวัดนครพนม ที่พบว่า ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำแนกตามขนาด
โรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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6. สรุปผล

สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึก ษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ์การทำงานไม่แตกต่างกัน แต่จำแนกตามขนาดสถานศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรร่วมกับครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดเกณฑ์ กำหนดระดับ
คุณภาพมาตรฐาน ตัวชี้วัดของแต่ละเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์วรรณกรรม ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนัก เรีย นระหว่า ง
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์วรรณกรรม และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์วรรณกรรมกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา
2564 จำนวน 40 คน ได้มาโดยการสุม่ แบบกลุ่ม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
E1/E2และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพชุดแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ วรรณกรรม
เท่ากับ 83.55/82.08ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนัก เรียน
หลังเรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์วรรณกรรม
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์วรรณกรรมโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ : การคิดวิเคราะห์ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ชุดแบบฝึกทักษะ

Abstract
The purposes of this research were : 1) to develop the analytical thinking skill
exercise packages based on Thai literature to meet the criteria set of 80/80 ; 2) to compare
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the analytical thinking abilities of students between before and after learning through the
Five-Step Ladder Learning together with analytical thinking skill exercise packages based on
Thai literature ; 3) to explore the student’s satisfaction towards learning though the Five-Step
Ladder Learning together with analytical thinking skill exercise packages based on Thai
literature. The sample group, obtained through cluster random sampling, included 40 students
of Matthayomsuksa 4/6 of Prakhonchaipitthayakom School, Prakhonchai District, Buriram
Provincein the second semester of the academic year 2021. The statistics used for data
analysis were percentage, mean, standard deviation and E1/E2. The hypotheses were tested
by using the dependent sample t-test. The finding revealed that : 1) The analytical thinking
skill exercise packages based on Thai literature was 83.55/82.08which was higher than the
criteria set of 80/80. 2) The analytical thinking abilities of students after learning by using the
Five-Step Ladder Learning together with analytical thinking skill exercise packages based on
Thai literature was higher than that before learning by using the Five-Step Ladder Learning
together with analytical thinking skill exercise packages based on Thai literature with
statistically significant difference at .05 level. 3) The satisfaction of the students towards
learning by using the Five-Step Ladder Learning together with analytical thinking skill exercise
packages based on Thai literature as a whole was at a highest level.
Keywords : Analytical Thinking, Five-Step Ladder Learning, Skill Exercise Package
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบการ
พัฒนาทักษะการอ่าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 42 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ในการวิจัย
ครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 2. แบบฝึกทักษะการอ่าน และ 3. แบบทดสอบวัดทักษะการ
อ่าน ความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.38 ถึง 0.75 ค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.44 และมีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่า t-test Dependent ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการ
อ่าน พบว่า แบบฝึกการอ่าน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.64/82.38 ซึ่งผ่านเกณฑ์80/80 และ 2. ผลการศึกษา
เปรียบเทียบทักษะด้านการอ่านของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ : แบบฝึกทักษะการอ่าน การอ่าน เทคนิค 5W1H

Abstract
The objectives of this research were (1) To develop the Thai reading skills exercises
for Matthayomsuksa VI by using 5W1H technique into standard base 80/80 (2) To compare
pre-study and post-study students’reading skills development. The Sample in this research is
42 students of Matthayomsuksa VI in semester 2 academic year 2021 which research sampling
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by cluster random sampling. The research’s materials were 1) Lesson plan 2) Thai reading for
main idea skill exercises and 3 ) Thai Reading for main idea test which P=0.38-0.75, B=0.200.44 and reliability=0.91. The data were analyzed by mean, percentage, standard deviation
and t-test. The results of this research were; 1 . Reading for main idea skill exercises had
efficiency in 81.63/82.38 on standard base 80/80 2. Post-test scores of students which use
reading for main idea skill exercises was higher than pre-test scores at .0 5 level of sign
differences.
Keywords : Thai Reading Skills Exercises, Thai Reading, 5W1H Technique
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ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
The Administrator’s Characteristics Factors Affecting Success
in Administration of Schools
under Surin Primary Educational Service Area Office 3
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารระดับความสำเร็จ
ในการบริหารสถานศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารกับความสำเร็ จในการ
บริหารสถานศึกษา และสร้างสมการพยากรณ์ความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผู้สอน จำนวน 336 คน ใช้การสุ่มแบบชั้น
ภูมิ ใช้แบบสอบถาม 2 ส่วน คือ ด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร และด้านความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา
ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.986 และ 0.983 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ในการบริ หาร
สถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3)
ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาสุริ นทร์ เขต 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท ี่ระดั บ .01 4) ปัจจัยด้า น
คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านการสร้างแรงจูงใจ (X7) ด้าน
วิสัยทัศน์ (X2) ด้านทักษะการสื่อสาร (X8) ด้านภาวะผู้นำ (X3) และด้านมนุษยสัมพันธ์ (X4) สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาได้ร้อยละ 55.20 และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ

Y = 1.433 +.297X7 + .190X2 + .141X8 + .169X3 - .140X4
คำสำคัญ : ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร ความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา
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Abstract
The purpose of this research was to study the level of the factors of characteristics
of executives. level of success in school administration The relationship between the factors
of executive characteristics and success in school administration. and create an equation for
predicting success in school administration under the Surin Primary Educational Service Area
Office 3 by Data were collected from 336 teachers by using a Stratified Random Sampling,
using 2 parts of the questionnaire, namely the characteristics of administrators; and success
in school administration The confidence values were 0.986 and 0.983, respectively. The data
were analyzed by percentage, mean, standard deviation. Pearson correlation coefficient and
multiple regression analysis
The results of the research were as follows: 1) Factors in terms of characteristics of
administrators affecting the success of school administration as a whole were at a high level.
3) The characteristics of the executives were related to the success in school administration.
4) The characteristics of administrators affecting success in school administration. Under the
Surin Primary Educational Service Area Office 3, the statistical significance at .05 level was
Motivation (X7), Vision (X2), Communication skills (X8), Leadership (X3) and In the interpersonal
aspect (X4), they were able to jointly predict the success of school administration by 55.20%
and the forecast equation in the form of raw scores was

Y = 1.433 +.297X7 + .190X2 + .141X8 + .169X3 - .140X4.
Keywords : The Administrator’s Characteristics Factors, Success in Administration of Schools
1. บทนำ

ในสภาวการณ์ความเปลี ่ยนแปลงจากโลกาภิวัฒ น์และความก้า วหน้าทางวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทำให้ทุกประเทศในประชาคมโลกให้ความสำคัญและเร่งการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลง การศึกษาถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญ ของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมีสร
รถนะให้พร้อมรับมือต่อแรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัฒน์ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
นั้น จะเป็นรากฐานที่สำคัญที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสัง คม และมีบทบาทสำคัญใน
การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลก (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563, หน้า
1) สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงถือว่าเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติที่สำคัญ
ในการจัดการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2562, หน้า 21) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
กลไกสำคัญและมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากระบบการศึกษาประสิทธิภาพของการบริหาร
และประสิทธิผลของสถานศึกษา ความสำเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษานั้นขึ้นอยู่กับผู้บริ หารส่ว นหนึ่ ง
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ดังนั้นผู้บริหารจึงเป็นตัวแปรสำคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีความรู้
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก (ชัยยนต์ เพาพาน. 2559, หน้า 303) ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีคุณลักษณะที่ดี
ทั้งทางด้านคุณวุฒ ิและคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา คุณลักษณะของ
ผู้บริหารจึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารองค์การให้ประสบความสำเร็จ จะเห็นได้ชัด
ว่าคุณลักษณะของผู้บริหารมีความสำคัญและจำเป็นต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน ความอยู่รอด และความ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การความสำเร็จของการบริหารจัดการในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์การ
เล็กหรือใหญ่ก็สามารถสำเร็จได้ทั้งนั้นขอเพียงมีปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและความสำเร็ จ ก็รออยู่ ไม่ ไกล
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือผู้นำถ้ามีผู้นำที่ดีมีความรู้ความสามารถมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนลูก น้องก็ไม่ หลง
ทางองค์การก็ ไม่ ล้ม เหลวการทำงานก็เ ต็ม เปี่ ยมไปด้ วยประสิทธิภ าพการเป็น ผู ้น ำที ่ดี ได้ ต้ องอาศัย ทั้ ง
ประสบการณ์เพื่อความยั่งยืนและเป็นเลิศขององค์การ (สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และกิตติกาญจน์ ปฏิพันธ์. 2551,
หน้า 1)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการจัด
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 233 โรงเรียน ผลการจัดการศึกษาที่ผ่าน
มา ยังไม่ประสบความสำเร็จมากเท่ าที่ควร พิจารณาจากข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่สาม ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554-2558 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีผลการประเมินไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 43
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.45 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3, 2562, หน้า 21) ซึ่ง
ผลการประเมินดังกล่าวบ่งบอกว่ายังมีสถานศึกษาบางส่วนที่มีประสิทธิผลการบริหารงานไม่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET )
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนด (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3, 2563, หน้า 51-53) ซึ่งปัญหาต่าง ๆ
เหล่านี้ผู้ที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินการให้ประสบความสำเร็จได้ก็คือผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารหรือผู้นำ
หรือผู้จัดองค์การ หรือหัวหน้างาน ไม่ว่าหน่วยงานเล็กหรือหน่วยงานใหญ่ หน่วยงาน ราชการหรือเอกชนก็
ตาม ย่อมมีบทบาทที่เป็นผลต่อการสำเร็จหรือประสิทธิภาพของงานเป็นอย่างยิ่ง บางครั้ง การจัดองค์การ แม้
จะไม่เรียบร้อยถูกต้องอยู่บ้าง ก็อาจได้รับผลงานสูงได้ หากผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ดี แต่ถ้าคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมในการนำของผู้บริหารไม่ดี แม้การจัดองค์การถูกต้อง หรือดีเพียงใดก็ตาม ผลงานที่เกิดขึ้นของ
หน่วยงานนั้น ๆ ย่อมสมบูรณ์ได้ยาก ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้นำจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม มีพฤติกรรมในการ
นำที่ถูกต้องเหมาะสม เพราะความสำเร็จของงานทุกด้านขององค์การขึ้นอยู่กับผู้บริหารหรือผู้นำ ซึ่งจะวินิจฉัย
สั่งการหรือตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้ บริห าร
หรือผู้นำนั้น ควรที่จะประกอบด้วยเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะด้านความเป็น
ผู้นำ คุณลักษณะด้านความรู้ทางวิชาการ และ คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร (ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ,
2564, หน้า 1-2)
จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะของ
ผู้บริหารนับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ ผู้วิจัยจึงสนใจศึก ษาปั จจัย
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ด้านคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้นำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ ได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของ
ประเทศชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
2. เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารกับความสำเร็จในการ
บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
3. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2,614 คน จากสถานศึกษาทั้งหมด 233 โรง กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นครู จำนวน 336 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่ และมอร์แกน และใช้การ
สุ่มแบบชั้นภูมิ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร 3) ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
เขต 3
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 1) ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) กำหนดกรอบแนวคิด
ในการสร้างแบบสอบถาม 3) นำร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 4) นำร่างแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช้และหาความเที่ยงตรง (Validity) ของข้อคำถามโดย
การหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.80 - 1.00 5) ปรับปรุงและแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำไปทดลองใช้ (Try out) กับ
กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จำนวน
30 คน หาอำนาจจำแนก (Discrimination) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนน
รวม (Item Total Correlation) โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .478 - .876 ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ หาความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ได้ค่าความเชื่อมั่นปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารเท่ากับ .986 ค่าความเชื่อมั่นด้านความสำเร็ จในการ
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บริหารสถานศึกษาเท่ากับ .983 6) นำแบบสอบถามเสนอต่อ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพ นธ์เพื่อขอความ
เห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามเพื่อไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหาร
สถานศึกษากับระดับความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
สุรินทร์ เขต 3 วิเคราะห์โดยหาค่า สัม ประสิทธิ์ส หสัมพั นธ์แบบเพี ยร์สั น (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) การหาปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 วิเคราะห์โดยการวิเ คราะห์ การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ขนาดสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน

จำนวน

ร้อยละ

1.1 ขนาดเล็ก

42

12.50

1.2 ขนาดกลาง

269

80.06

1.3 ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ
รวม

25
336

7.44
100

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 347 คน เมื่อจำแนกตามขนาดสถานศึ ก ษาที่
ปฏิบัติงาน พบว่า ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางมากที่ส ุด จำนวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 80.06
รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 42 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.50 และโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ
จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.44 ตามลำดับ
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ระดับปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู
ระดับความคิดเห็น
คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
ด้าน
ความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา
S.D. ความหมาย อันดับ
X̅
1. ด้านทักษะทางการบริหาร
4.36 0.50
มาก
3
2. ด้านวิสัยทัศน์
4.33 0.54
มาก
4
3. ด้านภาวะผู้นำ
4.31 0.55
มาก
6
4. ด้านมนุษยสัมพันธ์
4.37 0.67
มาก
2
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
ด้าน
ความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา
5. ด้านการทำงานเป็นทีม
6. ด้านความคิดสร้างสรรค์
7. ด้านการสร้างแรงจูงใจ
8. ด้านทักษะการสื่อสาร
รวมเฉลี่ย

X̅

4.32
4.18
4.30
4.50
4.33

ระดับความคิดเห็น
S.D. ความหมาย
0.63
มาก
0.59
มาก
0.61
มาก
0.57
มาก
0.51
มาก

อันดับ
5
8
7
1
-

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการ
บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(X̅ = 4.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
ทักษะการสื่อสาร (X̅ = 4.50) รองลงมา คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ (X̅ = 4.37) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ
ด้านความคิดสร้างสรรค์ (X̅ = 4.18)
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ระดับความสำเร็จ
ด้าน
ความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา
S.D. ความหมาย อันดับ
X̅
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
4.13 0.50
มาก
3
2. ด้านคุณภาพครูผู้สอน
4.31 0.51
มาก
2
3. ด้านคุณภาพการบริหารและการจัดการ
4.41 0.50
มาก
1
รวมเฉลี่ย
4.28 0.45
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณภาพการบริหารและการจัดการ ( X̅ = 4.41)
รองลงมา คือ ด้านคุณภาพครูผู้สอน (X̅ = 4.31) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน ( X̅ =
4.13)
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร และระดับความสำเร็ จใน
การบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ตัวแปร X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
Y
X1 1.000 .776** .734** .690** .722** .662** .709** .638** .612**
X2
1.000 .777** .705** .751** .751** .758** .616** .657**
X3
1.000 .782** .793** .811** .767** .627** .642**
X4
1.000 .843** .734** .840** .717** .581**
X5
1.000 .806** .842** .697** .635**
X6
1.000 .795** .624** .635**
X7
1.000 .776** .698**
X8
1.000 .612**
Y
1.000
** แทน ความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 4 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่ อ
ความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษากับความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.581 - 0.698 และทุกด้าน ได้แ ก่
ด้านทักษะทางการบริหาร ด้านวิสัยทัศน์ ด้านภาวะผู้นำ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการทำงานเป็นทีม ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ ด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านทักษะการสื่อสาร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสำเร็จใน
การบริหารสถานศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยทุกปัจจัยมีความสัม พันธ์ในระดับมาก
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการสร้างแรงจูงใจ (r = .698) รองลงมา คือ ด้านวิสัยทัศน์ (r = .657)
ด้านภาวะผู้นำ (r = .642) ด้านการทำงานเป็นทีม (r = .635) ด้านความคิดสร้างสรรค์ (r = .635) ด้านทักษะ
ทางการบริหาร (r = .612) ด้านทักษะการสื่อสาร (r = .612) และด้านมนุษยสัมพันธ์ (r = .581)
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ที่แ ยกเป็นรายด้านเพื่อตรวจสอบการเกิด
ภาวะตัวแปรอิสระซ้ำซ้อน (Mulitcollinearity)
ตัวแปรพยากรณ์
Tolerance
VIF
ด้านทักษะทางการบริหาร (X1)
0.332
3.079
ด้านวิสัยทัศน์ (X2)
0.268
3.733
ด้านภาวะผู้นำ (X3)
0.227
4.407
ด้านมนุษยสัมพันธ์ (X4)
0.210
4.760
ด้านการทำงานเป็นทีม (X5)
0.187
5.356
ด้านความคิดสร้างสรรค์ (X6)
0.242
4.135
ด้านการสร้างแรงจูงใจ (X7)
0.169
5.920
ด้านทักษะการสื่อสาร (X8)
0.371
2.695
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จากตารางที่ 5 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์มีความสัมพันธ์กันน้อยเนื่องจากค่า Tolerance มีค่าไม่
น้อยกว่า .10 และค่า VIF น้อยกว่า 10 ดังนั้น จึงเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติวิ เ คราะห์ ก าร
ถดถอย (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. 2561 : 290)
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ป ัจ จั ยด้า นคุณลั กษณะของผู้บริหารที่ ส่ งผลต่อความสำเร็จ ในการบริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise

ตัวแปรพยากรณ์
B
SEB
t
P - Values
(Constant)
1.433 .154
9.296*
.000
ด้านการสร้างแรงจูงใจ (X7)
.297
.061
.405
4.853*
.000
ด้านวิสัยทัศน์ (X2)
.190
.053
.228
3.560*
.000
ด้านทักษะการสื่อสาร (X8)
.141
.047
.177
2.972*
.003
ด้านภาวะผู้นำ (X3)
.169
.057
.205
2.958*
.003
ด้านมนุษยสัมพันธ์ (X4)
-.140
.051
-.207 -2.758*
.006
R = .743
R2 = .552
F = 81.344*
*แทน ความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 6 พบว่า เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ พบว่า
ด้านการสร้างแรงจูงใจ (X7) สามารถพยากรณ์ความสำเร็จในการบริ หารสถานศึก ษาได้สู งสุดโดยมีค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ ์ ก ารถดถอยในรู ป คะแนนมาตรฐาน และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ก ารถดถอยในรู ป คะแนนดิ บ
(β,B) เป็น .405 และ .297 ตามลำดับ รองลงมาเป็น ด้านวิสัยทัศน์ (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยใน
รูปคะแนนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ ( β,B) เป็น .228 และ .190 ตามลำดับ
และด้านทักษะการสื่อสาร (X8) สามารถพยากรณ์ความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาได้ต่ำสุดโดยมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ ( β,B) เป็น .177
และ .141 ตามลำดับ โดยเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y = 1.433 +.297X7 + .190X2 + .141X8 + .169X3 - .140X4
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ZY = .405Z + .228Z + .177Z + .205Z - .207Z
X7

X2

X8

X3

X4

5. อภิปรายผล
1. ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และด้านทักษะการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจ
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เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา ได้มองถึงความสำคัญในการบริหารสถานศึกษาสู่ความสำเร็จนั้น ทักษะการ
สื่อสารมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากร ช่วยให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือของบุคลากรและหน่วยงาน ช่วยให้การทำงานเกิด
ประสิทธิภาพอีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานและเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะ
ทำให้วัตถุประสงค์ขององค์การบรรลุผลสำเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของ อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี (2555, หน้า 6)
ที่กล่าวว่า การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษานับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการด้วย
กระบวนการการสื่อสารนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความเข้าใจการขจัดปัญหาและความขัดแย้ งอัน
ก่อให้เกิดเป็นแนวทางในการดำเนิน การและการปฏิบั ติง านที่ประสบผลสำเร็จมีคุณ ภาพ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อุมาพร ธรรมประเสริฐ (2562, หน้า 55-56) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. จากผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และด้านคุณภาพการบริหารและการจัดการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะสถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน มีการดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรในทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ ยวชาญทาง
วิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ จัดให้มีระบบ
การจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่ก่อประโยชน์สูงสุด และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ สำนักทดสอบทาง
การศึกษา (2554, หน้า 6) ที่กล่าวว่า การบริหารจัดการเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหาร
(Administration) และการจัดการ (Management) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย แต่จะบริหารและจัดการอย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพนั้นผู้บริหารเป็นตัวจักรสำคัญที่สุด เพราะ
ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดทิศทางการทำงาน ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพทั้งหลาย เป็นผู้ที่มีเป้าหมาย
ความสำเร็จที่ชัดเจนและมีความมุ่งมั่นที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นให้จงได้ ทุ่มเทพลังกายและความคิดอย่างเต็มกำลัง
มีความเป็นผู้นำทางวิชาการสูง มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ รอบรู้เป็นที่พึ่งทางวิชาการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญ ชา
ได้มีความสามารถในการจัดการองค์การ บริหารจัดการให้มีครูสอนอย่างพอเพียง สอดคล้องกับผลงานวิ จัย
ของ ปราณี รัตนธีระชัย กุ ล (2563, หน้า 82) ได้ศึกษาวิจ ัย เรื่ อ ง ปัจจัยทางการบริ หารที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารกับ ความสำเร็ จใน
การบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทุกด้านมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยด้านการสร้าง
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แรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษามากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การสร้าง
แรงจูงใจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นสิ่งเร้าหรือตัวกระตุ้นมนุษย์ให้เกิดความอยากที่จะทำงาน
สามารถนำมาใช้ ในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อ
องค์การได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ รอบบินส์ (Robbins, 2003, p. 25) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นแรงกระตุ้น
(Arousal) หรือแรงแห่งความพยายามที่เข้มข้น (Intensity) ไม่ย่อท้อ (Persistence) และอย่างมีทิศทาง
(Direction) เพื่อให้คนปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยแรงจูงใจนั้นจะเป็นกระบวนการภายในจิต ใจที่
ก่อให้เกิดพลังและเกิดทิศทางของการกระทําบางสิ่งบางอย่าง อย่างสมัครใจ เต็มใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมาย
ตามที่ต้องการ เป็นความเต็มใจที่จะทํารวมทั้งความตั้งใจที่จะใช้ความพยายามให้มากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ต้องการนั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ้อมฤทัย สีวันนู (2562, หน้า 132-134) ผลการวิจัยพบว่า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิ จัย ของ
ปราณี รัตนธีระชัยกุล (2563, หน้า 82) พบว่า ด้านการจูงใจ มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการบริห าร
จัดการสถานศึกษา
4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่นำมาวิเคราะห์ทั้งหมด 8 ด้าน
โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธีการ Stepwise พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความสำเร็จใน
การบริหารสถานศึกษา อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 จำนวน 5 ด้าน โดยปัจจัยที่มีอำนาจพยากรณ์ที่ดีที่ สุด
คือ ด้านการสร้างแรงจูงใจ (X7) รองลงมาคือ ด้านวิสัยทัศน์ (X2) ด้านทักษะการสื่อสาร (X8) ด้านภาวะผู้นำ
(X3) และด้านมนุษยสัมพันธ์ (X4) ตามลำดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พ หุคูณ เท่ากับ .743 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งปัจจัยทั้ง 5 สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสำเร็จในการบริหารสถานศึ กษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ร้อยละ 55.20 จากผลวิจัยดังกล่าว พบว่า
ด้านการสร้างแรงจูงใจ เป็นปัจจัยที่มีอำนาจพยากรณ์ที่ดีที่สุด ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสร้างแรงจูงใจเป็นสิ่ งที่
มีความสำคัญมากต่อการบริหาร เป็นสิ่งเร้าหรือตัวกระตุ้นบุคลากรให้เกิดความอยากที่จะทำงาน สามารถ
นำมาใช้ในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อองค์การได้ โดย
ที่ผู้บริหารมีการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สามารถกระตุ้นให้บุค ลากรปฏิบั ติง าน
อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน และสามารถสร้างแรงจูงใจเพื่อ ให้ บุคลากร
แสดงพฤติกรรมที่ต้องการได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงไกร ประเสริฐ และธีระพล เหมะธุลินทร์
(2564, หน้า 1) ที่กล่าวว่า การสร้างแรงจูงใจเป็นปัจจัยหรือสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นแรงผลักดัน กระตุ้นพฤติกรรมใน
ตัวบุคคลให้แสดงออกซึ่งความต้องการ หรือโน้มน้าวโดยสิ่งจูงใจเพื่อให้บุคลากรในองค์ก ารให้ ความร่ วมมือ
ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้องค์การประสบความสำเร็ จต่อไป
สอดคล้องกับแนวคิดของ ลูธ านท์ (Luthans, 1992, p. 197) ที่กล่าวว่า แรงจูงใจ เป็นกระบวนการทาง
จิตวิทยาเริ่มต้นจากมนุษย์ต้องการ ซึ่งความต้องการจะเป็นผลทําให้เกิดแรงจูงใจ และแรงจูงใจจะผลักดั นให้
เกิดพฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมีผลทําให้มนุษย์ได้รางวัล และผลของรางวัลทําให้มนุษย์พ ึงพอใจ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณี รัตนธีระชัยกุล (2563, หน้า 82) พบว่า ด้านการจูงใจ สามารถพยากรณ์
ความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ้อมฤทัย สีวันนู (2562, หน้า 132-134)
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พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสามารถทำนายประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้ร้อยละ 35.20
6. สรุปผล

1. ระดับปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านทักษะการสื่อ สาร รองลงมา คือ ด้าน
มนุษยสัมพันธ์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านความคิดสร้างสรรค์
2. ระดับความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
สุรินทร์ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณภาพการบริหารและการจัดการ รองลงมา คือ ด้านคุณภาพครูผู้สอน ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารกับ ความสำเร็ จใน
การบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทุกด้านมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับมากกับความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ ด้วยวิธีการ Stepwise พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา ทั้ง 5 ด้าน คือ
ด้านการสร้างแรงจูงใจ (X7) ด้านวิสัยทัศน์ (X2) ด้านทักษะการสื่อสาร (X8) ด้านภาวะผู้นำ (X3) และด้าน
มนุษยสัมพันธ์ (X4) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .743 มีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 55.20
สมการพยากรณ์ ใ นรู ป คะแนนดิบ Y  = 1.433 +.297X7 + .190X2 + .141X8 + .169X3 - .140X4 และ
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ZY = .405Z + .228Z + .177Z + .205Z - .207Z
X7

X2

X8

X3

X4

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ควรมีการกำหนดนโยบายในการ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านทักษะการสื่อสาร ด้านภาวะผู้นำ และ
ด้านมนุษยสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาคุณลักษณะการบริหารอยู่เสมอเพื่อให้เป็นผู้นำที่มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ นำความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ มาช่วยกำหนดเป้าหมายของ
สถานศึกษา และส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการทำงานเป็นทีม เพื่อให้การบริหารสถานศึกษาประสบความสำเร็จ
และมีคุณภาพมากขึ้น
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการ
บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
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2. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี ้มี วัต ถุ ประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้ นำการเปลี ่ยนแปลงของผู้บ ริห าร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 2) ศึกษาระดับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา และ 3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู
จำนวน 346 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน และการสุ่มแบบชั้นภูมิ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ คํานวณหา
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย
พบว่า
1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึ กษา สังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่การศึก ษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจ (X̅ = 4.50) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X̅ =
4.34) ส่วนด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X̅ = 4.24) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
2. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการยึดมั่นใน
สถาบันหลักของประเทศ (X̅ = 4.72) อยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ (X̅ = 4.61) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการกล้าคิดกล้า
ตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง (X̅ = 4.60) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษานครราชสีมา มี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (rxy = .919)
คำสำคัญ : ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

Abstract
The purpose of this research were to study 1) The level of transformational
leadership of school administrators under Nakhonratchasima Secondary Educational Service
Area Office. 2) The level of promote morals and ethics of teachers in school under
Nakhonratchasima Secondary Educational Service Area Office. and 3) The relationship
between transformational leadership of school administrators and promote morals and ethics
of teachers in school under Nakhonratchasima Secondary Educational Service Area Office. The
sample group for this research were 346 teachers, selected by using the table of Krejcie &
Morgan, and stratified sampling. The research instrument was a questionnaire. The statistics
used for analyzing the collected data were percentage, mean, standard deviation, and
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The results of this study were as follows :
1. The level of transformational leadership of school administrators under
Nakhonratchasima Secondary Educational Service Area Office were as a whole and each
aspect was at a high level. When considering at each aspect, the inspirational (X̅ = 4.50) was
at the highest mean score, followed by the idealized Influence ( X̅ = 4.34) , while the
individualized consideration (X̅ = 4.24) was at the lowest mean score.
2. The level of promote morals and ethics of teachers in school under
Nakhonratchasima Secondary Educational Service Area Office were overall at the highest level.
When considering at each aspect, the adherence to the country's main institutions (X̅ = 4.72)
was at the highest mean score and at the highest level, followed by the honesty have a good
conscience have responsibility ( X̅ = 4.61) was at the highest mean score and at the highest
level, while the courage to make decisions ( X̅ = 4.60) was at the lowest mean score and at
the high level.
3. The relationship between transformational leadership of school administrators and
promote morals and ethics of teachers in school under Nakhonratchasima Secondary
Educational Service Area Office was positively at relatively very high level at significance level
of .05 (rxy = .919)
Keywords : Transformational Leadership, Promote Morals and Ethics of Teachers in School
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1. บทนำ

กระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยในสังคมที่เป็นยุคดิจิทัล ส่งผลให้
ค่านิยมในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนไทยบางส่วนไม่สามารถเลือกรับปรับใช้กับการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน ส่งผลให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่เป็นรากเหง้าของคนไทยถูกกลื นโดยวิ ถีชี วิตแบบ
ใหม่ที่มคี ่านิยมยึดตนเองเป็นหลักมากกว่าการคำนึงถึงสังคมส่วนรวมรักสนุกและความสบาย เชื่อข่าวลือ ขาด
ความอดทน ขาดวินัย ยึดถือ วัตถุนิยม ยอมรับคนที่ฐานะมากกว่าคนดีมีคุณธรรม มีปัญหาด้านคุณธรรม
จริยธรรม จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการปรับ เปลี ่ยนให้คนมีคุณธรรมจริ ยธรรม
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน้า 71) โดยรัฐได้ประกาศใช้พ ระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ เพื่อ ใช้ เป็น
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยการให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานนั้น
ๆ ทำหน้าที่กำกับดูแล(พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562, 2562, หน้า 9-10) สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุ คคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงกำหนดประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเพื่อ
รักษาจริยธรรมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา, 2564, หน้า 67) ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้นำขององค์การซึ่งมีบทบาทสําคัญอย่าง
มากในการกำกับ ดูแลส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตน และ
เป็นแบบอย่างในการมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงจะเป็นที่ยอมรับนับถือของครู ทำให้
ผู้ร่วมงานเกิดขวัญและกำลังใจ โดยส่งผลให้การปฏิบัติงานในองค์กรสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งครูเป็นกลุ่มบุคคลที่สังคมให้การเคารพนับถือและให้เกียรติสูงกว่าคนในอาชีพอื่น แต่ในปัจจุบันจำนวนครูที่มี
ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมนั้นอาจจะมีจำนวนมากเนื่องจากคุณธรรมจริยธรรมมีขอบข่ายกว้างขวางและเป็น
พื้นฐานของทุกกิจกรรมในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของครู ครูคนหนึ่งอาจมีคุณธรรมดีบางประการและ
ไม่ดีบางประการ ครูบางคนอาจมีคุณธรรมดีในบางโอกาสและไม่ดีในบางโอกาส (ดวงเดือน พินสุวรรณ์ ,
2562, หน้า 20)
ผู้วิจัยจึงเห็นถึ งความสำคัญที่จะศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธ ยมศึกษานครราชสีมา ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร และเพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ไ ด้ไ ป
ประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูในสถานศึกษา ตลอดจนพัฒ นาการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
2.2 เพื่อศึกษาระดับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
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2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึ ก ษากับ การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็น ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สังกั ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครราชสีมา ปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 3,389 คน และสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์
แกน แล้วใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 346 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยได้ศึกษาตำรา เอกสาร
บทความ และงานวิจัยที่ เ กี ่ยวข้อง แล้วนำมากำหนดเป็ นกรอบแนวคิดสร้ า งแบบสอบถาม และได้น ำ
แบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ทำการตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity)
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง 0.76 - 1.00 จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ กับ
ครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตาม
วิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึก ษา
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .972 และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูในสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .981 แล้วจึงนำแบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสำรวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึ กษา สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จำนวน 34 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ของลิเคิร์ท (Likert Scale)
ตอนที่ 3 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จำนวน 38 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ของลิเคิร์ท (Likert Scale)
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยส่งหนั งสือขอความอนุ เ คราะห์แ จกแบบสอบถาม พร้อมแนบ QR Code สำหรับตอบ
แบบสอบถาม จำแนกตามสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยติดตามผลการตอบแบบสอบถามผ่านทาง
ออนไลน์ ปรากฏว่าได้รับการตอบแบบสอบถามคืน จำนวน 346 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
3.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาความถี่และร้อยละ
3.4.2 วิเคราะห์ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และระดับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของครูในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3.4.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึ กษากับ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูในสถานศึกษา โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
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4. ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ตารางที่ 1 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษานครราชสีมา โดยรวมและรายด้าน
ภาวะผูน้ ำการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
S.D. ระดับ อันดับ
X̅
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
4.34 0.50 มาก
2
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
4.50 0.63 มาก
1
3. การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
4.24 0.71 มาก
4
4. การกระตุ้นทางปัญญา
4.33 0.66 มาก
3
รวมเฉลี่ย
4.35 0.59 มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อ พิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X̅ = 4.50) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ (X̅ = 4.34) ส่วนด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X̅ = 4.24) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
ตารางที่ 2 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษานครราชสีมา โดยรวมและรายด้าน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูในสถานศึกษา
ระดับ อันดับ
X̅ S.D.
1. การยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
4.72 0.51 มากที่สุด 1
2. การมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ 4.61 0.55 มากที่สุด 2
3. การกล้าคิดกล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง
4.06 0.79
มาก
8
4. การมีจิตสาธารณะ
4.53 0.69 มากที่สุด 6
5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
4.57 0.68 มากที่สุด 5
6. การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
4.45 0.72
มาก
7
7. การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์
4.60 0.55 มากที่สุด 3
8. การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
4.60 0.53 มากที่สุด 3
รวมเฉลี่ย
4.52 0.54 มากที่สุด
จากตารางที่ 2 พบว่า การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ (X̅= 4.72) อยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้าน
การมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ( X̅= 4.34) ส่วนด้านการกล้าคิดกล้าตัดสินใจ
และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง (X̅= 4.24) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา

การยึดมั่นในสถาบัน (y1)

การมีซอื่ สัตย์สุจริต มี (y2)

การกล้าคิดกล้าตัดสินใจ (y3)

การมีจิตสาธารณะ (y4)

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (y5))

การปฏิบัติหน้าทีอ่ ย่างเป็นธรรม (y6)

การดำรงตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี (y7)

การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (y8)

รวม(ytot)

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูในสถานศึกษา

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (x1)
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (x2)
3. การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (x3)
4. การกระตุ้นทางปัญญา (x4)
รวม (xtot)

.496*
.545*
.678*
.644*
.635*

.721*
.856*
.833*
.808*
.859*

.645*
.660*
.710*
.726*
.730*

.713*
.776*
.791*
.762*
.810*

.666*
.780*
.836*
.794*
.823*

.771*
.862*
.868*
.848*
.893*

.704*
.781*
.733*
.716*
.779*

.703*
.771*
.795*
.811*
.821*

.786*
.872*
.903*
.884*
.919*

จากตารางที ่ 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภาวะผู ้น ำการเปลี่ ยนแปลงของผู ้บ ริห าร
สถานศึกษา (xtot) กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูในสถานศึกษา (ytot) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (rxy= .919)
5. อภิปรายผล
5.1 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การบริหารในยุคโลกาภิ
วัตน์จำเป็นต้องอาศัยผู้บริหารที่มีศักยภาพในการใช้ภาวะผู้นำอย่างเหมาะสมในการสร้างความสัมพันธ์ที่มี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ของทุกคนในองค์กร สามารถใช้ศิลป์และกระบวนการ
สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างสภาวะแวดล้อ มและสนับสนุนให้ทุกคนร่วมมือกันสร้าง
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ (ธีระ รุญเจริญ, 2557, หน้า 21) อันเกิดจาก
การประสานความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันของผู้บริหารสถานศึกษาและครู จึงส่งผลให้ผู้บริห าร
สถานศึกษามีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภินันท์ โกช่วย
(2563, หน้า 59) ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึ ก ษากับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว่า ภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
5.2 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบริ ห ารงานให้
บรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ แล้วพิจารณานำไปปรับใช้ให้เหมาะกับภารกิจก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร การที่ผู้บริหาร
สถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ก็จะเป็นที่ยอมรับนับถือของครู ทำให้ครูเกิดขวัญ
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และกำลังใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานในองค์กรสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ควรให้มีการปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดกับบุคคลทุก ๆ คน (สุเมธ งามกนก, 2564, หน้า 70) ซึ่งผู้บริหาร
สถานศึกษาต้อ งประพฤติต นเป็นแบบย่า งที ่ดีและเพื่อ นำพาองค์ กรให้ สามารถดำเนิน งานไปได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัดชา ช่วยปลอด (2559, หน้า 129) ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ร ะหว่า งการปฏิบ ัต ิต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพของครูกับพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 พบว่า การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาโดย
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก คุณลักษณะของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ที่เอื้อให้การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครู อาทิ การมีอิทธิพลทางความคิด คือ ผู้บริหารที่
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่าง ๆ เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้ตาม มุ่งเน้นการสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในตัวผู้นำ รวมทั้งปฏิบัติตนตามมาตรฐานด้านจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากผู้บริหารมีคุณลักษณะดังกล่าว
ก็จะส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามไปด้วย โดยเฉพาะการเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กับครูในการปฏิบัติตนในด้านต่าง ๆ ภายใต้กรอบมาตรฐานทางศีลธรรม (สานิตย์ หนูนิล,2562, หน้า 71)
ส่งผลให้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของครูในสถานศึก ษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิ จัย ของ พัดชา ช่วยปลอด (2559,หน้า 129) ได้วิจัยเรื่อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของครูกับพฤติกรรมการบริหารของผู้บ ริห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พบว่า การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของครูในภาพรวมกับพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม มีความสัมพันธ์กันในทางบวก
ในระดับสูง และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.775)
6. สรุปผล

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้า น
และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
7.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของครูให้มากยิ่งขึ้น และควร
สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูกล้าคิดกล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา (1) ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเล่ า เรื่อ งแบบดิ จิทัล
ร่วมกับสื่อประสมเชิงโต้ตอบ เพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี และ (2) ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องแบบ
ดิจิทัลร่วมกับสื่อประสมเชิงโต้ตอบ เพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 18 คน ที่ลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชา การจัดนิทรรศการทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ คือ (1) แบบ
ประเมินทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการ และ (2) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักศึกษามีทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33
และมีคะแนนก่อนและหลังการฝึกทักษะแตกต่างกัน
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลร่วมกับสื่อ
ประสมเชิงโต้ตอบเพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ : การเล่าเรื่องแบบดิจิทัล สื่อประสมเชิงโต้ตอบ การออกแบบเนื้อหา นิทรรศการ
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Abstract
The objectives of this research were to study (1) the effects of learning management
by digital storytelling technique with interactive multimedia to foster content design skills of
the exhibition for undergraduate students; and (2) the students’ satisfaction with learning
management by digital storytelling technique with interactive multimedia to foster content
design skills of the exhibition. The samples were 18 Ramkhamhaeng University undergraduate
students who are registered for the course educational exhibitions, semester 1, academic year
2021. The research instruments were (1) the assessment form of the exhibition content design
skills, and (2) the satisfaction assessment form. The statistics used in data analysis were
percentage, mean, and standard deviation. The technique of t test was also employed.
Findings are as follows:
1. The students have high level of exhibition content design skills. The mean score
was 4.33 and scores before and after skills training were different.
2. The students’ satisfaction with learning management by digital storytelling
technique with interactive multimedia to foster content design skills of the exhibition, in
overall satisfaction at a high level.
Keywords : Digital Storytelling, Interactive Multimedia, Content Design, Exhibition
1. บทนํา

การเล่าเรื่องเป็นลักษณะพื้นฐานของมนุษย์ เพราะเรื่องราวมีพ ลังการให้ความรู้ในลั ก ษณะที่
สนุกสนาน กระตุ้นความรู้สึก ช่วยให้คนถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน การสื่อสารต่าง ๆ ล้วนเป็นการ
เล่าเรื่องทั้งสิ้น การเล่าเรื่องเป็นวิธีการสอนที่ง่ายแต่มีพลังช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องราวที่ซับซ้อน และจัดลำดับ
ความคิดได้ (ขจิตขวัญ กิจวิสาละ, 2564; ปอรรัชม์ ยอดเณร, 2561; ศิริโสภา แสนบุญเวช, 2562; Sirnes,
2018; Wunsch, 2019) ปัจจุบันการเล่าเรื่องได้รับความสนใจอย่างมากมีการพัฒ นาตามเทคโนโลยีดิ จิทัล ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยเรียกว่าเป็นการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล ซึ่งวงการศึกษาได้นำวิธีการเล่าเรื่องผ่ านสื่อดิจิทัล
ไปประยุกต์ใช้ กับรายวิชาในทุกระดับชั้น เพื่อนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อใช้สนับสนุนทั้งการเรียนการสอน
และการทำงาน (ศิริโสภา แสนบุญเวช, 2562; Robin, 2016) การเล่าเรื่องแบบดิจิทัล เป็นการเล่า เรื่อ งราว
ผ่านสื่อที่เข้าถึงผู้ชมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อมัลติมีเดีย โดยมีจุดเด่น คือ การสื่อสารแบบโต้ตอบ (Miller,
2020; Robin, 2006; Robin, 2016) การเล่าเรื่องแบบดิจิทัลได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี
สถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ นำวิธีการนี้ไปใช้อย่างแพร่หลาย (ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย, 2560; Robin, 2016)
นอกจากนี้ผลการวิจัยของ Hibbing and Rankin-Erikson (2003) ได้นำเสนอว่า การเล่าเรื่องแบบดิจิทัล
สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพให้แก่นักการศึกษาเพื่อใช้ในห้องเรียนได้
สำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งความสนใจไปที่การนำวิธีการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล ไปใช้ ในกิจ กรรม
การเรียนรู้ในรายวิชาการจัดนิทรรศการทางการศึกษา ซึ่งเป็นวิชาที่สอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
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และสื่อสารการศึกษา ซึ่งจากการสอบถามความคิดเห็นและการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาที่ลงทะเบีย นเรี ยน
วิชานี้ในหลายภาคการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า การสร้างสรรค์งานนิทรรศการ ส่วนใหญ่นักศึกษาจะใช้เวลามาก
โดยเฉพาะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการ ซึ่งการออกแบบเนื้อหาถือเป็นหัวใจสำคัญของการจัด งาน
นิทรรศการ หากสามารถออกแบบเนื้อหาได้ดีก็จะช่วยให้การสร้างสรรค์งานนิทรรศการและการทำงานในส่วน
อื่น ๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิ คการเล่า เรื่อง
แบบดิจิทัลร่วมกับสื่อประสมเชิงโต้ตอบ เพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการของนั กศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรี เพื่อที่จะนำผลการศึกษาไปพัฒ นาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภ าพมากขึ้น
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลร่วมกับสื่อประสมเชิงโต้ตอบ
เพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค การเล่ า เรื่อ งแบบ
ดิจิทัลร่วมกับสื่อประสมเชิงโต้ตอบ เพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการ
3. วิธีการดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
1) ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชา การจัดนิทรรศการทางการศึกษา ในภาค 1 ปีการศึกษา 2564 จํานวนทั้งสิ้น 18 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชา การจัดนิทรรศการทางการศึกษา ในภาค 1 ปีการศึกษา 2564 จํานวน 18 คน โดยใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
1) ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลร่วมกับสื่อประสมเชิง
โต้ตอบ
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ (1) ทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการผ่านสื่อประสมเชิ งโต้ตอบ
และ (2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลร่วมกับ สือ่
ประสมเชิงโต้ตอบ
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วย
1) แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการโดยใช้เทคนิคการเล่า เรื่อง
แบบดิจิทัลร่วมกับสื่อประสมเชิงโต้ตอบ จำนวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 8 ชั่วโมง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย ความเป็นมา บทบาท
ประเภท และการวางแผนและการดำเนินการจัดนิทรรศการ
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(2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การเล่าเรื่องแบบดิจิทัลในงานนิทรรศการ ประกอบด้วย
แนวคิดเกี่ยวกับการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล (กิจกรรมการเลือกและกำหนดหัวข้องานนิทรรศการ การกำหนด
กลุ่มเป้าหมาย และการกำหนดจุดประสงค์)
(3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การออกแบบนิทรรศการ (กิจกรรมการระดมความคิดและ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล การเลือกเนื้อหา)
(4) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การใช้เว็บแอปพลิเคชันสื่อประสมเชิงโต้ตอบ (กิจกรรมการ
สร้างสรรค์เนื้อหาและการเล่าเรื่องด้วยสื่อประสมเชิงโต้ตอบ)
2) สื่อประสมเชิงโต้ตอบ
3) แบบประเมินทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการฯ และ
4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ฯ
โดยการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังนี้ (ทิพ ย์สิริ กาญจนวาสี
และศิริชัย กาญจนวาสี, 2564; หน่วยพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา, 2564; McLeod, 2019)
1) แผนการจัดการเรียนรู้
(1) ศึกษาเอกสารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
(2) ศึกษาหลักการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล การออกแบบเนื้อหาการจัดนิทรรศการ เพื่อเป็น
แนวทางในการกำหนดทักษะต่าง ๆ
(3) นำแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้ อง
และประเมินคุณภาพของแผนฯ แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
2) สื่อประสมเชิงโต้ตอบ ศึกษาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างสื่อประสมเชิงโต้ต อบเพื่อใช้ เป็น
เครื่องมือในการฝึกออกแบบเนื้ อหานิทรรศการสำหรับนักศึกษา และเลือกใช้เว็บ ThingLink ซึ่งมีฟ ีเจอร์
สำหรับเพิ่มภาพ ข้อความ และการเชื่อมโยงต่าง ๆ ให้เป็นสื่อประสมเชิงโต้ตอบ และสร้างแรงบันดาลใจในการ
เล่าเรื่องราวผ่านรูปภาพและข้อมูล
3) แบบประเมินทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการฯ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้ฯ ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือดังนี้
(1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย หนังสือ ตํารา และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) กําหนดวัตถุประสงค์ของแบบประเมินให้ครอบคลุม ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อ
นําไปใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล
(3) กําหนดแผนผังแบบประเมิน โดยแบ่งเป็นตอนและประเด็นคําถามต่าง ๆ
(4) ร่างข้อคำถาม และเรียบเรียงข้อคำถามโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับ
ข้อคำถามที่จะใช้วัดและประเมิน โดยใช้การประเมินแบบ Rating scale 5 ระดับ
(5) นําแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดย
พิจารณาความตรงตามเนื้อหาของข้อคำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมในเรื่องของขอบเขต นิยามเชิงปฏิบัติการ
โครงสร้างและความเป็นตัวแทนของตัวแปรที่ต้องการจะวัด จากนั้นนำแบบประเมินไปแก้ไขปรับปรุงตาม
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และนำไปใช้ในการทดลองต่อไป
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(6) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ โดย (1) แบบประเมินทักษะการ
ออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการฯ มีคุณภาพเท่ากับ 0.96 และ (2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อ การจัด การ
เรียนรู้ มีคุณภาพเท่ากับ 0.98 ซึ่งเกณฑ์ดัชนีความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือควรมีค่าไม่ต่ำกว่า 0.70
ดังนั้น เครื่องมือวิจัยที่พัฒนา ขึ้นจึงมีคุณภาพสามารถนำไปใช้ได้
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.1 ก่อนดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยเตรียมการโดยแจ้ งให้ กลุ ่มตัวอย่ าง ได้แก่ นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาการจัดนิทรรศการทางการศึก ษา ทราบวิธ ีการดำเนินการวิจัย และเข้าใจ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการโดยใช้วิธีการเล่า เรื่อ งแบบดิ จิทัล
ร่วมกับสื่อประสมเชิงโต้ตอบ
3.4.2 ประเมินทักษะการออกแบบเนื้อหานิทรรศการของนักศึกษา
3.4.3 ดำเนินการจัดกิจ กรรมการเรีย นรู้ (เนาวนิตย์ , 2554; Morra, 2014; Robin, 2008)
ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ดำเนินการบรรยาย หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล รวมถึง
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ เว็บแอปพลิเคชันสื่อประสมเชิงโต้ตอบ (Thinglink.com) พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้งาน
เบื้องต้นให้กับนักศึกษา
2) ดำเนินการฝึกทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการให้กับนักศึกษาโดยกิจ กรรมฝึก
ทักษะการออกแบบเนื้อหาเพื่อใช้ในการจัดงานนิทรรศการนั้น ประกอบด้วย
(1) เลือกและกำหนดหัวข้องานนิทรรศการ โดยให้นักศึกษาวิเคราะห์ความสนใจ เหตุผล
หรือแรงบันดาลใจของตนเองที่เลือกและสนใจศึกษาเนื้อหานั้น และพิจารณาวัฒนธรรมประชานิยม (popular
culture) เพื่อกำหนดหัวข้องานนิทรรศการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชม โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่
กลุ่มผู้ชมจะได้รับจากการศึกษาและชมงานนิทรรศการ
(2) กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการวิเคราะห์ผู้ชม เช่น พื้นฐานความรู้ ความสนใจ
กำหนดผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และกลุ่มเป้าหมายรองของงานนิทรรศการ
(3) กำหนดจุดประสงค์ ดำเนินการกำหนดเป้า หมายของนิ ทรรศการโดยคำนึ ง ถึ ง
จุดมุ่งหมายของผู้จัด และประโยชน์ที่ผู้ชมจะได้รับ เป็นสำคัญ กำหนดมุมมองการเล่าเรื่อง พิจารณาสื่อ
องค์ประกอบ รวมถึงบริบทต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการจัดนิทรรศการ
(4) ระดมความคิด และศึกษาค้นคว้าข้อมูล ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทาง
ของเรื่อง (theme) ที่น่าสนใจ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในทีมงานเพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูล และเลือกสื่อที่จะ
ใช้สร้างเรื่อง เขียนสตอรี่บอร์ด ดําเนินการสร้าง ตัดต่อ และปรับปรุงแก้ไข
(5) เลือกเนื้อหา ดำเนินการเลือกและกำหนดประเด็นหลักของเรื่อง กำหนดความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่ อย เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย พิจารณา ตรวจสอบซ้ำ และ
ปรับปรุงเนื้อหาก่อนนำไปเผยแพร่ รวมถึงเลือกสื่อที่จะใช้นำเสนอเนื้อหา
(6) สร้างสรรค์เนื้อหาและการเล่าเรื่องด้วยสื่อประสมเชิงโต้ตอบ หลังจากตกผลึ ก
ความคิดทั้งหมดแล้ว ให้พ ิจารณาถึงจุดเด่นของสื่อและวิธ ีการนำเสนอในรูปแบบของสื่อมัลติมี เ ดีย ที่มี
ประสิทธิภาพ โดยผู้ชมสามารถเข้าถึงได้ง่ายทุกสถานที่และเวลา
3) นำเสนอผลงานการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการ
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3.4.4 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูล มาอธิบายในลักษณะของสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้อง
3.5.2 เปรียบเทียบทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการโดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ
ดิจิทัลร่วมกับสื่อประสมเชิงโต้ตอบ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
4. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.2 เพศชาย
ร้อยละ 27.8 มีอายุระหว่าง 21-25 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.3 โดยทุกคนเรียนอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 และ
เรียนในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมาได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38.9 และสาขาวิชาสื่อสารมวลชน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ตามลำดับ ซึ่ง
ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้
4.1 ผลการประเมินทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการโดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล
ร่วมกับสื่อประสมเชิงโต้ตอบ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการโดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลฯ
ทักษะการออกแบบเนื้อหา
ก่อนเข้าร่วม หลังเข้าร่วม การเปรียบเทียบ
กิจกรรม
กิจกรรม
ค่าเฉลี่ยก่อนและ
S.D. X̅ S.D. หลังเข้าร่วมกิจกรรม
X̅
1. การเลือกและกำหนดหัวข้องานนิทรรศการ 2.91 .401 4.40 .247
1.49
2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
2.80 .459 4.26 .531
1.46
3. การกำหนดจุดประสงค์
2.72 .308 4.47 .363
1.75
4. การระดมความคิด และศึกษาค้นคว้าข้อมูล 2.94 .474 3.93 .882
0.99
5. การเลือกเนื้อหา
3.01 .270 4.41 .145
1.40
6. การสร้างสรรค์เนื้อหาและการเล่าเรื่องด้วย
สื่อประสมเชิงโต้ตอบ
3.07 .206 4.53 .336
1.46
รวม
2.91 .210 4.33 .290
1.42
จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามีทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการ
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 และหลังเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษามีทักษะการออกแบบเนื้อหา
งานนิทรรศการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ซึ่งสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเล่า เรื่อ งแบบ
ดิจิทัลร่วมกับสื่อประสมเชิงโต้ตอบเพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการ
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล
ร่วมกับสื่อประสมเชิงโต้ตอบเพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการ
รายการประเมิน
X̅ S.D. แปลผล
1. หลักการเล่าเรื่องช่วยให้การออกแบบเนื้อหาในวิชาการจัด
4.28 0.83 มาก
นิทรรศการทางการศึกษารวดเร็วขึ้น
2. การใช้หลักการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลร่วมกับสื่อประสมเชิงโต้ตอบช่วย 4.56 0.86 มากที่สุด
ให้ออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการได้น่าสนใจและน่าติดดามมากขึ้น
3. การเล่าเรื่องสามารถนำมาใช้ร่วมกับการออกแบบเนื้อหาและการจัด 4.78 0.43 มากที่สุด
งานนิทรรศการได้ดี
4. การเล่าเรื่องแบบดิจิทัลร่วมกับสื่อประสมเชิงโต้ตอบช่วยส่งเสริม
4.00 0.00 มาก
ความคิดเชิงสร้างสรรค์
5. การจัดการเรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลร่วมกับสื่อประสมเชิง 3.78 0.88 มาก
โต้ตอบช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
6. การจัดการเรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลร่วมกับสื่อประสมเชิง 4.33 0.84 มาก
โต้ตอบช่วยส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัล
7. การจัดการเรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลช่วยส่งเสริมทักษะการ 4.78 0.43 มากที่สุด
ออกแบบเนื้อหาสำหรับการจัดนิทรรศการ
8. ระดับความเหมาะสมของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเล่าเรื่อง
4.33 0.84 มาก
แบบดิจิทัลร่วมกับสื่อประสมเชิงโต้ตอบ
9. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเล่าเรื่อง 4.78 0.43 มากที่สุด
แบบดิจิทัลร่วมกับสื่อประสมเชิงโต้ตอบ
รวม
4.40 0.55 มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเล่ าเรื่อง
แบบดิจิทัลร่วมกับสื่อประสมเชิงโต้ตอบเพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55
5. อภิปรายผล
1. ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลร่วมกับสื่อประสมเชิงโต้ตอบเพื่อส่งเสริม
ทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการ พบว่า ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การเลือกและกำหนด
หัวข้องานนิทรรศการ (2) กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (3) การกำหนดจุดประสงค์ (4) การระดมความคิดและศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล (5) การเลือกเนื้อหา และ (6) การสร้างสรรค์เนื้อหาและการเล่าเรื่องด้วยสื่อประสมเชิง โต้ตอบ
โดยหลังการเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษามีทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการมากขึ้น ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ นักศึกษาจะได้รับการฝึกทักษะโดยนำหลักการและเทคนิคการเล่าเรื่อ งแบบดิจิทัล
ร่วมกับสื่อประสมเชิงโต้ตอบมาประยุกต์ ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อ ช่วยในการถ่ายทอดและนำเสนอเนื้อหางาน
นิทรรศการให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Xu, Park, & Baek, (2011) ที่แสดงให้
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เห็นว่า เทคนิคการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลสามารถนำมาใช้ในชั้นเรียนเพื่อการสอนได้อย่า งมีประสิทธิภ าพ
นอกจากนี้ งานวิจัยของ Hibbing and Rankin-Erikson (2003) วิจัยของ Boster, Meyer, Toberto, &
Inge (2002 cited in Robin, 2006) และ Miller (2020) พบว่า การเล่าเรื่องแบบดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อใช้ในห้องเรียนแก่ผู้สอนได้ เนื่องจากช่วยให้เนื้อหาเข้าถึงได้ง่ายและสนุกสนานมากขึ้น
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลร่วมกับ
สื่อประสมเชิงโต้ตอบ เพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และได้แสดงความคิดเห็นต่อ กิจกรรมนี้ว่า การจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้มีความ
เหมาะสมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในบริบทของการจัดการเรียนออนไลน์ อีกทั้ง โปรแกรมสื่อประสมเชิ ง โต้ตอบที่
นำมาเป็นเครื่องมือช่วยถ่ายทอดมุมมองการเล่าเรื่องนั้นก็เป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย ทำให้นักศึกษาได้ทักษะ
ความรู้การออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการในรูปแบบที่ไม่เคยทำมาก่อน นอกจากนี้ การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล
โดยใช้สื่อประสมเชิงโต้ตอบทำให้นักศึกษาสามารถระดมความคิดเพื่อสร้างสรรค์งานนิทรรศการได้อย่ างเต็มที่
สามารถนำเสนอมุมมองการเล่าเรื่องและการสื่อสารได้หลายรูปแบบมากขึ้น สอดคล้องกับวิจัยของ Ioannidis
et al. (2013) พบว่า การเล่าเรื่องแบบดิจิทัลช่วยสนับสนุนการจัดนิทรรศการและขยายประสบการณ์ของผู้ชม
งานนิทรรศการหรือพิพ ิธ ภัณฑ์ และอธิบายเพิ่มเติมว่า วิธ ีการนำเสนอนิทรรศการแบบดั้งเดิม ควรเพิ่ ม
องค์ประกอบและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการโต้ตอบและการมีส่วนร่วมของผู้ชม ซึ่งการเล่าเรื่องแบบ
ดิจิทัลสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้
6. สรุปผล

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลร่วมกับสื่อประสมเชิงโต้ ตอบเพื่อส่ง เสริม
ทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สรุปได้ว่า (1) นักศึกษามีทักษะการ
ออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการหลังเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนก่อนและ
หลังการฝึกทักษะ พบว่า มีความแตกต่างกัน (2) นักศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค การ
เล่าเรื่องแบบดิจิทัลร่วมกับสื่อประสมเชิงโต้ตอบเพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ผู้สอนสามารถนำวิธีการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้ส่งเสริมทักษะการออกแบบเนื้อหาในการนำเสนอ
สื่อประเภทต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน เช่น สื่อสไลด์แวร์ อินโฟกราฟิก วิดีทัศน์ เป็นต้น
7.2 ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เกี่ยวกับการนำการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล ไปผสมผสานกับทฤษฎีการ
เรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการเสริมพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทัก ษะ
ครูในยุคดิจิทัล เป็นการวิจัยเอกสาร โดยแบ่งการดำเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษา
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเสริมพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะครูในยุคดิจิ ทัล 2)
การสังเคราะห์องค์ประกอบการเสริมพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะครูในยุคดิจิทัล และ 3) การยืนยัน
องค์ประกอบของการเสริมสร้างทักษะครูในยุคดิจิทัล ตามกรอบที่ได้สังเคราะห์จากเอกสารโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงโดยใช้แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยในการประเมิ นเพื่อ
ยืนยันองค์ประกอบโดยเป็นแบบประเมินแบบตรวจสอบรายการ และแบบปลายเปิดเพื่อเสนอแนะแนวคิด
เพิ่มเติมเพื่อหาค่าความเที่ยงตรงโดยการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบ
ของการเสริมพลังอำนาจเพื่อ เสริมสร้า งทั กษะครู ในยุคดิ จิท ัล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)
กระบวนการเสริมพลังอำนาจ 2) การสร้างทักษะด้านการสอน 3) การสร้างทักษะด้านการคิด และ 4) การ
สร้างทักษะทางสังคม
คำสำคัญ : การเสริมพลังอำนาจ ทักษะครู ยุคดิจิทัล

Abstract
The purposes of this research were to study elements of empowerment to enhance
teacher skills in the digital age, which is documentary research. The research was divided
into 3 steps: 1) the study of documents, concepts, theories, and research related to
empowerment to enhance teacher skills in the digital age; 2) analyze the data to synthesize
the components of empowerment to enhance teacher skills in the digital age; and 3)
confirmation of the elements of enhancing teacher skills in the digital age by the 5 qualified
persons were obtained by a specific method of selection. The research tool quality check form
was used to verify the composition by being a checklist assessment form. And open-ended
to suggest additional ideas to find validity by analyzing the consistency index (Index of Item
Objective Congruence: IOC). The research found that: elements of empowerment to enhance
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teacher skills in the digital age consisted of main 4 elements include: 1) empowerment process
2) building teaching skills 3) building thinking skills and 4) building social skills
Keywords : Empowerment, Teacher Skills, The Digital Age
1. บทนำ

ความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนในยุคดิจิทัลส่งผลต่อการจัดการศึกษา ที่ต้องเกิดการ
ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงแนวทาง รวมถึงวิธีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการ
พฤติกรรมของผู้เรียน การศึกษาที่มีคุณภาพเป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDG 2030) ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ ดังนั้น การจัดการศึกษาจึง เป็น กลไก
สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ การปฏิรูปการศึกษาไทยยุคดิจิทัลจึงต้องเปลี่ยนแปลง ปฏิรูปหลักสูตร การ
เรียนการสอน และการประเมินผล เพื่อพัฒนาพลเมืองที่มีความเป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ มีความรู้ ทักษะการ
ทำงานกับเทคโนโลยีดิจิทัลได้ (จิตตมา วรรณศรี, 2564; สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)
การบริหารจัดการสถานศึก ษาให้บรรลุ เป้าหมายนั้ น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องควรปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษายุคดิจิทัลให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสำคัญในยุคดิจิทัลและอนาคต มีกระบวนการที่สำคัญ คือ การจัดการเรียนรู้ที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธ ีการให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและเป้าหมายที่เปลี่ยนไป เพื่อพัฒ นาเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในอนาคต การจัดการศึก ษาได้รับ
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ครูซึ่งเป็นทรัพ ยากรบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งต่อ
คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ มีบทบาทหน้าที่และรับผิดชอบในการออกแบบและจัดกิจกรรมพัฒ นา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่หลากหลาย เผื่อคิดริเริ่ม ออกแบบ
จัดการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรีย น โดยครู
ควรมีทักษะในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์โลก และการ
พัฒ นาการจัดการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีแพลตฟอร์มที่หลากหลายที่ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลายได้ด้วยตัวเอง และควรจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการ
ทบทวนและยกระดับเพื่อให้สามารถจั ดการเรียนรู้ในยุค นิวนอร์มอล เพื่อให้สามารถออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ เลือกใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีให้เ กิดประโยชน์สู งสุด เพื่อให้ผู้เรียนมีค วาม
กระตือรือร้นที่จะเรียนและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒนผล, 2563; ธีระ รุญ
เจริญ, 2562)
การพั ฒ นาองค์ ก าร(Organization Development) นั ้ น ให้ ค วามสำคัญ กับ ผู ้ป ฏิ บั ติ ง านใน
องค์การ โดยการจัดระบบส่งข้อมูลในการทำงานย้อนกลับ ให้ผ ู้ปฏิบัต ิง านได้รับรู้ เรียนรู้ ปรั บตัว หรือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน และที่สำคัญคือการกระจายอำนาจไปจากส่วนกลางให้ทุกคนมีส่ วนร่วมใน
การตัดสินใจ เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การร่วมกัน ซึ่งแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ที่
ถือเป็นกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงองค์ การก็คือ การเสริมพลังอำนาจ (Empowerment) ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ ที่เป็นการตั้งเป้าหมาย กำหนดกลยุทธ์ และการวางแผนไปสู่การปฏิบัติ ทำให้
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การเกิดความรับผิดชอบในงาน กระตุ้นให้ทำงานโดยกระจายอำนาจการตัดสินใจ รวมไปถึง
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การเชื่อมโยงคุณลักษณะ เจตคติ และความสามารถในแต่ละบุคคลกับกลุ่มหรือทีมงาน และให้เข้ากันได้กับ
สภาพแวดล้อมขององค์ ก าร โดยการให้อำนาจและโอกาสกั บแต่ ละบุคคลได้แสดงศั กยภาพให้ เกิด การ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในระดับที่องค์การต้องการ โรงเรียนเป็นองค์การทางสังคมที่จำเป็นต้องมีการพัฒนา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่ง ไม่ใ ช่ก ารเปลี่ย นแปลงเฉพาะตัวผู้บริหารและครูเท่า นั้น แต่ยังรวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน และครอบครัวด้วย โรงเรียนแตกต่ างจากองค์ ก าร
บริการทั่วไป ตรงที่เป้าหมายการทำงานหรือผลผลิตของโรงเรียน คือการพัฒ นาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร สะท้อนความคาดหวังของครอบครัวและสังคม โดยครูคือกุญแจสำคัญเพราะเป็ นผู้
เข้าถึงเป้าหมายและความต้องการทั้งของหลักสูตรและโรงเรียน รวมทั้งต้องปฏิบัติ และเชื่อมโยงความคิดรวบ
ยอดจากหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนจึง
จำเป็นต้องอาศัยพลังร่วมของครูทุกคนในการวางแผน การปฏิบัติ การประเมินผล และการตัดสินใจในการ
บริหารงานของโรงเรียน (ประวิต เอราวรรณ์, 2562; Scott & Jaffe, 1991; Zimmerman & Rappaport,
1988)
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงตระหนักและสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบของการเสริมพลัง
อำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะของครูในยุคดิจิทัล ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง โดยการศึกษาวิเคราะห์
และสังเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นข้อมูล สำหรั บผู้บ ริห าร
เพื่อนำองค์ประกอบของการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะของครูในยุคดิจิทัล ไปใช้ในการพัฒ นา
ครู เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาผู้เรียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะครูในยุคดิจิทัล
3. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเอกสาร (Document Research) เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
ของการเสริมพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะครูในยุคดิจิทัลโดยมีขั้นตอนรายละเอียดของวิธีก ารดำเนิน การ
วิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร (Document Study) เพื่อทำการวิเคราะห์และสัง เคราะห์
องค์ประกอบของการเสริมพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทัก ษะครูในยุคดิจิทัล จากแนวคิดทฤษฎีของนั กวิช าการ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามแนวคิดและงานวิจัยของ Zimmerman (2000)
Kanter (1977) Scott and Jaffe (1991) Bush (2019) Whiting (2020) วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒน
ผล. (2563) มินทร์ อิงค์ธเนศ. (2563) ธีระ รุญเจริญ (2562) และเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (2560) แล้ว
นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้ได้ความหมายและองค์ประกอบของการเสริมพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้า งทัก ษะครู
ในยุคดิจิทัล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสร้างข้อสรุป
ขั้นตอนที่ 2 การสังเคราะห์องค์ประกอบ โดยผู้วิจัยสังเคราะห์หาองค์ประกอบของการเสริม
พลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะครูในยุคดิจิทัล ตามขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบ คือ ขั้นที่ 1 กำหนด
ปัญหาการวิจัย ทบทวนองค์ประกอบจากข้อมูล ขั้นที่ 2 ตรวจสอบข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ว่าเป็ นไปตามข้อตกลง
หรือไม่ ขั้นที่ 3 คัดสรรองค์ประกอบ โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ใช้เกณฑ์ความถี่ตั้งแต่ 7 ขึ้นไป ซึ่งเท่ากับ
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หรือมากกว่า ร้อยละ 70 ขึ้นไป ของความถี่ทั้งหมด ขั้นที่ 4 เลือกค่าน้ำหนักองค์ประกอบ และ ขั้นที่ 5 ตั้งชื่อ
องค์ประกอบที่วิเคราะห์ได้
ขั้นตอนที่ 3 การยืนยันองค์ประกอบของการเสริมพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะครูในยุค
ดิจิทัล โดยนำองค์ประกอบที่ได้จากการสังเคราะห์ เสนอผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางการบริหารการศึกษามีประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา และมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเสริ มพลัง
อำนาจ และการเสริมสร้างทักษะครูในยุคดิจิทัล เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของ
องค์ประกอบของการเสริมพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะครูในยุคดิจิทัล เพื่อยืนยันองค์ประกอบที่ได้จาก
สังเคราะห์ในขั้นตอนที่ 2 โดยการวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยในการประเมิ นเพื่อ
ยืนยันองค์ประกอบโดยเป็นแบบประเมินแบบตรวจสอบรายการ และแบบปลายเปิดเพื่อเสนอแนะแนวคิด
เพิ่มเติมเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence: IOC) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.80
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสาร 2) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิเกี่ยวกับความตรงเชิงเนื้อหา โครงสร้าง และถูกต้องตามหลักวิชา ของ
องค์ประกอบของการเสริมพลังอำนาจเพื่ อเสริมสร้างทักษะครูในยุคดิจิทัล 3) แบบประเมินแบบตรวจสอบ
รายการ และ 4) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยกำหนดเป็นคําถามปลายเปิด ซึ่งคําถามต่าง ๆ ได้ถูก
กำหนดเป็นแบบสัมภาษณ์ขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อยืนยันองค์ประกอบของการเสริม
พลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะครูในยุคดิจิทัล
4. ผลการวิจัย
1. ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของการเสริมพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะครูในยุคดิจิทัล
ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะครู ในยุคดิ จิทัล
ซึ่งได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้นําเอาข้อ มูลที่ ได้จ าก
การสังเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารสู่ตารางการสังเคราะห์องค์ประกอบโดยแสดงในรูปความถี่ และเลือก
องค์ประกอบที่มีความถี่ตั้งแต่ 7 ขึ้นไป ซึ่งเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 70 ของความถี่ทั้งหมด มาเป็น
องค์ประกอบของการเสริมพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะครูในยุคดิจิทัล พบว่าองค์ประกอบของการเสริม
พลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะครูในยุคดิจิทัลมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กระบวนการเสริมพลังอำนาจ 2)
การสร้างทักษะด้านการสอน 3) การสร้างทักษะด้านการคิด และ 4) การสร้างทักษะทางสังคม ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การสังเคราะห์เนื้อหาองค์ประกอบของการเสริมพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะครูในยุคดิจิทัล
องค์ประกอบ
กระบวนการเสริม
พลังอำนาจ

การสร้างทักษะด้าน
การสอน

การสร้างทักษะด้าน
การคิด

การสร้างทักษะทาง
สังคม

ตัวบ่งชี้/
พฤติกรรมการวัด
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งแสดงออกถึง
1) การให้โอกาส และการ
กระบวนการพัฒนาศักยภาพของครูและกระบวนการพัฒนา สนับสนุน
งานเพื่อให้ครูสามารถปฏิบัตงิ านได้สำเร็จตามเป้าหมายของ 2) การสร้างการรับรู้
สถานศึกษา ได้แก่ 1) การให้โอกาส และการสนับสนุน 2)
ความสามารถของตนเอง
การสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง 3) การสร้าง
3) การสร้างทีมงาน
ทีมงาน 4) การสร้างแรงจูงใจ
4) การสร้างแรงจูงใจ
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งแสดงออกถึง
1) ทักษะการโค้ช
กระบวนการพัฒนาศักยภาพของครูให้มีทักษะทางวิชาชีพครู 2) ทักษะการจัดการเรียนรู้
ได้แก่ 1) ทักษะการโค้ช ชี้แนะ กระตุ้น และสะท้อนผลเพื่อ 3) ทักษะดิจิทัล
พัฒนาผู้เรียน 2) ทักษะการจัดการเรียนรู้ ออกแบบและจัด 4) ทักษะการสร้าง
กิจกรรมเพื่อให้การเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ 3) ทักษะดิจิทัล นวัตกรรม
มีการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ ผลิต
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
และ 4) ทักษะการสร้างนวัตกรรม โดยสามารถคิดบูรณาการ
สร้างความรู้ใหม่ สร้างวิธีการสอน หรือสื่อใหม่
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งแสดงออกถึง
1) ทักษะการคิดสร้างสรรค์
กระบวนการพัฒนาศักยภาพของครูให้มีทักษะด้านการคิดใน และนวัตกรรม
ลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ 1) ทักษะการคิดสร้างสรรค์และ
2) ทักษะการคิดอย่างมี
นวัตกรรม เป็นความชำนาญหรือความสามารถ ในการใช้
วิจารณญาณ
กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้จินตนาการและ 3) ทักษะการคิดวิเคราะห์
การถ่ายทอด ใช้ทักษะในการสร้างสิ่งที่มีเอกลักษณ์ของตน และแก้ปัญหา
จนทำให้เกิดสิง่ ใหม่หรือนวัตกรรมทางการเรียนการสอน 2)
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถเลือกคิด
ทางเลือกและตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
3) ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา สามารถวิเคราะห์
และคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งแสดงออกถึง
1) ภาวะผู้นำ
กระบวนการพัฒนาศักยภาพของครูให้มีทักษะการแสดงออก 2) ทักษะการสื่อสาร
ผ่านคำพูดและการกระทำเพื่อสื่อสารกับผู้อื่น ได้แก่ 1) ภาวะ 3) ทักษะการทำงานเป็นทีม
ผู้นำ สามารถนำตนเอง และชักชวน กระตุ้นผู้อื่นให้ร่วมมือ
ทำงาน 2) ทักษะการสื่อสาร สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย
และใช้เทคโนโลยีเป็นสือ่ กลางในการสื่อสารได้ และ 3) ทักษะ
การทำงานเป็นทีม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผูอ้ ื่น
ให้สำเร็จลุล่วงได้
นิยามเชิงปฏิบัติการ
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2. ผลการยืนยันองค์ประกอบของการเสริมพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะครูในยุคดิจิทัล
ผลการยืนยันองค์ประกอบของการเสริมพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะครูในยุคดิจิทัล ซึ่งสรุปผล
การประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า องค์ประกอบของการเสริมพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะครูในยุคดิจิทัล
มี 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) กระบวนการเสริมพลังอำนาจ ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด คือ การให้โอกาสและ
การสนับสนุน การสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง การสร้างทีมงาน และ การสร้างแรงจูงใจ 2) การ
สร้างทักษะด้านการสอน ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด คือ ทักษะการโค้ช ทักษะการจัดการเรียนรู้ ทักษะดิจิทัล และ
ทักษะการสร้างนวัตกรรม 3) การสร้างทักษะด้านการคิด ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ ทักษะการคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา และ 4) การสร้าง
ทักษะทางสังคม ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ ภาวะผู้นำ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการทำงานเป็ นทีม ดัง
แสดงในภาพที่ 1

การให้โอกาสและการสนับสนุน
กระบวนการ
เสริมพลัง อำนาจ

การสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง
การสร้างทีมงาน
การสร้างแรงจูงใจ
ทักษะการโค้ช

การสร้างทักษะ
ด้านการสอน
การเสริมพลังอำนาจ
เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ครูในยุคดิจิทัล

ทักษะการจัดการเรียนรู้
ทักษะดิจิทัล
ทักษะการสร้างนวัตกรรม

การสร้างทักษะ
ด้านการคิด

ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญ หา
การสร้างทักษะ
ทางสังคม

ภาวะผู้นำ
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการทำงานเป็นทีม

ภาพที่ 1 โมเดลองค์ประกอบของการเสริมพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะครูในยุคดิจิทัล
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จากการให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสม โดยทั้ง 5 คน มีความเห็น
สอดคล้องกันในทุกองค์ประกอบ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการยืนยันองค์ประกอบของการเสริมพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะครูในยุคดิจิทัล
องค์ประกอบ

นิยามปฏิบัติการ

กระบวนการ
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
เสริมพลังอำนาจ ซึ่งแสดงออกถึงกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพของครูและ
กระบวนการพัฒนางานเพื่อให้ครู
สามารถปฏิบัตงิ านได้สำเร็จตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา
การสร้างทักษะ พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการสอน
ซึ่งแสดงออกถึงกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพของครูให้มที ักษะทาง
วิชาชีพครู
การสร้างทักษะ
ด้านการคิด

การสร้างทักษะ
ทางสังคม

พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ซึ่งแสดงออกถึงกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพของครูให้มที ักษะด้านการ
คิดในลักษณะต่าง ๆ
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ซึ่งแสดงออกถึงกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพของครูให้มที ักษะการ
แสดงออกผ่านคำพูดและการ
กระทำเพื่อสื่อสารกับผู้อื่น

ตัวบ่งชี้
1) การให้โอกาส และการ
สนับสนุน
2) การสร้างการรับรู้
ความสามารถของตนเอง
3) การสร้างทีมงาน
4) การสร้างแรงจูงใจ
1) ทักษะการโค้ช
2) ทักษะการจัดการเรียนรู้
3) ทักษะดิจิทัล
4) ทักษะการสร้าง
นวัตกรรม
1) ทักษะการคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
2) ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
3) ทักษะการคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหา
1) ภาวะผู้นำ
2) ทักษะการสื่อสาร
3) ทักษะการทำงานเป็นทีม

ความเหมาะสม
เห็นด้วย (คน) ร้อยละ
5
100
5

100

5
5
5
5

100
100
100
100

5
5
5

100
100
100

5

100

5

100

5
5
5

100
100
100

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบของการเสริมพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะครูในยุ ค
ดิจิทัลทั้ง 4 องค์ประกอบสามารถชี้ชัดได้ร้อยละ 100 ว่ามีความเหมาะสม
5. การอภิปรายผล
องค์ประกอบของการเสริมพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะครูในยุคดิจิทัลมี 4 องค์ประกอบหลัก
ได้แก่ 1) กระบวนการเสริมพลังอำนาจ ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด คือ การให้โอกาสและการสนับสนุน การสร้าง
การรับรู้ความสามารถของตนเอง การสร้างทีมงาน และ การสร้างแรงจูงใจ 2) การสร้างทักษะด้านการสอน
ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด คือ ทักษะการโค้ช ทักษะการจัดการเรียนรู้ ทักษะดิจิทัล และทักษะการสร้างนวัตกรรม
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3) การสร้างทักษะด้านการคิด ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะการ
คิดอย่างมีวิ จ ารณญาณ และทักษะการคิด วิ เคราะห์และแก้ป ัญหา และ 4) การสร้างทั ก ษะทางสั ง คม
ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ ภาวะผู้นำ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการทำงานเป็นทีม สอดคล้องกับ สุเมธ
บุสโร เก็จกนก เอื้อวงศ์ และกุลชลี จงเจริญ (2563) ที่ได้ทำการศึกษา ศึกษา การเสริมพลังอำนาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนสัง กัดสำนัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการเสริมพลังอำนาจของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า การเสริมพลังอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ของครู ได้แก่ การยอมรับข้อผิดพลาด การให้ความ
ไว้วางใจ การให้ความรู้และสารสนเทศการฝึกอบรมและการพัฒ นา และสอดคล้องกับ สมคิด สกุลสถาปัตย์
(2562) ที่ได้ศึกษา การสร้างพลังอำนาจในการบริห ารงานบุคคลเชิงสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบว่า การสร้างพลังอำนาจในการบริหารงานบุคคลเชิงสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส ำคัญ 5 องค์ประกอบ คือ การยกระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเชิ งวิ ชาการ
การกระตุ้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การจุดประกายพลังร่วม การสร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานเชิงรุก และการ
พัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพครูเต็มตามศักยภาพ และจากผลการศึกษาทั้งหมดที่กล่าวมานั้นปรากฏผลไปใน
ทิศทางเดียวกัน เนื่องด้วยของการเสริมพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะครูในยุคดิจิทัล มีความสำคัญ คือ เป็น
กระบวนการที่กระตุ้นทำให้ครูนั้นได้แสดงศักยภาพในด้านต่าง ๆ ออกมาอย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริม ให้ค รู
ปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มความสามารถ นำไปสู่เป้าหมายของการทำงาน และประสิทธิภาพในการ
ทำงานของครูที่สูงขึ้น
6. สรุปผลการวิจัย
องค์ประกอบของการเสริมพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะครูในยุคดิจิทัลมี 4 องค์ประกอบหลัก
ได้แก่ 1) กระบวนการเสริมพลังอำนาจ 2) การสร้างทักษะด้านการสอน 3) การสร้างทักษะด้านการคิด และ 4)
การสร้างทักษะทางสังคม
7. ข้อเสนอแนะ
1) ควรนำองค์องค์ประกอบของการเสริมพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะครูในยุคดิ จิทัลที่ ได้จ าก
การวิจัยในครั้งนี้ไปศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อหาคำตอบว่าองค์ประกอบใดมีความสำคัญที่สุด
ตามลำดับ เพื่อจะได้แสวงหารูปแบบ หรือแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะครูในยุคดิจิทัล
ต่อไป
2) ผู้บริหารสถานศึกษาควรนำผลการศึกษาองค์ประกอบการเสริมพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ครูในยุคดิจิทัลในแต่ละด้านไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
เปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู จำนวน 331 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.983
สถิติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าความถี่ หาร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร ใช้สถิติการวิเคราะห์ การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ และการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก2) ผลการเปรียบเทียบภาวะ
ผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามตำแหน่งประสบการณ์ทำงาน และขนาดสถานศึกษา
โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสถานศึ ก ษาต้อ งศึ ก ษา
ข้อมูล และยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึก ษาต้องปรับตัวให้เข้ากับบุคลากรในทีมของตนเอง
มีเป้าหมายและมีความชัดเจนในการทำงาน ด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาแนวคิดในการทำงานรูปแบบใหม่ ๆ และพัฒนาตนเองอย่างรอบด้า น ด้านการ
สร้างบรรยากาศองค์กรนวัตกรรม ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
และมีกระบวนการในการสร้างให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และด้านการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารควรศึกษา
หาความรู้ กฎหมายต่าง ๆ โดยยึดถือความถูกต้องของการทำงานตามระเบียบแบบแผนประกอบการตัดสินใจ
ให้การปฏิบัติงานได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ : ภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
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Abstract
The purposes of this research were to study, compare, and study the Innovative
Leadership of School Directors Sisaket Primary Education Area Office 4. The query's sentiment
value is 0.983. To compare the differences between variables, use statistics. Analysis t-test Ftest and double difference test with Chef Fe's method.
The results showed that 1) the innovative leadership of school directors Sisaket
Primary Education Area Office 4 in overall image and each factor was high 2) The comparison
results of the innovative leadership of school administrators in position, work experiences and
school size has different statistical significance at 0.05
3) Guidelines for developing
innovative leadership of school administrators, The school administrators should have more
transformational leadership, be visionary and improve technology skills to be aware of changes.
Moreover, the school administrators should be a model to encourage and inspire the controlees
to participate academic activities for improving themselves in various skills. Making clearly
understanding about duties and school goals are important, which can permit the organization
road to success. The school administrators should be knowledgeable to improve educational
innovative administration.
Keywords : Leadership, Innovative Leadership, Sisaket Primary Educational Service Area
Office 4
1. บทนำ

ประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดย
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และพัฒนาสู่การเป็น “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทุ กประเทศ
ใช้เป็นนโยบายหลักสำหรับการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาทรัพ ยากร
มนุษย์อันจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยตรง ดังนั้นการศึกษาจึงจำเป็นที่จะต้องมีก ารปฏิรูป
ให้เป็น “การศึกษา 4.0 : ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้” โดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2560) ในสภาวะสังคมปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจหรือทางด้านสังคมอันนำไปสู่การปรับตัวขององค์การเพื่อให้เกิด
ความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ สำหรับประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศชาติและในระดับองค์การเป็นอย่างมาก โดยได้มีการเริ่มตั้งแต่
กำหนดนโยบายในการให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและมีการวางแผนเพื่อนำพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่
เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อแก้วิกฤติการณ์และสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ ในการ
สร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรนั้นผู้นำองค์กรต้องมีภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรรมซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่าง
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ยิ่ง เพราะผู้นำคือผู้ที่มีบทบาทในการสนับสนุนและเสริมสร้างให้บุคลากรในองค์การมีความคิดและแนวทางใน
การสร้างสิ่งใหม่ วิธีการใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร ผู้บริหารจำเป็นต้องมีศักยภาพในการใช้ภาวะผู้นำ
อย่างเหมาะสมในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน การพัฒ นา
นวัตกรรมจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกองค์กรสร้างจุดยืนที่เข้มแข็ง เป็นองค์กรแห่ งนวัตกรรม โดยมี
เป้าหมายอยู่ที่ความอยู่รอด การเจริญเติบโต และการสร้างสมรรถนะในการแข่งขันอย่างยั่งยืน เพราะการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วอย่างไร้พรมแดน และ
กระทบกระเทือนไปทุกกิจการ ไม่เว้นแม้แต่ด้านการจัดการศึกษาที่จำเป็นต้องอาศัยผู้บริหารมืออาชีพ จึงจะทำ
ให้การบริหารการศึกษาประสบความสำเร็จเป็นเป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ (ธีระ รุกเจริญ, 2557)
องค์กรจึงต้องมีการวางแผนโดยคาดคะเนถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้เท่าทัน และตรงเงื่อนไขใหม่ที่จะเกิดในอนาคต โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีความมุ่งมั่นในการนำองค์ กรไปสู่
องค์กรสร้างนวัตกรรม สนับสนุนแรงจูงใจที่เป็นพลังภายในที่กระตุ้นทำให้เกิดพฤติกรรมอย่ างใดอย่ า งหนึ่ งสู่
ผลผลิ ต ที ่ด ีข ององค์ก ร การทำความเข้ าใจถึง ภาวะผู้ นำเชิง นวั ตกรรมทั ้ง ในส่ว นของความหมายและ
องค์ประกอบของภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม รวมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมจึ งเป็นสิ่ งที่ จำเป็น
อย่างยิ่ง เพื่อยกระดับองค์กรให้ทันสมัย มีความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงการประสบ
ผลสำเร็จในการดำเนินงานได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ การที่จะพัฒนาการศึกษาให้มีคุ ณภาพและตอบรับการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของโลกในยุคปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพนั้น ผู้นำจึงควรมีภาวะผู้นำเชิ งนวัต กรรม
ซึ่งภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อให้ได้นวัตกรรม หรือสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาสามารถพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพบนฐานของการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา ดังนั้น การบริหารจัดการสถานศึกษาให้ประสบผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ผู้บริหารจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งเป้าหมายไว้
จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา จะเห็นได้ว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษามีส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง และเกิดการพัฒนาการศึกษาที่ยังยืน
โดยเฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ซึ่งเป็นเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของ
จังหวัดศรีสะเกษ และมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมสถานศึกษานวัตกรรมอย่างหลากหลายนวัตกรรม ซึ่งจะเน้นการ
พัฒนาผู้นำ ผู้เรียนเป็นส่วนสำคัญ ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเข้า
รับการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะ ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจและต้องการศึกษาภาวะผู้น ำเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึก ษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษาศรีสะเกษ เขต 4
เนื่องจากภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถส่งเสริมให้เกิดการนำแนวคิดใหม่มาใช้ ใน
สถานศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันของการศึกษาไทยในระดับสากลต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ์ทำงานและขนาดสถานศึกษา
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีรายละเอียดดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ปีการศึกษา 2564 จาก 209โรงเรียน จำแนกเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 231 คน และครู จำนวน 2,034 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 2,265 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจ
ซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 331 คน จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึก ษา
จำนวน 34 คน เป็นครู จำนวน 297 คน โดยวิธ ีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
และการเทียบสัดส่วน กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ผู้บริหารต้นแบบสถานศึกษานวัตกรรม
จำนวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แ ก่
แบบสอบถาม และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสร้างและ
พัฒนาเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์(IOC) และตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ ากับ
0.983สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการ
ทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระกัน (t-test Independent Sample) การทดสอบเอฟ (F-test) และทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มโดยใช้วิธีของเซฟเฟ่ (Scheffé’s Method) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทาง
สถิติ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สรุปได้ ดังนี้
1. ระดับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ผลปรากฏดังตาราง
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดย
ภาพรวมและรายด้าน
n = 331
รายการ
xs
อันดับ
S.D.
แปลผล
1. ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง
4.13
0.52
มาก
3
2. ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม
4.15
0.52
มาก
2
3. ด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4.12
0.53
มาก
5
4. ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กรนวัตกรรม
4.15
0.47
มาก
1
5. ด้านการบริหารความเสี่ยง
4.12
0.52
มาก
4
รวม
4.13
0.44
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.13, S.D.=0.44)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่าด้านการสร้างบรรยากาศองค์กร
นวัตกรรม อยู่ในระดับมากเป็นอันดับสูงสุด รองลงมาด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม ด้านการมี
วิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตามลำดับ
2. การเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยจำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ์ทำงาน และขนาดสถานศึกษา
ผลปรากฏดังตาราง
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จำแนกตามตำแหน่ง โดยภาพรวมและรายด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู
รายการ
t
P-Value
S.D.
x
x S.D.
1. ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง
4.68
0.40 4.06 0.50 7.000* 0.000
2. ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม
4.74
0.38 4.08 0.49 7.639* 0.000
3. ด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4.68
0.38 4.05 0.51 7.022* 0.000
4. ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กรนวัตกรรม 4.71
0.34 4.08 0.44 8.071* 0.000
5. ด้านการบริหารความเสี่ยง
4.68
0.39 4.06 0.49 7.070* 0.000
เฉลี่ย
4.70
0.33 4.07 0.40 8.769* 0.000
*p<0.05
จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้ นำเชิ งนวัตกรรมของผู ้บริห ารสถานศึก ษาสัง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จำแนกตามตำแหน่ง โดยภาพรวมพบว่าแตกต่าง
กันอย่างมีนัย สำคัญ ทางสถิต ิที ่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้า นพบว่ า ด้านการมีวิสัยทัศน์ ก าร
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เปลี่ยนแปลง ด้ านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม ด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านการสร้าง
บรรยากาศองค์กรนวัตกรรม ด้านการบริหารความเสี่ยงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ร ะดับ
0.05
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน โดยภาพรวมและรายด้าน
รายการ
1. ด้านการมีวิสัยทัศน์การ
เปลี่ยนแปลง
2. ด้านการทำงานเป็นทีมและมี
ส่วนร่วม
3. ด้านการมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
4. ด้านการสร้างบรรยากาศ
องค์กรนวัตกรรม
5. ด้านการบริหารความเสีย่ ง

เฉลี่ย

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

3.774
86.191
89.965
5.349
82.932
88.281
7.636
84.890
92.526
5.008
67.668
72.676
6.791
82.084
88.875
5.621
58.480
64.101

2
328
330
2
328
330
2
328
330
2
328
330
2
328
330
2
328
330

1.887
.263

7.180*

PValue
.000

2.674 10.577*
.253

.000

3.818 14.752*
.259

.000

2.504 12.138*
.206

.000

3.395 13.567*
.250

.000

2.810 15.762*
.178

.000

*p<0.05
จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิง นวัต กรรมของผู้บริ หารสถานศึก ษาสัง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จำแนกตามประสบการณ์ทำงานโดยภาพรวม
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมี
วิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม ด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านการ
สร้างบรรยากาศองค์กรนวัตกรรม ด้านการบริหารความเสี่ยงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

173

ตารางที ่ 4 ผลการเปรี ย บเที ยบภาวะผู ้ นำเชิ ง นวัต กรรมของผู ้บ ริ ห ารส ถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน
คุณภาพ
1. ด้านการมีวิสยั ทัศน์การ
เปลี่ยนแปลง
2. ด้านการทำงานเป็นทีม
และมีส่วนร่วม
3. ด้านการมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
4. ด้านการสร้างบรรยากาศ
องค์กรนวัตกรรม
5. ด้านการบริหารความเสี่ยง

เฉลี่ย

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

P-Value

8.627
81.338
89.965
9.068
79.213
88.281
9.438
83.087
92.526
9.953
62.723
72.676
8.210
80.665
88.875
8.974
55.127
64.101

3
327
330
3
327
330
3
327
330
3
327
330
3
327
330
3
327
330

2.876
.249

11.561*

.000

3.023
.242

12.478*

.002

3.146
.254

12.382*

.000

3.318
.192

17.296*

.000

2.737
.247

11.094*

.000

2.991
.169

17.744*

.000

*p<0.05
จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิง นวัต กรรมของผู้บริ หารสถานศึก ษาสัง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมพบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมี
วิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม ด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านการ
สร้างบรรยากาศองค์กรนวัตกรรม ด้านการบริหารความเสี่ยง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคั ญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
3. แนวทางพัฒนาเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ผู้วิจัยสรุปแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิ งนวัต กรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้ดังนี้
3.1 ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง แนวทางการพัฒนา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
ศึกษาข้อมูล และยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒ นาวิสัยทัศน์ของ
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สถานศึกษา ยึดหลักความเป็นจริง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เน้นการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาครู พัฒนา
เด็ก มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจัด
การศึกษา
3.2. ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม แนวทางการพัฒนา คือ ผู้บริหารสถานศึก ษาต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับบุคลากรในทีมของตนเอง ศึกษาเรียนรู้งานในสถานศึกษา รวมถึงเรียนรู้ความสามารถของ
บุคลากร ปฏิบัติงานด้วยใจที่เป็นกลาง มีการประชุม วางแผน ติดตาม ปรับปรุงและแก้ไขการทำงานในทีมของ
ตนเองให้ดีขึ้น ปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง มีระเบียบแบบแผนมีเป้าหมายและมีความชัดเจน แต่
สามารถยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้
3.3 ด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องศึกษา
เรียนรู้ความถนัด ความสามารถของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมอบหมายงานและการกระจาย
อำนาจ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอย่างรอบ
ด้าน ฝึกใช้กระบวนการคิดทางสมอง เรียนรู้สิ่งใหม่ ประมวล และกลั่นกรองความรู้จนเกิดเป็นความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการจนสามารถสร้างนวัตกรรมที่แปลกใหม่ได้แสวงหาแนวคิดในการทำงานรูปแบบใหม่
มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา นำความรู้มาใช้ประโยชน์ เพื่อสร้ าง
นวัตกรรมในสถานศึกษาได้
3.4. ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กรนวัตกรรม แนวทางการพัฒนา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องมีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาใช้ในสถานศึกษา เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้แก่บุคลากร และมีกระบวนการในการสร้างให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สร้างสัมพันธภาพ
การทำงาน จนเกิดเป็นกระบวนการ เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศแห่งนวัตกรรมในสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อศึกษาวิธีการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร รวมทั้งควรเรียนรู้ที่จ ะทำความเข้าใจ
ความรู้สึกของบุคลากรทุกคนให้กำลังใจและสนับสนุนบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ สามารถโน้มน้าวและจูงใจ
บุคลากรให้คล้อยตามจนนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5. ด้านการบริหารความเสี่ยง แนวทางการพัฒนา คือ ผู้บริหารควรศึกษาหาความรู้หรื อ
ข้อมูล รวมทั้งกฎหมายต่างๆ โดยยึดถือความถูกต้องของการทำงานตามระเบียบแบบแผน และศึกษาถึงความ
คุ้มค่าและประโยชน์ของผลการเสี่ยงและการตัดสินใจ รวมทั้งการนำความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมมาใช้
ประกอบการตัดสินใจ การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และเกี่ยวกับการสะท้อนผลการปฏิบัติงานเพื่อนำมา
ประกอบการตัดสินใจให้การปฏิบัติงานได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
5. อภิปรายผล
1. ระดับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จากผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดยด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กรนวัตกรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้ อย คือ ด้านการมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น วางใจเป็นกลาง ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มี
การสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับจีราภา ประพันธ์พัฒน์ (2560: 120) ได้ศึกษา
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เรื่อง การศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จากการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึก ษา
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับเวียงวิวรรธน์ ทำทูล (2557: 141-151) พบว่าภาวะ
ผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาเขต 21 โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้าน มี
ความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ด้านบรรยากาศองค์กรนวัตกรรม ด้าน
การบริหารความเสี่ยง ด้านการมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ และด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน และขนาดสถานศึกษา
ดังนี้
1) การเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จำแนกตามตำแหน่ง จากผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวม แตกต่างกั น
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง
ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม ด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กร
นวัตกรรม และด้านการบริหารความเสี่ยง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาเหตุที่
เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคศตวรรษที่ 21 โดย
ให้ครูใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือในจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม โดย
ผู้บริหารมีบทบาทในการกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน ซึ่งนวัตกรรม
จะเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาที่บุคลากรทุกคนจะต้องร่วมกันบริห ารจัด การเพื่อให้
เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ สอดคล้องกับกุลชลี จงเจริญ (2561 :26) ได้กล่าวถึง บทบาทของผู้บริหารในการใช้
ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมในการบริหาร ต้องมีบทบาท ดังนี้ กำหนดทิศทางวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์
ในการสร้างวัฒนธรรมที่ชัดเจน สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงนวัตกรรมภายในองค์กรให้ความสำคัญกับการสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ งการ
เรียนรู้ สนับสนุนและให้กำลังใจบุคลากร จัดหาทรัพยากรที่เพียงพอ กำหนดภาระงานที่เหมาะสม ให้เสรีภาพ
ในการทำงาน และมีการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรภายใน
สถานศึกษาใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน มีการนำนวัตกรรมมาใช้ จนเกิด เป็น
นิสัยและวัฒนธรรมภายในองค์การของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับฐิตินันท์ นันทะศรี (2563: 324-353) ศึกษา
การพัฒ นาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และองค์ประกอบหลักที่มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
สูงสุด คือ องค์ประกอบหลักด้านการแสดงบทบาทหน้าที่เชิงนวัตกรรม ผู้บริหารควรมีบทบาทในการสนับสนุน
สภาพแวดล้อม บรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานของครูที่
มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นการทำงานแบบร่วมมือกันของครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
2) การเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน ผลการศึกษา พบว่าโดยภาพรวม
และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากประสบการณ์
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ทำงานมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคคลากรในสถานศึกษา สอดคล้องกับ ขวัญชนก โตนาค (2556: 153)
ได้ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม
มี 2 องค์ประกอบอยู่ในระดับมาก คือองค์ประกอบบุคลิกภาพภายใน และองค์ประกอบการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในการ
ทำงานมากพอสมควรซึ่งประสบการณ์ในการทำงานที่มากจะส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการ
พั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง มี ป ระสบการณ์ ท ำงานกั บ สถานการณ์ ต ่ า ง ๆ หลากหลายรู ป แบบ
ได้ร่วมงานกับบุคลากรหรือหน่วยงานต่าง ๆ มากมายเป็นผลให้เกิดประสบการณ์ในการทำงานสามารถที่ จะ
ปรับปรุงตนเอง และการทำงานของตนเอง รวมถึงหน่วยงานของตนเองให้เกิดพัฒนาจุฑาทิพย์ ชนะเคน
(2559: 79) ได้ทำวิจัยเรื่อง คุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนัก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน พบว่าประสบการณ์ทำงานที่
แตกต่างกันจะมีคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคั ญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทุกองค์ประกอบ
3) การเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จำแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมและ
รายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากขนาด
ของสถานศึกษาทีมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านบริบท งบประมาณจำนวนนักเรียนและบุคลากร ซึ่งสอดคล้อง
กับจีราภา ประพันธ์พัฒน์ (2560: 115) ได้ทำวิจัย เรื่องภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึ กษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จำแนกตามขาดสถานศึ กษา
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีขนาด
ต่างกัน ได้รับแนวคิดหลักการ กระบวนการบริหารตามนโยบาย และเป้าหมายที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้เป็นแนวทางเดียวกันหมด ซึ่งการกำหนดขนาดสถานศึกษาเป็นเพียงการ
กำหนดขอบเขตการบริหารงานในสถานศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งในการบริหารงานย่อมแตกต่า งกั นตาม
บริบทของแต่ละขนาดสถานศึกษา
3. ผู้บริหารสถานศึ ก ษา ได้เสนอแนวทางการพัฒ นาภาวะผู้ น ำเชิ งนวัต กรรมของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ผู้วิจัยได้สรุปประเด็ นที่เ ห็นว่า
ควรนำมาพัฒนา ได้แก่ ด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องศึกษาเรี ยนรู้ ความถนัด
ความสามารถของบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆเรียนรู้ ปรับปรุง และ
พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน ฝึกใช้กระบวนการคิดทางสมอง เรียนรู้สิ่งใหม่และกลั่นกรองความรู้จ นเกิ ดเป็น
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการจนสามารถสร้างนวัตกรรมที่แปลกใหม่ แสวงหาแนวคิดในการทำงาน
รูปแบบใหม่ ๆ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษานำความรู้มาใช้
ประโยชน์เพื่อสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษาได้ ซึ่งสอดคล้องกับ เวียงวิวรรธน์ ทำทูล (2557: 144) ได้ทำการ
วิจัย เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์กรขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธ ยมศึก ษาเขต 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์ พบว่า ค่าเฉลี่ ยในระดับ มาก
เนื่องจากผู้บริหารให้ความสำคัญการคิดสร้างสรรค์ของครูโดยการให้อำนาจการตัดสินใจในการดำเนินงาน
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ รวมทั้งมีความยืดหยุ่นในการทำงาน ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างโอกาสโดย
การกระตุ้นให้ครูมีทางเลือกหลากหลายในการพัฒนางาน
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6. สรุปผล

6.1 ผู้บริหารควรมีการพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
6.2 ผู้บริหารต้องศึกษาข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษา รวมถึงการฝึก
กระบวนการคิดทางสมองอย่างสม่ำเสมอ เรียนรู้ที่จะปรับตนเองให้เป็นผู้ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
วางใจเป็นกลาง
6.3 ผู้บริหารต้องทำให้ทุกคนเห็นถึงประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน รู้จักแสวงหาแนวคิดในการทำงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น เพื่อใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษาต่อไป
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ให้ครูมีส่วนร่วมในการทำงานทุก ฝ่ าย
ช่วยเหลือซึ่งกันกัน มีการทำงานเป็นทีม สร้างความเป็นกลางและให้ความสำคัญกับทุก ๆ คนในการทำงาน
2) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องปรับตัว ให้เป็นผู้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากร ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ และเตรียมพร้อมกับการทำงานเป็นทีมอยู่เสมอ ศึกษาความสามารถของบุคลากรตนเองว่าใคร
ถนัดสิ่งใด สามารถเข้าถึงความคิดของผู้ร่วมงานทุกคน และมีความชัดเจนในการทำงาน มีการประชุมวางแผน
ติดตาม ปรับปรุงและแก้ไขการทำงานในทีมของตนเองให้ดีขึ้น
7.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศแห่งองค์กรนวัตกรรมภายในสถานศึกษา
2) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้เชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาให้ผู้บริหารให้มี
คุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
3) ควรศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการถอดบทเรียนของสถานศึกษาที่เป็ นสถานศึก ษา
ในพื้นที่นวัตกรรมในจังหวัดหรือเขตพื้นที่อื่น ๆ
เอกสารอ้างอิง
กุลชลี จงเจริญ. (2561). ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ขวัญชนก โตนาค. (2556). การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร.
จีราภา ประพันธ์พฒ
ั น์. (2560). การศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี.วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
จุฑาทิพย์ ชนะเคน . (2559). คุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร.

178

ฐิตินันท์ นันทะศรี. (2563). การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร.
ธีระ รุญเจริญ. (2557). ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรปู
รอบ 2 และประเมินภายนอกรอบ 3 (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง.
เวียงวิวรรธน์ ทำทูล. (2557). ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์การขีดสมรรถนะสูงของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา .ขอนแก่น.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579. กรุงเทพฯ:
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

179

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
The Relationship between Innovative Leadership of School Administrators
and Learning Management During the Coronavirus Disease 2019
under Nakhonratchasima Secondary Educational Service Area Office
1

มณเฑียร งามแก้ว1

สมศักดิ์ จีวัฒนา2

ศิราณี จุโฑปะมา3

นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
montien.nga@bru.ac.th
2,3
อาจารย์ประจำคณะครุศ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
somsak.je@ bru.ac.th
silanee.ch@bru.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึก ษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษานครราชสีมา 2) ศึกษาระดับการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา
นครราชสีมา และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู จำนวน 346 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางเครจซี่และมอร์แกน และการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ คํานวณหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า
1. ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษานครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ การมีวิสัยทัศน์ การจัดการ
ความเสี่ยง การมีความคิดสร้างสรรค์ การนำสู่การเปลี่ยนแปลง และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
2. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
คือ การเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คำสำคัญ : ภาวผู้นำเชิงนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
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Abstract
The purpose of this research were to study 1) the level of innovative leadership of
school administrators under Nakhonratchasima Secondary Educational Service Area Office, 2)
The level of learning management during the Coronavirus Disease 2019 in school under
Nakhonratchasima Secondary Educational Service Area Office, and 3) the relationship
between innovative leadership of school administrators and learning management during the
Coronavirus Disease 2019 in school under Nakhonratchasima Secondary Educational Service
Area Office. The sample group for this research were 346 teachers, selected by using the table
of Krejcie & Morgan, and stratified sampling. The research instrument was a questionnaire.
The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, standard deviation,
and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The results of this study were as
follows :
1. The level of innovative leadership of school administrators under Nakhonrat
chasima Secondary Educational Service Area Office were overall at a high level. The
descending order that : Vision, Risk Management, Creative, Transformation and Organization
Culture.
2. The level of learning management during the Coronavirus Disease 2019 in school
under Nakhonratchasima Secondary Educational Service Area Office were overall at a very
high level. The descending order that: Preparation, Learning Management.
3. The relationship between innovative leadership of school administrators and
learning management during the Coronavirus Disease 2019 in school under Nakhonratchasima
Secondary Educational Service Area Office was positively at relatively very high level at
significance level .01
Keywords : Innovative Leadership, Learning Management During the Coronavirus Disease
2019
1. บทนำ

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จำเป็น
อย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ที่จะส่งผล
กระทบอย่างมากต่อระบบการจัดการเรียนการสอน และสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาสิ่ง
สำคัญที่สุดในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ไปทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของสถานศึกษา ต้อง
ปรับตัวกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal ทั้งนี้ไม่ว่าสถานการณ์แวดล้อมจะเลวร้ายและรุนแรงแค่ไหน การ
เรียนรู้ที่เข้าถึงและมีคุณภาพสำหรับเด็กไทยทุกคนเป็นเป้าหมายสูงสุด ตามแนวคิด การเรียนรู้นำการศึ กษา
โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2563, หน้า ก-ข) โดยจะต้อง
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ปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่กระทรวงกำหนดและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุ ขอย่ าง
เคร่งครัด จะสามารถเลือกรูปแบบได้ 5 รูปแบบ ทั้ง On-Site, On-Air, On-Demand, Online และ OnHand ตามความเหมาะสมโดยอาจจัดให้มีการผสมผสานรูปแบบกันได้ (สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2564, ก-ข) ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้นำขององค์การมีบทบาทสําคัญอย่างมากที่จะประสาน
ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึก ษาจำเป็นต้อ งมี ใน
สภาวการณ์ (บุษยา วีรกุลม, 2558, หน้า 179)
จังหวัดนครราชสีมาได้ออกคำสั่งให้โรงเรียนดำเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอน สถานที่
รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมสอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ท างราชการ
กำหนด รวมทั้งจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของทางราชการโดยเคร่งครัด (จังหวัด
นครราชสีมา, 2563, หน้า 1) ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญที่จะศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เพื่อทราบว่า ปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นร่วมกันจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
2.2 เพื่อศึกษาระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีม า ปี
การศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 3,389 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 346 คน และใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยได้ศึกษาตำรา เอกสาร
บทความ และงานวิจัยที่ เ กี ่ยวข้อง แล้วนำมากำหนดเป็ นกรอบแนวคิดสร้ า งแบบสอบถาม และได้น ำ
แบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ทำการตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง 0.96 - 1.00 จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ กับ ครูที่ ไม่ใ ช่
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ตอนที่ 2 ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
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ได้ค่าเท่ากับ .97 และตอนที่ 3 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ได้ค่าเท่ากับ .98 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสำรวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษานครราชสีมา จำนวน 50 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิ
เคิร์ท (Likert Scale)
ตอนที่ 3 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา
2019 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษานครราชสีมา จำนวน 23 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert Scale)
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยส่งหนั งสือขอความอนุ เ คราะห์แ จกแบบสอบถาม พร้อมแนบ QR Code สำหรับตอบ
แบบสอบถาม แยกตามสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยติดตามผลการตอบแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์
ปรากฏว่าได้รับการตอบแบบสอบถาม จำนวน 346 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วจิ ัยประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
3.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาความถี่และร้อยละ
3.4.2 วิเคราะห์ ระดับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา และระดับการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยรวมและรายด้าน โดยการ
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.4.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึก ษากับ การ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยวิธ ีการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
4. ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ปรากฎดังนี้
ตารางที่ 1 ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึ กษา
นครราชสีมา
ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
S.D. ระดับ อันดับ
x̅
1. การมีวิสัยทัศน์
4.02 0.77 มาก
1
2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
3.83 0.82 มาก
5
3. การนำสู่การเปลี่ยนแปลง
3.85 0.78 มาก
4
4. การมีความคิดสร้างสรรค์
3.89 0.84 มาก
3
5. การจัดการความเสี่ยง
3.92 0.74 มาก
2
รวม
3.90 0.76 มาก
-
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จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ การมีวิสัยทัศน์
การจัดการความเสี่ยง การมีความคิดสร้างสรรค์ การนำสู่การเปลี่ยนแปลง และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตารางที่ 2 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา x̅ S.D. ระดับ อันดับ
1. การเตรียมความพร้อม
4.09 0.73 มาก
1
2. การจัดการเรียนการสอน
3.98 0.74 มาก
2
รวม
4.03 0.72 มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมากเรียงลำดับ
จากมากไปหาน้อย คือ การเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอน
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา
การเตรียมความพร้อม (y1) การจัดการเรียนการสอน (y2) รวม (ytot)
1. การมีวิสัยทัศน์ (x1)
.778**
.816**
.819**
2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (x2)
.754**
.818**
.808**
3. การนำสู่การเปลี่ยนแปลง (x3)
.784**
.805**
.817**
4. การมีความคิดสร้างสรรค์ (x4)
.806**
.807**
.829**
5. การจัดการความเสี่ยง (x5)
.892**
.855**
.898**
รวม (xtot)
.841**
.860**
.874**

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึ ก ษา
(xtot) กับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ytot) สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมมีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก (rxy = .874)
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกด้านมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกั บการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับสูงมากทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรียงลำดับ
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ การจัดการความเสี่ยง การมีความคิดสร้างสรรค์ การมีวิสัยทัศน์ การนำสู่การ
เปลี่ยนแปลง และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
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5. อภิปรายผล
5.1 ภาวะผู้นำเชิง นวั ตกรรมของผู้ บริ หารสถานศึ กษา สังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่ การศึ ก ษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารจะต้องมีภาวะ
ผู้นำเชิงนวัตกรรมอย่างปฏิเสธไม่ได้ การก้าวสู่ความสำเร็จของการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการสมัยใหม่อย่างมีศิลปะในการทำงานทั้งศาสตร์และศิลป์ใ นการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือการพัฒ นาคนทางความคิดเพื่อให้คนพัฒนางานให้ประสบ
ผลสำเร็จ ซึ่งต้องอาศัยผู้บริหารที่มีเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ ต้องยอมรับและเรียนรู้แนวคิดและวิธกี าร
ใหม่ ๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคิดอย่างมีวิสัยทัศน์ การขับเคลื่อนสถานศึกษาด้วยแผนงานหรือ กลยุ ทธ์
ใหม่ ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมมาขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ทิศทางที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน (ฐิตินันท์ นันทะศรี, 2563, หน้า 19) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทยากร ยาสิงห์ทอง (2560,
หน้า239) ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก
5.2 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก สถานศึกษาจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและระวังป้องกันให้
นั ก เรี ย น ครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา ไม่ ต ้ อ งเสี ่ ย งกั บการติ ด เชื้ อ ไวรัส โครานา 2019 (สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2564, หน้า ก) ส่งผลให้มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่ง สอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของ พวงรัตน์ จินพล (2564, หน้า 6) ได้วิจัยเรื่อง การจัดการเรียนออนไลน์ให้เกิดผลสัม ฤทธิ์ใ นยุค
ของการเปลี่ยนแปลงโลกท่ามกลางวิกฤตโควิด 19 : กรณีศึกษา โรงเรียนตันติวัตร อำเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า จากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประเมินผลตามสภาพจริง เกิดผลสำเร็จเป็นที่
น่าพอใจอย่างมาก ครูร้อยละ 90 มีทักษะการจัดการสอนออนไลน์ และการจัดทำวีดีโอการสอนมากขึ้ น จาก
เดิมไม่มีเลย และยังเกิดสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ปรับเปลี่ยนแนวคิด (Mindset
Changed) ยอมรับเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการสอนและการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย
5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก คุณลักษณะ
ของผู้บริหารเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถทำให้การบริหารงานบรรลุผลสำเร็จตามต้องการและมีป ระสิ ทธิภาพ
โดยเฉพาะผู้บริหารที่มีความสามารถในการบริหารงานด้านวิชาการ และความเป็นผู้นำ นอกจากนี้ การปฏิบัติ
ตนของผู้บริหารยังมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสร้างขวัญและกำลังใจของครู ซึ่งสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กล่าวว่า ผู้บริหารควรมี
วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้นำสูงมีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมนุษย
สัมพันธ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เ กี่ยวข้อง และมีความเป็นประชาธิปไตย หากผู้บริหารมีคุณลักษณะและ
ความสามารถที่เหมาะสมก็จะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้ร่วมงานในหน่วยงาน องค์กร ชุมชนและท้องถิ่น
อื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ (สุเมธ งามกนก, 2564, หน้า 70) สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ วิทยากร ยาสิงห์ทอง (2560, หน้า 239) ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการเป็นบุ คคล
แห่งการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู มีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู มีค่าความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .48 ถึง .69 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. สรุปผล

ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน และความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บ ริห าร
สถานศึกษากับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน ในระดับสู งมาก
ทั้งนี้เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคที่อุบัติขึ้นใหม่ ทำให้ทั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกิดความตระหนักต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อีกทั้งมาตรการความเข้มงวดของทาง
ภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานจัดการศึกษาภายใน
สถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผู้บริหารสถานศึก ษา ครู
นักเรียน ผู้ปกรอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรเข้าใจความรู้สึกและวิถีชีวิตประจำวันในโรงเรียนของครู และสร้าง
ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ดี
7.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน และยกระดับความต้องการของครูให้ เพิ่ม
มากขึ้น เพื่อนำความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน
7.3 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
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การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
The Development of Creative Writing Exercise
for Mathayomsuksa 2 Students following Active Learning Method
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning) 3) ศึกษาความคิด เห็น
ของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน
รายวิชา ท 22101 ภาษาไทย 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจังหวัด
บุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 40 คน การ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้ดำเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้แบบฝึก
ทักษะ จากนั้นจึงทดสอบหลังเรียน (Posttest) แล้วสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบ
ฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 5 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 10 ชั่วโมง แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 50 ข้อ และแบบสอบถามความคิดเห็น จำนวน 10 ข้อ การหาคุณภาพ
ของเครื่องมือโดยใช้สถิติค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) ค่าอำนาจจำแนก (B) และค่าความเชื่อมั่น (rcc )
หาประสิทธิภาพใช้สูตร E1 / E2 และสถิติ ที่ใช้คือค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และ T-Test
ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มีประสิทธิภาพ 90.25 / 86.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2)การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3)ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning) พบว่า
นักเรียนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.86
คำสำคัญ : แบบฝึกทักษะ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
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Abstract
The purposes of this study were to 1) develop a creative writing exercise for
Mathayomsuksa 2 Students by using active learning method with the standard efficacy at
80/80 2) compare pre and post-test score of students taught with the creative writing exercise
for Mathayomsuksa 2 Students following active learning method 3) study students’ opinions
towards the creative writing exercise for Mathayomsuksa 2 Students following active learning
method. The population of the study were Mathayomsuksa 2 students from
Prakhonchaipitthayakhom School who participated in T22101 Thai 3, Semester 1, Academic
Year 2021. The participants of the study were 40 Mathayomsuksa 2 students from 1 class.
The data were collected by having students take a Pretest, then teaching with the creative
writing exercise, having students take a Posttest, and surveying their opinions. Research
instruments included 5 creative writing exercises, a 10-hour lesson plan, a 50-item learning
outcome test, and a 10-item questionnaire. The quality of research instruments was assessed
by Index of Item-Objective Congruence, discrimination, reliability, and E1 / E2 formula. Statistics
used in this study were Standard Deviation, percentage, and T-Test.
The results of the study found that 1) the efficacy of the creative writing exercise
for Mathayomsuksa 2 Students following active learning method was at 90.25/86.95 2) posttest score was significantly higher than pre-test score at 0.1 3) students’ satisfactions towards
the creative writing exercise for Mathayomsuksa 2 Students following active learning method
were at very high level with (X̅) = 4.86
Keywords : Skill Exercise, Creative Writing, Active Learning
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การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี
โดยใช้แนวคิดของนักวิชาการทางดนตรีศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
The Study of the Effects of Using the Learning Activities
to Develop Musical Creativity by Using Music Education Scholar's Concept
for Primary School Students
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี โดยใช้แนวคิดของนักวิชาการทางดนตรีศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
(2) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที ่ ม ี ต ่ อ การเรี ย นด้ ว ยชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ บู ร ณาการ
โดยเน้นการฟัง เคลื่อนไหว ร้อง อ่าน และเขียน ผลการวิจัย พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.79/80.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่า ก่อ นเรีย นอย่า งมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 61.27 และนักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.57, S.D. = 0.40)
คำสำคัญ : ชุดกิจกรรม ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี ดาลโครซ โคดาย ออร์ฟ

Abstract
Objectives of this research were : (1) to study the effect of using a learning activity
package in developing musical creativity. Using the concept of academic music education for
elementary school students (2 ) the students' satisfaction with learning with a set of learning
activities. Integration by focusing on listening, moving, singing, reading and writing. The
results showed that the learning activity set had an efficiency of 81.79/80.86, which was
higher than the set criteria. The learning achievement after school was significantly higher
than before at the .05 level, the learning effectiveness index increased by 61.27%, and the
students' satisfaction was at the highest level (X̅= 4.57, S.D. = 0.40)
Keywords : A Package of Learning Activities Music, Musical Creativity, Dalcroze, Kodaly, Orff
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1. บทนำ

ในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลง และมีความเจริญก้าวหน้า สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ให้
เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ซึ่งแตกต่างไปจากยุคก่อน ๆ การจะพัฒ นาประเทศสู่ความสมดุล และยั่งยืนจะต้องให้
ความสำคัญกับการพัฒนาคนในประเทศให้เข้มแข็งพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21
ทักษะที่ผู้เรียนทุกคนพึ่งมี คือ การเรียนรู้ และการคิดอย่างสร้างสรรค์ สนใจรับรู้ต่อสิ่งรอบข้ าง
และสามารถตีความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจในเนื้อหาของความรู้ที่ได้รับ (Aryanti. Et.al. 2020 :
1) โดยผู้เรียนจะมีการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ และท้าทายมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนมองเห็นปัญหาเป็น
โจทย์ ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ รู้จักคิดหาวิธีการแก้ปัญหาเหตุการณ์เฉพาะหน้า เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (เจษฎา กิตติสุนทร. 2560 : 13)
การพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนมีสุขภาพ กาย
ใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่ดี รวมทั้งมีความเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ (ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร.
2562 : 23) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกำหนดการพัฒนาผู้เรียน ระดับแรก คือ เริ่มจาก
ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาถือเป็นภาคบังคับสำหรับผู้เรียน เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนทุก
คนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยเน้น
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อให้ผู้เรียนได้พ ัฒ นาเต็มตามศั กยภาพ เกิดการพัฒ นาอย่างรอบด้า น
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 20 - 21)
ดนตรีเป็นวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติทักษะ และเจตคติ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เข้าถึงได้อย่างเท่า เทียม
และสามารถต่อยอดทักษะทางดนตรีไปสู่จินตนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ได้ (อภิชาติ เนินพรหม. 2559 :
4) เพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการศึกษาของไทยให้ก้าวทันตรงตามทักษะการเรีย นรู้ ในยุค
ศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนจำต้องได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายทั้งเป็นกลุ่ม และเป็นรายบุคคล เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (กิติศักดิ์ เทียนทองศิริ. 2559 : 2-3)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปของชุดกิจกรรมจะส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เต็ มตามศักยภาพ (ประภาศิริ ปราโมทย์. 2561 : 5)
การจัดการเรียนการสอนภายใต้ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง จะทำให้ผู้เรียนสามารถ
ประยุกต์ความรู้ และนำประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ มีทฤษฎีหลักการสอนดนตรีของ
นักวิชาการทางดนตรีศึกษา 3 ท่าน ได้แก่ เอมิล ชาคส์ ดาลโครซ (Emile Jaques Dalcroze), โซล
ตาน โคดาย (Zoltan Kodaly) และคาร์ล ออร์ฟ (Carl Orff) ที่เน้นในเรื่องของกิจกรรมการสร้างเสริม
ประสบการณ์ ซึ่งไม่มีทฤษฎีใดที่จะแทนที่ความรู้สึกที่ได้รับจากชีวิตจริงได้ ประสบการณ์เท่านั้นที่ทำให้เกิด
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และเปิดเผยตนเองผ่านการแสดงออกทางดนตรีที่แท้จริงได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้
เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ดีที่สุด (Françoise Lombard. 2019 : 79)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒ นาความคิด
สร้างสรรค์ทางดนตรี โดยใช้แนวคิดของนักวิชาการทางดนตรีศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึ กษา สร้าง
เสริมประสบการณ์จริ งผ่านการฟัง ร้อง เคลื่อนไหว อ่าน และเขียน ต่อยอดให้ผู้เรียนพัฒ นาทักษะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้แนวคิดของนักวิชาการทางดนตรีศึกษา 3 ท่าน ได้แก่ ดาลโครซ โคดาย และออร์ฟ
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรม ตั้งเป้าหมายการทำกิจกรรมแบบบูรณาการ ตลอดจนนักเรียน
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มีการพัฒ นาความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี เกิดความสนุกสนาน และมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้นี้
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี โดยใช้
แนวคิดของนักวิชาการทางดนตรีศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี โดยใช้แนวคิดของนักวิชาการทางดนตรีศึกษา
3. สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนที่ได้รับการปฏิบัติชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี โดย
ใช้แนวคิดของนักวิชาการทางดนตรีศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
คือ 80/80
2. นักเรียนที่ได้รับการปฏิบัติชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี โดย
ใช้แนวคิดของนักวิชาการทางดนตรีศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4. กรอบแนวคิดการวิจัย

5. วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใ ช้ ในการวิ จัย ครั้ งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั ้นประถมศึ ก ษาปีท ี่ 5 โรงเรียนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 ห้องเรียน รวม 74 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
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ซึ่งได้มาโดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) วิธ ีการเจาะจง (Purposive sampling) ใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม จำนวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 7 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี โดยใช้แนวคิดของนักวิชาการทาง
ดนตรีศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ประกอบไปด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 5 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 การบูรณาการทักษะทางดนตรี เน้นการฟัง
ชุดที่ 2 การบูรณาการทักษะทางดนตรี เน้นการเคลื่อนไหว
ชุดที่ 3 การบูรณาการทักษะทางดนตรี เน้นการร้อง
ชุดที่ 4 การบูรณาการทักษะทางดนตรี เน้นการอ่าน
ชุดที่ 5 การบูรณาการทักษะทางดนตรี เน้นการเขียน
แบบสังเกตพฤติกรรม วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และความคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตัวอย่าง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, แบบทดสอบ และแบบสอบถาม

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การดำเนินการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี โดยใช้
แนวคิดของนักวิชาการทางดนตรีศึกษา มี 5 ขั้นตอน
1. ทำการวัด ก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบปรนัยจำนวน 10 ข้อ
2. ทำการวัดพฤติกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างเรียนกิจกรรมกลุ่ม โดยใช้รูบริคให้
คะแนน (Scoring Rubrics) ประเมินเป็น 4 ระดับ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดยพิจารณาทักษะการปฏิบัติทาง
ดนตรี 5 ด้าน ที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้
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2.1 ด้ า นการฟั ง วั ด ทั ก ษะการรับ รู้ ค วามไพเราะของดนตรี ที ่ ม ี ค วามเกี ่ย วข้ องกับ
องค์ประกอบทางดนตรี
2.2 ด้านการเคลื่อนไหว วัดการเคลื่อนไหวท่าทางตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
สนองตอบต่อรูปแบบ และอารมณ์ของบทเพลง
2.3 ด้านการร้อง วัดความสามารถในการร้องเสียงตัวโน้ต ทั้ง 7 เสียงให้ได้อย่างมีคุณภาพ
และถูกต้องตามสัญญาณมือ
2.4 ด้านการอ่าน วัดความสามารถในการอ่านโน้ตดนตรี
2.5 ด้านการเขียน วัดความสามารถในการเขียนโน้ตดนตรี
และการวัดพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ด้านพุทธพิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) และ
ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้มาตรฐานตามแนวคิด ทอร์
แรนซ์ (Torrance) และกิลฟอร์ด (Guilford) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ความคิดริเริ่ม (Originality),
ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ,ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration)
3. ทำการวัด หลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบปรนัย จำนวน 10 ข้อ
4. เมื่อเรียนรู้ครบทุกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 5 ชุดกิจกรรม หลังจากนั้นทำการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบปรนัย จำนวน 50 ข้อ โดยมีค่าข้อละ 2 คะแนน รวม
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
5. ทำการวัดความพึงพอใจของผู้เรียน หลังจากที่ได้เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบ
วัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติต ามลำดับ
ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง
ดนตรี โดยใช้แนวคิดของนักวิชาการทางดนตรีศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตามเกณฑ์ 80/80
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ผลการใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนเรียน และ
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
ตอนที่ 4 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean),
ส่ ว นเบี ่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) โดยใช้ ประสิ ท ธิภ าพของ
กระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2), ดัชนีประสิทธิผล (E.I) และการแจกแจง t (t-distribution)
สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานใช้ t - test (Dependent Samples)
6. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ท าง
ดนตรี โดยใช้แนวคิดของนักวิชาการทางดนตรีศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตามเกณฑ์ 80/80
ปรากฏดังข้อที่ 1) – 3)
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1) นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในระหว่างการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เท่ากับ 163.57 จาก
คะแนนเต็ม 1400 คะแนน คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 81.79 แสดงว่ามีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
เท่ากับ 81.79
2) นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลั ง เรีย นครบ
ทุกชุดแล้ว เท่ากับ 80.86 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.86 แสดงว่ามี
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 80.86
3) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี โดยใช้
แนวคิดของนักวิชาการทางดนตรีศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีประสิทธิภาพของกระบวนการ และ
ประสิทธิภาพผลลัพธ์เท่ากับ 81.79/80.86 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ผลการใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนเรีย น และ
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม ปรากฏดังตาราง 4
ตาราง 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้
คะแนน
N
S.D.
t
Sig.
X̅
ทดสอบก่อนเรียน
7
50.57
15.22
5.152*
0.001
ทดสอบหลังเรียน
7
80.86
7.60
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ปรากฏดังข้อที่ 5)
5) ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.6127 แสดงว่า
นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.6127 หรือคิดเป็นร้อยละ 61.27
ตอนที่ 4 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี โดยใช้แนวคิดของนักวิชาการทางดนตรีศึกษา ปรากฏดัง
ข้อที่ 6)
6) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (X̅= 4.57, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามี 3 ข้อ อยู่ในระดับมาก และอีก 9 ข้อนั้น อยู่ใน
ระดับมากที่สุด จึงสรุปได้ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้นี้อยู่ในระดับมากที่สุด
7. อภิปราย
การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี โดยใช้แนวคิด
ของนักวิชาการทางดนตรีศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
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1. จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี โดยใช้แนวคิด
ของนักวิชาการทางดนตรีศึกษา สำหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒ นาความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี โดยใช้แนวคิดของนักวิชาการทางดนตรีศึกษา สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.79/80.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 ที่ตั้งไว้
ทั้งนี้เป็นเพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้น มีการออกแบบและพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งเน้น
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรีตามวิธีการที่เหมาะสมโดยใช้แนวคิดของนักวิชาการทางดนตรีศึกษา ทั้ง
3 ท่าน คือ ดาลโครซ โคดาย และออร์ฟ เป็นพื้นฐานในการพัฒนานั้น โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารแนวคิด
ทฤษฎี สถิ ต ิ และเทคนิ ค ต่ า ง ๆ รวมถึ ง งานวิ จ ั ย ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรียนรู้
จึงทำให้มีคุณภาพ และเหมาะสมกับนักเรียนเป็นอย่างมาก ทั้งยังช่วยสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่ง
กฤษดา หุ่นเจริ ญ (2562 : 80-81) พบว่าชุดการสอนที่ได้พ ัฒ นาขึ้น เพื่อพัฒ นาทักษะการฟัง โดยการ
ประยุกต์ตามแนวคิดของออร์ฟ โคดาย และดาลโครซนั้น มีเนื้อหาของชุดการสอนอยู่ในระดับดีอย่างมากในทุก
เนื้อหา ซึ่งสอดคล้องกับ จิระพงษ์ ปะกาโส (2562 : 70) พบว่า การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี
ของโซลตาน โคดาย ทำให้กิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ โดยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.06/88
ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีดัชนี
ประสิทธิผลของการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับคิดเป็นร้อยละ 61.27 ส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทางความคิด
การเรียนรู้ตามแนวคิดของนักวิชาการทางดนตรีศึกษาอย่างเป็นระบบช่วยพัฒนาความคิดจากประสบการณ์
ทำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ทางดนตรีที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ อภินันท์ สำเภาน้อย (2559
: 940) พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรี เรื่องการอ่าน และการบรรเลงโน้ตสากล
ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนนั้น มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรีของนักเรี ยนหลั ง เรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่ง บุษบา น้ำค้าง (2560 :
53) พบว่า นักเรียนที่ได้เรียนรู้ และฝึกทักษะด้วยตนเองนั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีคะแนนหลังเรียน
สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนทำให้นักเรียนเกิดทักษะ และมีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเกณฑ์อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ จิระพงษ์ ปะกาโส (2562 : 70) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ และ
ทักษะการเรียนรู้ตามทฤษฎีของโคดายสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ทางดนตรี โดยใช้แนวคิดของนักวิชาการทางดนตรีศึกษา สำหรับนั กเรียนชั้นประถมศึกษาโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.57, S.D. = 0.40) ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึ กษาหลัก การแนวคิด ทฤษฎี
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจให้เหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อหา
กิจกรรม จุดมุ่งหมาย และการวัดความพึงพอใจหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของนักวิชาการทาง
ดนตรีศึกษา จากง่ายไปสู่ยาก อีกทั้งในขณะดำเนินการจัดกิจกรรมยังเน้นสร้างความสนุกสนาน และกระตุ้น
นักเรียนให้รู้จักสังเกตนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จึงทำให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้า
แสดงออก ซึ ่ ง นั ก เรี ยนมีค วามพึง พอใจต่อ การเรี ยนด้ วยชุด กิจ กรรมการเรีย นรู้ อยู ่ใ นระดั บมากที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับ อภินันท์ สำเภาน้อย (2559 : 941) พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาดนตรี
สากล โดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวคิดของโคดาย และคาร์ล ออร์ฟ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X̅= 4.28) ซึ่ง
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บุษบา น้ำค้าง (2560 : 52) พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ ด้านการอ่านโน้ตดนตรี
สากลเบื้องต้น โดยวิธีการประยุกต์ใช้วิธีการของโคดาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.84) และ
ซึ่งสอดคล้องกับ จิระพงษ์ ปะกาโส (2562 : 71) พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ใช้ทฤษฎีของโคดาย นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด (X̅= 4.91, S.D. = 0.26)
8. สรุปผล

จากการศึกษาผลการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี โดยใช้
แนวคิดของนักวิชาการทางดนตรีศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒ นาความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี มี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.79/80.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80
2. การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่เ รียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีดัชนีประสิทธิผล
ของการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 61.27
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ทางดนตรี โดยใช้แนวคิดของนักวิชาการทางดนตรีศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.57, S.D. = 0.40)
9. ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มขยายกิจกรรมการบูรณาการ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรีในแต่ละชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ละเอียดขึ้น สอดแทรกเนื้อหาสาระ และกิจกรรมสร้างประสบการณ์ให้หลากหลายขึ้นอีก
2. ควรสร้างแบบประเมินให้คะแนนระหว่างเรียนเป็นรายกิจกรรม
3. ควรเพิ่มตัวอย่าง สร้างประสบการณ์จากการจำลองสถานการณ์ให้ผู้เรียนสามารถสร้า ง
จินตนาการได้มากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
กฤษดา หุ่นเจริญ. (2561, มกราคม-มิถุนายน). "ชุดการสอนวิชาดนตรี เรื่อง ทักษะการฟังสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการประยุกต์แนวคิดของออร์ฟ โคดาย และดาลโครซ." ศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 10 (1) : 82 - 83.
กิติศักดิ์ เทียนทองศิร.ิ (2559). การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรือ่ งสาร และ
สมบัติของสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา).
ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
จิระพงษ์ ปะกาโส. (2562). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามทฤษฎีของโซล
ตาน โคดาย. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิจัย และประเมินผลการศึกษา). มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
เจษฎา กิตติสุนทร. (2560, มกราคม-เมษายน). "การศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบ Big Five Learning." ชุมชนวิจัย. 11(1) : 104 - 105.

197

ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร. (2562, มกราคม-มีนาคม). "แนวทางการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการ
รู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา." วารสารสารสนเทศศาสตร์. 37(1) : 23.
บุษบา น้ำค้าง. (2560). การพัฒนาแบบฝึกทักษะนักเรียนด้านการอ่านโน้ตดนตรีสากลเบื้องต้น โดยวิธีการ
ประยุกต์ใช้วิธีการของโคดาย สำหรับนักเรียนกิจกรรมชุมนุมวงโยธวาทิต โรงเรียนสงวนหญิง
จังหวัดสุพรรณบุรี. สารนิพนธ์ ค.ม. (ดนตรีศึกษา). นครปฐม : คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล.
ประภาศิริ ปราโมทย์. (2561). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือควบคู่กับเกม เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตร และการสอน). เชียงใหม่ :
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
(2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
อภิชาติ เนินพรหม. (2559). การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอน เพือ่ เสริมสร้างความสามารถ
ทางการคิดสร้างสรรค์ สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม.
วิทยานิพนธ์ ศษ.ด. (วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา). ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา.
Aryanti, Y. et al. (2020). Torrance Creative Thinking Profile of Senior High School
Students in Biology Learning: Preliminary Research. International Conference on
Science Education and Technology (ICOSETH) 2020 Journal of Physics: Conference
Series. Indonesia : IOP
Lombard, Françoise. (2019). Inner Listening Foundation of all pedagogies. In Fier
International Federation of Rhythmic Teachers (Paul Hille, Fabian Bautz &
Dorothea Weise), Le Rythme 2019. (pp. 79). France : Fier.

198

ผลการจัดการเรียนรูเ้ รื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยใช้การเรียนรู้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียน
และหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยใช้การเรียนรู้แบบ
บันได 5 ขั้นร่วมกับแผนผังความคิดกับ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
จำนวน 1 ห้อง จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาจากการใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดย
ใช้ห้องเรียนซึ่งมีนักเรียนคละความสามารถเป็นหน่วยในการสุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการหาค่า t แบบ Dependent Sample ttest ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5
ขั้น ร่วมกับแผนผังความคิด สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน หลังเรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ร่วมกับแผนผังความคิด
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ร่วมกับแผนผังความคิด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ : การเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น แผนผังความคิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์
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Abstract
The objectives of this research were : 1 ) to compare the students' academic
achievement. Before studying with learning management on the use of information technology
safely It uses a 5-step ladder-style learning with a mind map and after class. 2) to study the
analytical thinking ability of students Before studying after class, and 3) To study the
satisfaction of students towards Learning Management. The sample group, obtained through
cluster random sampling, included 25 students of Prathomsuksa 2/1 second semester of the
academic year 2021 of Marieanusorn School, under Buriram Primary Educational Service
Area Office 1. The statistics used in the data analysis were percentages, averages. standard
deviation and test the hypothesis with the Dependent Sample t-test statistic. The finding
revealed that : 1) Student achievement of Learning Management On Safe Use Of Information
Technology By Using Five-Step Ladder Learning Together With Mind Mapping Towards
Learning Achievement with statistically significant difference at .05 level 2) The analytical
thinking abilities of students after learning of Learning Management On Safe Use Of
Information Technology By Using Five-Step Ladder Learning Together With Mind Mapping
Towards Learning Achievement And Analytical Thinking Abilities with statistically significant
difference at .05 level. 3) The satisfaction of the students towards of Learning Management
On Safe Use Of Information Technology By Using Five-Step Ladder Learning Together With
Mind Mapping Towards Learning Achievement And Analytical Thinking Abilities a whole
was at a highest level
Keywords : Five-Step Learning, Mind Map, Academic Achievement, Analytical Thinking
Ability
1. บทนำ

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้อ งกับ
ทุกคนทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ
ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560 : 33) สาระการ
เรียนรู้เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะ การคิดเชิงคำนวณ การคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิต จริง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิก าร.
2560 : 4) การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ มีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนกล่า วคือ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็น ขั้น ตอนและ
เป็นระบบ มีทักษะในการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำสารสนเทศ
ไปใช้ในการแก้ปัญหา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ
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และการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อ ตนเองหรือ
สังคม และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบมี
จริยธรรม (ยืน ภู่วรวรรณ . 2561 : 2)
การคิดวิเคราะห์อันเป็นพื้นฐานของการคิดที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดด้านอื่น ๆ
แล้ว อาจส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถคิดหาคำตอบของเนื้อหาบทเรียนนั้น ๆ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ลดลง บลูม (Bloom) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ เป็นความสามารถในการแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย
ๆ และสามารถค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยหรือองค์ประกอบย่อย ความสามารถในการคิดวิเคราะห์มี
3 ลักษณะ คือ วิเคราะห์ความสำคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการ (Bloom. 1967; อ้างถึง
ใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2551 : 5 ) การคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการจำแนกแยกแยะ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เรื่องราวหรือเหตุการณ์และหาความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือสิ่งสำคัญที่กำหนดให้ (สุวิทย์ มูล
คำ. 2549 : 9)
การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO (กระทรวง ศึกษาธิการ 2555: 21) โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ประกอบด้วยการดำเนินการ 5 ขั้น ดังต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 การตั้งประเด็นคำถาม
(Hypothesis Formulation) ขั้นที่ 2 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Searching for
Information) ขั้นที่ 3 การสรุปองค์ความรู้(Knowledge Formation) ขั้นที่ 4 การสื่อสารและการน าเสนอ
อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) ขั้นที่ 5 การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public
Service)
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ครูผู้สอนนิยม
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนใหญ่ใช้ในการระดมสมองขณะทำกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน และในการสรุป
บทเรียน ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล แผนผังความคิด เป็นแผนผังที่แสดงความสัมพันธ์ของสาระหรือความคิด
ต่างๆโดยใช้ เส้น คำ ระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง เครื่องหมาย รูปทรงเรขาคณิตและภาพแสดงความหมาย
(ทิศนา แขมมณี 2545 : 387)
จากผลการประเมินด้วยข้อสอบปลายภาคของผู้เรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ในปีการศึกษา
2562 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละไม่ถึงร้อยละ 70 จากคะแนนเต็มร้อยละ 100 รายงานผลจากการประเมินด้วย
ข้อสอบปลายภาคของผู้เรียน แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่เป็นตามแผนปฏิบัติการฝ่ายวิ ชาการ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ ตั้งไว้ที่ ร้อยละ 80 (แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 2562 : 167) ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจทำวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยใช้
การเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยใช้การเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นร่วมกับแผนผัง
ความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2.2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยใช้การเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นร่วมกับ
แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2.3 ศึกษาความพึงพอใจของนัก เรียนที่ม ีต่อ การจัดการเรีย นรู ้ เรื่อง การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยใช้การเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นร่วมกับแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อำเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 ห้อง นักเรียนรวม 189 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ของโรงเรียนมารีย์อนุส รณ์
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ซึ่งกำลังศึกษาอยู่
ในภาคเรี ยนที ่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2564 จำนวน 25 คน โดยใช้ วิ ธ ี การสุ่ มแบบกลุ ่ ม (Cluster Random
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนซึ่งมีนักเรียนคละความสามารถเป็นหน่วยในการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย โดยใช้การเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นร่วมกับแผนผังความคิด จำนวน 5 แผน 10 ชั่วโมง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน
10 ข้อ และ แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ
แบบแผนการวิจัย รูปแบบการทดลองกลุ่มเดียวและมีการวัดก่อนการทดลอง 1ครั้งและหลังการ
ทดลอง 1 ครั้ง (One Group Pretest Posttest Design) โดยมีวิธีการดำเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างคือ
1) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับใช้
ในการจัดการเรียนรู้เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยโดย ใช้การเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นร่วมกับ
แผนผังความคิด ของนักเรีย นชั้ นประถมศึ ก ษาปีท ี่ 2 ไปทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ ที่กำลังศึกษาใน ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีจำนวนนักเรียน 25 คน 2) ดำเนินการทดลองสอน โดยผู้วิจัยทำการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผน ใช้เวลารวม 10 ชั่วโมง 3) หลังจากการทดลองสิ้นสุดลง จึงทำการ
ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สำหรับใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นชุดเดียวกับข้อสอบก่อนเรียน แล้วตรวจเก็บ
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คะแนน เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 4) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ 5) นำคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสรุปผลการทดลองต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล 1) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อน
เรียน กับหลังเรียน โดยใช้สถิติ t-test (Dependent) 2) วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียน กับหลังเรียนโดยใช้สถิติ t-test (Dependent Samples) 3)วิเคราะห์
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยโดย โดยใช้
การเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นร่วมกับแผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ วิจัย ได้แก่ ความเที่ยงตรง ความยากง่าย อำนาจจำแนก
และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ และสถิติตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติทดสอบค่าที ชนิด Dependent
Samples t-test
4. ผลการวิจัย
จากการวิจัย ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน
การทดสอบ
n
S.D.
∑D
∑ D2
X
ก่อนเรียน
25
9.96
1.814
193
1,547
หลังเรียน
25
17.68
1.069
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

t
25.04*

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีค่า เฉลี่ย ก่อน
เรียน เท่ากับ 9.96 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 17.68 คะแนน เมื่อทำการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้แ บบบันได 5 ขั้นร่วมกั บแผนผัง
ความคิด พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน
การทดสอบ
n
S.D.
∑D
X
ก่อนเรียน
25
5.16
1.249
91
หลังเรียน
25
8.80
0.810
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

∑ D2

t

373

13.80*

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนมี
ค่าเฉลี่ย ก่อนเรียน เท่ากับ 5.16 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 8.80 คะแนน เมื่อทำการ
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เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียน โดยใช้การเรียนรู้แบบบัน ได 5
ขั้นร่วมกับแผนผังความคิด พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการประเมิน
เนื้อหา เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยเป็น
ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
บรรยากาศในห้องเรียนทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นใน
การเรียน
บรรยากาศของการเรียนทำให้นักเรียนเกิดความคิดที่
หลากหลาย
การจัดการเรียนการสอนฝึกให้นักเรียนมั่นใจในความคิดของ
ตัวเองกล้าที่จะแสดงความคิดของตัวเองมากขึ้น
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้
ความคิด
การจัดการเรียนการสอนฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนมากขึ้น
การจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้วยตนเองมากขึ้น
กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนค้นหาคำตอบในสิ่งที่อยากรู้
นักเรียนชอบเรียนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบ
บันได 5 ขั้นร่วมกับแผนผังความคิด
สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในการเรียนรู้ของ
นักเรียน
ค่าเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
ความหมาย
S.D.
X
4.64

0.49

มากที่สุด

4.88

0.33

มากที่สุด

4.64

0.49

มากที่สุด

4.88

0.33

มากที่สุด

4.44

0.51

มากที่สุด

4.84

0.37

มากที่สุด

4.64

0.49

มากที่สุด

4.80

0.41

มากที่สุด

4.84

0.37

มากที่สุด

4.56

0.51

มากที่สุด

4.72

0.45

มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 ข้อนักเรียน
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.72 เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 10 ข้อ
5. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดย
ใช้การเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นร่วมกับแผนผังความคิด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
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1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นร่วมกับแผนผังความคิด
หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้กลวิธีการนำเสนอข้อมูลผ่านการ
ประมวลความรู้ ในรูปแบบของแผนผังความคิด เพื่อทำการสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจง่ายมากขึ้น ประกอบด้วย 5
ขั้น ดังนี้ ขั้น L1 การตั้งประเด็นคำถาม/สมมติฐาน (Learning to Question) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก คิด
สังเกต ตั้งขอสงสัย ตั้งคำถามอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ ขั้น L2 การสืบค้นความรู้ร่วมกับแผนผัง
ความคิดและการคิดวิเคราะห์ จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ(Learning to Search) เป็นการฝึก แสวงหา
ความรู้ข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต หรือจากการปฏิบัติ
ทดลองเป็นต้น ขั้น L3 การสรุปองค์ความรู้ (Learning to Construct) ร่วมกับแผนผังความคิดและการคิด
วิเคราะห์ เป็นการฝึกนำความรู้และสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ได้จากการอภิปรายการทดลอง มาคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์และสรุปเป็นองค์ความรู้ ในรูปแบบของแผนผังความคิด ขั้น L4 การสื่อสารและการนำเสนออย่าง
มีประสิทธิภาพ (Learning to Communicate) ร่วมกับแผนผังความคิดและการคิดวิเคราะห์ เป็น การฝึกให้
ความรู้ที่ได้มานำเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ สรุปผลและนำเสนอผลที่ได้ในรูปแบบ
ของแผนผังความคิด ขั้น L5 การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Learning to Serve) เป็นการนาความรู้สู่
การปฏิบัติซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้ในบริบทรอบตัวและบริบทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม โดยจะนำ องค์
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อินธุอร อัปมะโน (2562, หน้า
100) ที่ พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
แผนผังความคิด ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเนื้อหาสาระ ความเชื่อมโยงของเนื้อหาหรือมโนทัศ น์ต่า งๆเน้น
ให้เห็นวิธีคิด ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้ เส้นทางการเรียนรู้ที่ครูจะพัฒนาผู้ เรีย น และเป็น
เครื่องมือที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน เกิดทักษะการคิด ครูสามารถเข้าใจความคิดของผู้เรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สลิลนา ศรีสุขศิริพันธ์ (2554, หน้า 76-77) พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนผังความคิดมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน หลังเรียนด้วยการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นร่วมกับ
แผนผังความคิด สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกั บสมมติฐ านที่ตั้ ง ไว้
เพราะว่าการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นร่วมกับแผนผังความคิด เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เ น้น ผู้เ รียนเป็น
สำคัญ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ทั้ง 5 ขั้น ตั้งแต่นักเรียนสังเกตสิ่งเร้า ร่วมกันตั้งคำถามจาก
ความสนใจ ลงมือค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง อภิปราย วิเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถ
นำเสนอองค์ความรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ แผนผังความคิดแสดงถึง
ความรู้ความคิด ความเข้าใจของผู้เรียนที่ผ่านการประมวลความรู้ความคิดตามลำดับขั้นตอน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฤทธิญา นามเกต (2561, หน้า137) เรื่อง การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแผนผังความคิด เรื่องวัสดุรอบตัว กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่ าง
ปลอดภัย โดยใช้การเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นร่วมกับแผนผังความคิด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 4.72 ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ในการตั้งคำถามสู่การเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติจริงในการแสวงหาคำตอบ จัดบรรยากาศ และสร้าง
สถานการณ์ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแผนผังความคิด จนสามารถสรุปองค์ความรู้
ที่ได้เพื่อนำเสนอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของ ถวิลย์ ธาราโภชน์ (2548, หน้า27-78) ที่กล่าวว่า ความพึง
พอใจ เป็นการวัดความรู้สึกหรือการวัดทัศนคติซึ่งจะออกมาในลักษณะของทิศทาง (Direction) ซึ่งมีอยู่ 2
ทิศทางคือ ทางบวก หมายถึง การประเมินความรู้สึกไปในทางที่ ดี ชอบหรือพอใจ และทางลบเป็นการประเมิน
ที่ไม่ดี ไม่ชอบหรือไม่พอใจและการวัดในลักษณะปริมาณ (Magnitude) ซึ่งเป็นความเข้มข้น ความรุนแรงหรือ
ระดับทัศนคติไปในทิศทางที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์นั้นเอง ซึ่งวิธีการวัดมีอยู่หลายวิธี เช่นวิธีการสังเกต
การสัมภาษณ์การใช้แบบสอบถาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฤทธิญา นามเกต (2561, หน้า 137) เรื่อง
การพัฒ นาการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับแผนผังความคิด เรื่องวัสดุรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ความพึง
พอใจของนักเรียน มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.50 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
6. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยกระบวนการจัดการเรี ยนรู้แ บบ
บันได 5 ขั้น ร่วมกับแผนผังความคิด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2)
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ร่วมกับแผนผัง
ความคิด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่ มี
ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ร่วมกับแผนผังความคิด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ การจัดการเรียนรู้เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่า ง
ปลอดภัย โดยใช้การเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นร่วมกับแผนผังความคิด เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
ความรู้นำเสนอความคิดเห็นของตนเองและสรุปองค์ความรู้ในรูปแบบของแผนผังความคิด ครูผู้สอนควรศึกษา
รายละเอียดในแผนการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจ ทั้งด้านเนื้อหาและกิจกรรมก่อน จึงจะทำให้ก ารจัด การเรี ยนรู้
ประสบความสำเร็จ
7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ การเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น
ร่วมกับแผนผังความคิดและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กับกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒ นาผู้ เรี ยน
ด้วยรูปแบบการสอนที่หลากหลาย และควรนำไปใช้ในระดับอื่นๆ ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ของนักเรียน
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การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรูแ้ บบ SQ4R เชิงรุก
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of Matthayomsuksa 6 Students Using Active Learning SQ4R Approach
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R
เชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั ก เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนกับก่อนเรีย นโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R เชิงรุก กับเกณฑ์ร้อยละ 75
3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R เชิงรุก และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R เชิงรุก กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 28 คน ได้มา
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จำนวน 26 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนตามแผนการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ
SQ4R เชิงรุก จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าคะแนนที ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R เชิงรุก ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.34/81.79 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.60 คะแนน
เฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R เชิงรุกโดยรวม ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ : กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R เชิงรุก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ

208

Abstract
The purposes of this research were to 1) develop learning activities using the active
learning SQ4R approach for enhancing Matthayomsuksa 6 students’ English reading
comprehension skills to meet the efficiency criteria of 75/75, 2) compare the students’ learning
achievement after and before learning by using in the active learning SQ4R approach for
enhancing Matthayomsuksa 6 students’ English reading comprehension skills, 3) study the
effectiveness index (E.I.) of the active learning SQ4R approach for enhancing Matthayomsuksa
6 students’ English reading comprehension skills, and 4) investigate the student’s satisfaction
in learning towards the active learning SQ4R approach. The samples were 28 students of
Matthayomsuksa 6/5 in the second semester under the academic year 2020 at Sikhiu
“Sawadphadungwittaya” School, selected by cluster random sampling. The research
instruments were 1) the 26-lesson plans of learning activities using the active learning SQ4R
approach for enhancing Matthayomsuksa 6 students’ English reading comprehension skills 2)
the 30-item reading comprehension skill test, and 3) the 15-item satisfaction questionnaire
towards learning management by using the active learning SQ4R approach. The statistics
used in the research included percentage, mean, standard deviation, and t-test. The result
revealed that 1) the efficiency of learning activities using the active learning SQ4R approach
for enhancing Matthayomsuksa 6 students’ English reading comprehension skills was
80.34/81.79, 2) the mean score of Matthayomsuksa 6 students’ English reading comprehension
skills after learning through the developed activities was higher than before with the statistic
significant level of .05, 3) the effectiveness index (E.I.) of the active learning SQ4R approach
for enhancing Matthayomsuksa 6 students’ English reading comprehension skills was 0.60,
and 4) the student’s satisfaction towards the developed learning activities was at the highest
level.
Keywords : The Active Learning SQ4R approach, Student’s achievement, English Reading
comprehension
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สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
State of Management Scouting Activities in Schools
under Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 7
1
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู
เกี่ยวกับการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู จำนวน 412 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน และใช้การสุ่มแบบ
ชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 978 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test แบบ Independent และ One-way ANOVA
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึ กษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน และระดับปานกลาง 1 ด้าน โดยด้านผู้บริหาร
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านผลงานดีเด่น มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับสภาพการบริ หารงาน
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จำแนก
ตามประสบการณ์การทำงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อจำแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมแตกต่า งกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านผู้กำกับลูกเสือ ด้านลูกเสือ ด้านมวลกิจกรรม และด้านผลงานดีเด่น แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ : การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study states of management scouting
activities in schools under Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 7 and
2) to compare the opinions of teachers towards the states of Management Scouting Activities
in Schools Under Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 7 classified by
working experiences and school sizes. The sample were 412 school administrators and
teachers, selected by using the table of Krejcie & Morgan, and stratified random sampling.
The research instrument was a questionnaire. The statistics used for analyzing the collected
data were percentage, mean, standard deviation, independent sample t-test and one-way
ANOVA. The results of this study were as follows:
1. The states of management scouting activities in schools under Nakhonratchasima
Primary Educational Service Area Office 7 according to the opinions of school administrators
and teachers as a whole was at a high level. When considering at each aspect, 4 aspects at
a high level and 1 aspect at a moderate level. The school administrators was at the highest
mean score while the performance was at the lowest mean score.
2. The comparisons of the opinions of school administrators and teachers about the
states of management scouting activities in schools under Nakhonratchasima Primary
Educational Service Area Office 7, classified by working experiences as a whole was not
different. When classified by school sizes as a whole was statistically different at significant
level of .05. When considering at each aspect, in 5 aspects: shared school administrators,
scout director, scout, ห couting ฟ ctivities and performance was statistically different at
significant level of .05
Keywords : Scouting Activities, Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office7
1. บทนำ

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัยเป็นพันธกิจสำคัญร่วมกัน ของรั ฐและทุ ก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เด็กทุกคนมีพัฒนาการรอบด้านตามวัยอย่างมีคุณภาพและพัฒ นาเต็มศั ก ยภาพ
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดรับกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะชีวิต มีพฤติกรรมการบริโภคที่
ถูกต้องเหมาะสม มีภูมิคุ้มกัน และมีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพทั้งความรู้ ทักษะ
อาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน้า 113) กิจกรรมลูกเสือสามารถพัฒนาผู้เรียน
ทั้งกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สั งคมให้ เกิด
ความสามั ค คี และมี ค วามเจริญ ก้ า วหน้ า ทั ้ ง นี ้ เ พื ่อ ความสงบสุ ข และความมั ่น คงของประเทศชาติ
(กระทรวงศึกษาธิการ,2557, หน้า 33) และเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ เป็น

211

อย่างดี เพราะกิจกรรมลูกเสือมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วย
สร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานศึก ษา ซึ่งจะ
เป็นแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนได้ หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนิน
กิจกรรมลูกเสือ คือ สถานศึกษาโดยการนำของผู้บริหารสถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (สุรเดช
รอดจินดา, 2559, หน้า 4) โดยวิธ ีการทางลูกเสือนับเป็นวิธีการหนึ่งที่ทั่วโลกยอมรับว่าสามารถแก้ปัญหา
เยาวชนได้อย่างดี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายแน่นอนที่จะใช้กิจกรรมลูกเสือเป็นเครื่องมือสำคัญในการ
แก้ปัญหาด้านจิตใจของเด็กและเยาวชนไทย (พิชัย รัตตกุล, 2556, หน้า 6)
การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
นครราชสีมา เขต 7 นั้นพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูไม่มีการพัฒนาตนเองให้มีวุฒิทางลูกเสือ ขาดการ
กำหนดนโยบาย แผนพัฒนาและระบบการบริหารกิจการลูกเสือ การส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลกิจกรรมลูกเสือไม่ต่อเนื่อง ลูกเสือไม่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ ขาดทักษะ
ทางลูกเสือ ขาดการมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และไม่ตระหนักในคุณค่าการเป็นลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
และโรงเรียนมีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับมีจำนวนน้อย (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7, 2563, หน้า20) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ว่าในปัจจุบันมีสภาพการ
บริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาเป็นอย่างไร เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
2.2 เพื่อเปรียบเทีย บความคิด เห็น ของครูเ กี่ย วกับสภาพการบริ หารงานกิ จ กรรมลู กเสือ ใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จำแนกตามประสบการณ์
การทำงาน และขนาดสถานศึกษา
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 88 คน และครู 324 คน รวมจำนวน 412 คน ซึ่งกำหนด
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกนและใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
ตอนที่ 2 สภาพการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านผู้กำกับลูกเสือ ด้านลูกเสือ ด้านมวลกิจกรรม และด้านผลงานดีเด่น โดยมีค่าความเชื่อ มั่น
(Reliability) เท่ากับ .97 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเดินทางไปรับแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้รับการตอบ
แบบสอบถามกลับคืน จำนวน 412 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็ จรูป
ทางสถิติ โดยหาความถี่ ร้อ ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test แบบ Independent และ Oneway ANOVA
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4. ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ตารางที่ 1 สภาพการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน
การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
S.D.
ระดับ
x̅
1. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
3.93 0.62
มาก
2. ด้านผู้กำกับลูกเสือ
3.78 0.65
มาก
3. ด้านลูกเสือ
3.86 0.68
มาก
4. ด้านมวลกิจกรรม
3.85 0.68
มาก
5. ด้านผลงานดีเด่น
3.45 0.83
ปานกลาง
รวม
3.77 0.61
มาก

อันดับ
1
4
2
3
5
-

จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน และระดับปานกลาง 1 ด้าน โดยด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านผลงานดีเด่น มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับ สภาพการบริหารงาน
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน
น้อยกว่า 10 ปี
10 ปี ขึ้นไป
สภาพการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ
t
ในสถานศึกษา
S.D.
S.D.
x̅
x̅
1. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
3.96
0.59
3.89
0.65 1.095
2. ด้านผู้กำกับลูกเสือ
3.83
0.62
3.72
0.68 1.652
3. ด้านลูกเสือ
3.89
0.66
3.82
0.70 0.977
4. ด้านมวลกิจกรรม
3.87
0.66
3.83
0.71 0.576
5. ด้านผลงานดีเด่น
3.54
0.84
3.36
0.81 2.238
รวม
3.82
0.59 3.73 0.62 1.485
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเ กี่ ยวกับ
สภาพการบริหารงานกิจ กรรมลูก เสือ ในสถานศึ กษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่ก ารศึ กษาประถมศึก ษา
นครราชสีมา เขต 7 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับสภาพการบริ หารงาน
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา จำแนกตามขนาดสถานศึกษา
การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ
SS
df
MS
F
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
ระหว่างกลุ่ม
49.510
2
24.755
90.924*
ภายในกลุ่ม
111.356
409
.272
รวม
160.866
411
2. ผู้กำกับลูกเสือ
ระหว่างกลุ่ม
36.868
2
18.434
53.706*
ภายในกลุ่ม
140.385
409
.343
รวม
177.254
411
3. ลูกเสือ
ระหว่างกลุ่ม
49.477
2
24.739
70.556*
ภายในกลุ่ม
143.406
409
.351
รวม
192.883
411
4. มวลกิจกรรม
ระหว่างกลุ่ม
45.226
2
22.613
61.825*
ภายในกลุ่ม
149.595
409
.366
รวม
194.820
411
5. ผลงานดีเด่น
ระหว่างกลุ่ม
26.872
2
13.436
21.206*
ภายในกลุ่ม
259.148
409
.634
รวม
286.020
411
รวมทั้ง 5 ด้าน
ระหว่างกลุ่ม
40.206
2
20.103
71.666*
ภายในกลุ่ม
114.447
408
.281
รวม
154.653
410
*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเ กี่ย วกับ
สภาพการบริหารงานกิจ กรรมลูก เสือ ในสถานศึ กษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่ก ารศึ กษาประถมศึก ษา
นครราชสีมา เขต 7 จำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา จำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
ตัวแปร
ขนาดสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
3.48
4.08
4.42
X̅
ผู้บริหารสถานศึกษา ขนาดเล็ก
3.48
0.60*
0.94*
ขนาดกลาง
4.08
0.34*
ขนาดใหญ่
4.42
ผู้กำกับลูกเสือ
3.39
3.92
4.17
X̅
ขนาดเล็ก
3.39
0.53*
0.78*
ขนาดกลาง
3.92
0.25*
ขนาดใหญ่
4.17
-ลูกเสือ
3.45
3.95
4.45
X̅
ขนาดเล็ก
3.45
0.50*
1.00*
ขนาดกลาง
3.95
0.50*
ขนาดใหญ่
4.45
มวลกิจกรรม
3.41
4.06
4.20
X̅
ขนาดเล็ก
3.41
0.65*
0.79*
ขนาดกลาง
4.06
0.14
ขนาดใหญ่
4.20
ผลงานดีเด่น
3.13
3.55
3.84
X̅
ขนาดเล็ก
3.13
0.42*
0.71*
ขนาดกลาง
3.55
0.29*
ขนาดใหญ่
3.84
รวม
3.37
3.91
4.22
X̅
ขนาดเล็ก
3.37
0.54*
0.85*
ขนาดกลาง
3.91
0.31*
ขนาดใหญ่
4.22
*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s
Method) พบว่า ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านผู้กำกับลูกเสือ ด้านลูกเสือ และด้านผลงานดีเด่น มีความ
แตกต่างกันจำนวน 3 คู่ ได้แก่ ด้านสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดเล็กกับ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ ส่วนด้านมวลกิจกรรม มีความ
แตกต่างกันจำนวน 2 คู่ ได้แก่ สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดเล็กกับ
สถานศึกษาขนาดใหญ่
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5. อภิปรายผล
5.1 สภาพการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมลูกเสือเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่โรงเรียนทุกแห่งต้องดำเนินงานจัดกิจกรรมลูกเสือ (สำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2553, หน้า 2) ส่งผลให้มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ศิริกมล พุมมา
(2562, หน้า 142) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานลูกเสือกับผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงาน
ลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 และ เขต 2
ผลการวิจัยพบว่า ผลการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
5.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับการบริหารงาน
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จำแนก
ตามประสบการณ์ การทำงาน โดยรวมไม่แตกต่า งกั นอย่า งมีนั ยสำคัญทางสถิต ิที ่ระดับ .05 ทั้งนี้อ าจ
เนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมลูกเสือ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีขั้นตอนและแนว
ทางการปฏิบัติ และการเป็นระบบหมู่ เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (สำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2553, หน้า 28) ซึ่งต้องประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานกิจกรรม
ลูกเสือ ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ชนก ประกอบดี (2564, หน้า 108) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารกิจกรรมลูกเสือ
จิตอาสาของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พบว่า
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาของโรงเรียน
จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน ไม่แตกต่างกัน
5.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับการบริหารงาน
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จำแนก
ตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก บุคลากรมีความสำคัญในการบริห ารงาน
ลูกเสือในโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องมีบุคลากรที่เหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยจะต้องมีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมกับตำแหน่งและมีปริมาณพอเพียงกับจำนวนลูกเสือในโรงเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557, หน้า
47) ซึ่งโรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมลูกเสือมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กและขนาด
กลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูมิบดี แก้วศรีสังข์ (2562, หน้า 77) ได้วิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของครู
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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6. สรุปผล

สภาพการบริห ารงานกิ จ กรรมลู ก เสื อในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนัก งานเขตพื ้น ที ่ การศึ กษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานกิจกรรมลู กเสื อ
ในสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อจำแนกตามขนาดสถานศึกษา
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านผู้กำกับลูกเสือ ด้านลูกเสือ ด้านมวลกิจกรรม และด้านผลงานดีเด่น
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรมีการศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7.2 ควรมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางลูกเสือในระดับต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมผู้บริหารสถานศึก ษา
ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือได้แสดงออกความสามารถและผลงานของตน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ
หารระคน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL กลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้ ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านกันแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จำนวน 1 ห้อง จำนวน 29 คน
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)
แผนการจั ดการเรี ยนรู ้ก ลุ ่ม สาระการเรีย นรู้ คณิต ศาสตร์ 2) แบบทดสอบวั ดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยของประชากร 2
กลุ่ม ที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent Sample test) ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน เท่ากับ 73.62/72.87 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้
70/70 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ
คูณ หารระคน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้การจัดการเรีย นรู้แบบร่ว มมือ
เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เทคนิค KWDL
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Abstract
The purposes of this research were 1) to develop of learning management plan on
problems involving addition, subtraction, multiplication, and division to meet the criteria set
of 70/70, 2) to compare the learning achievement between before and after learning with
thought the learning by using STAD cooperative learning with KWDL technique, 3) to explore
the student's satisfaction towards learning though the learning by using STAD cooperative
learning with KWDL technique. The samples of this study were 29 students of prathomsuksa
4 students studying in the first semester of the academic year 2021 at Ban Kansang School,
Mueang Surin District, Surin Province under Surin Primary Educational Service Area Office 1.
They were selected by cluster random sampling. The research instruments included: 1) the
learning management plans for the problem of addition, subtraction, multiplication, and
division, 2) the mathematical learning achievement test and 3) and the student satisfaction
questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation
and the hypothesis was tested by using dependent sample t-test. The results of the study
were as follows: 1) Lesson plans of mathematics learning on problems involving addition,
subtraction, multiplication and division were effcient at the criterion at the criterion of
73.62/72.87 with were higher than the valued criterion 70/70. 2) Learning achievement of
students being taught learning on problems involving addition, subtraction, multiplication
and division by using STAD cooperative learning with KWDL technique was significantly
higher than before learning at the level of .05. 3) The satisfaction of the students towards
learning by using STAD cooperative learning with KWDL technique as a whole was at a
highest level.
Keywords : Learning Achievement, Cooperative Learning, STAD Technique, KWDL Technique
1. บทนำ

คณิ ต ศาสตร์ม ีบ ทบาทสำคั ญ ยิ ่ ง ต่ อความสำเร็จ ในการเรี ยนรู ้ ใ นศตวรรษที ่ 21 เนื ่ อ งจาก
คณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปั ญหา
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยคำนึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นสำคัญ คือการเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการ
ร่วมมือ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560, หน้า 8)
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การจัดกิจ กรรมการเรียนการสอนคณิต ศาสตร์ท ี่ ผ่ านมา ผู้เรีย นยังมีป ัญ หาหรือ ไม่ป ระสบ
ความสำเร็จตามที่มุ่งหวังในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งจะเห็นได้จากการ
ทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ หรือ NT (National Testing) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั่ว
ประเทศ ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ เช่นเดียวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National Educational Test: O-NET) ผู ้ เ รี ย นชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 6 มี ค ะแนนเฉลี ่ ย วิ ชา
คณิตศาสตร์ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ (รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET,
2560-2562, หน้า 3) พบว่า ปีการศึกษา 2560-2562 คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของสถานศึกษาใน
จังหวัดสุรินทร์ เท่ากับ 39.62, 37.55 และ 35.17 ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มของคะแนนเฉลี่ยลดลง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายสาระ พบว่า สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยปี
การศึกษา 2560-2562 เท่ากับ 40.04, 42.37 และ 39.73 ตามลำดับ ซึ่งเป็นสาระที่มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ย
ลดลง สัมพันธ์กับคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ดังจะเห็นได้จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้ นพื้นฐาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกันแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 ปี
การศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 59.50, 42.73
และ 39.50 ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มลดลง จากการศึกษาสภาพปัญหาพบว่า สาเหตุที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ำ เนื่องมาจากนักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหายังไม่ได้ บอกสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบไม่ได้ อีกทั้งนักเรียน
ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขาดความสามัคคีในการรวมกลุ่มกันทำงาน ขาดความร่วมมือ
และคนเรียนเก่งไม่สนใจคนเรียนอ่อน รวมถึงนักเรียนขาดการคิดอย่างมีเหตุผลและขาดการคิดอย่างเป็นระบบ
(โรงเรียนบ้านกันแสง, 2562, หน้า 20)
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ซึ่ง วัชรา เล่าเรียนดี (2554,
หน้า 163) ได้ศึกษา เทคนิคแบบกลุ่มผลสัมฤทธิ์ STAD เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัด
กลุ่มผู้เรียนที่มีสมาชิกกลุ่มละ 4-6 คน โดยคละทั้งความสามารถ โดยที่ครูจะทำการสอนหรือเสนอเนื้อหาสาระ
ของบทเรียนแก่นักเรียนทั้งชั้นก่อนและมอบหมายให้แต่ละกลุ่มทำงานตามที่กำหนดตามวัตถุประสงค์ ใน
แผนการสอนเมื่อสมาชิกกลุ่มช่วยกันปฏิบัติและทำแบบฝึกหัดหรือทบทวนเนื้อหาตามที่ได้รั บมอบหมายเสร็จ
แล้ว ครูจะให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบประมาณ 15-20 นาที คะแนนที่ได้จากการทดสอบจะถู กแปลง
เป็นคะแนนกลุ่มของแต่ละกลุ่ม ซึ่งเรียกว่า “กลุ่มผลสัมฤทธิ์” (Achievement Division) นอกจากนี้ยังมี
เครื่องมือที่จะสามารถนำมาช่วยการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
คือ การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เทคนิค KWDL ดังที่ สุเชษฐ์ หลานฉิม (2559, หน้า 17) ได้ศึกษา
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนมีความละเอียดถี่ ถ้วน
ทำให้นักเรียนเข้าใจปัญหาได้อย่างชัดเจน และหาวิธี แก้ปัญหาได้อย่างหลากหลายซึ่งทำให้นัก เรีย นสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรมโดยใช้คำถาม 4
ขั้นตอน ซึ่งการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนที่กล่าวมาข้างต้น เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผู้สอนทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาและชี้แนะ
แนวทางให้แก่ผู้เรียน สอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
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เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒ นากระบวนการเรี ยนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 พัฒ นาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70
2.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค
KWDL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ
หารระคน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในกลุ่มเครือข่าย
เมืองสุรินทร์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จำนวน 5 ห้องเรียน ได้แก่ โรงเรียน
บ้านกันแสง จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 29 คน โรงเรียนบ้านสลักได จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 35
คน โรงเรียนบ้านเทนมีย์ จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 22 คน โรงเรียนบ้านตระแบก จำนวน 1 ห้องเรียน
มีนักเรียน 25 คน และโรงเรียนบ้านเสม็ด (ประชารัฐนุเคราะห์) จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 26 คน รวม
ทั้งสิ้น จำนวน 137 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านกันแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จำนวน 1
ห้อง จำนวน 29 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยวิธีการ
จับฉลาก ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ การทดลองใช้รูปแบบ
การทดลองกลุ่มเดียว และมีการวัดก่อนการทดลอง 1 ครั้ง และหลังการทดลอง 1 ครั้ง (One Group Pretest
Posttest Design) โดยมีวิธีการดำเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือ 1) สร้างความเข้าใจกับนั กเรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่างเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค
KWDL 2) ดำเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ บันทึกผลคะแนนเก็บไว้ 3) ดำเนินการจัดการเรี ยนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL จำนวน 9 แผน 11 ชั่วโมง ไม่
รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 4) ดำเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 5) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์
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ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค
KWDL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล 1) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ 70/70 2)
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้การทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยของ
ประชากร 2 กลุ่ม ที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน 3) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค
KWDL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ได้แก่ ความเที่ยงตรง ความยาก อำนาจ
จำแนก และความเชื่อมั่น ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ (E1/E2) และทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยของ
ประชากร 2 กลุ่ม ที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน
4. ผลการวิจัย

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 70/70

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ (E1/E2)

คะแนน
n คะแนนเต็ม รวมคะแนน X
29
180
3,843 132.52
29
30
634
21.86

ค่า
ประสิทธิภาพ
73.62
72.87

73.62/72.87

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ นักเรียน จำนวน 29 คน มีคะแนน
เฉลี่ย 132.52 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.62 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน มี
คะแนนเฉลี่ย 21.86 คิดเป็นร้อยละ 72.87 จึงสรุปได้ว่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ
73.62/72.87 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้
4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
n
S.D.
∑D
∑ D2
X
ก่อนเรียน
29
12.31
2.173
277
2,685
หลังเรียน
29
21.86
1.995
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

t

Sig

43.48*

.000
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย ก่อนเรียน เท่ากับ
12.31 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 21.86 คะแนน เมื่อทำการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค
KWDL พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.3 ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคน
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ระดับความพึงพอใจ
ข้อที่
รายการประเมิน
ความหมาย
S.D.
X
1 เนื้อหา เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
4.79
0.41
มากที่สุด
เป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2 นักเรียนยินดีที่มีเพื่อนในกลุ่มคอยแนะนำช่วยเหลือ
4.72
0.45
มากที่สุด
เมื่อมีข้อสงสัย
3 นักเรียนในกลุ่มมีการวางแผนการทำงานร่วมกัน จึงทำให้
4.59
0.50
มากที่สุด
งานของกลุ่มเสร็จเรียบร้อยยิ่งขึ้น
4 การเรียนรู้แบบร่วมมือ ทำให้นักเรียนและสมาชิกในกลุ่มได้ 4.97
0.19
มากที่สุด
แลกเปลี่ยนความรู้แก่กันและกัน
5 การเรียนรู้แบบร่วมมือ ทำให้นักเรียนและสมาชิกในกลุ่ม
4.93
0.26
มากที่สุด
กล้าคิดกล้าตอบ
6 นักเรียนในกลุ่มมีความกระตือรือร้น ร่วมมือกันปฏิบัติ
4.79
0.41
มากที่สุด
กิจกรรมเพื่อเป็นผลงานของกลุ่ม
7 นักเรียนได้ใช้สื่อการเรียนรู้ในการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
4.86
0.35
มากที่สุด
8 นักเรียนพอใจและชอบที่ครูจัดสือ่ และอุปกรณ์การเรียน
4.52
0.51
มากที่สุด
การสอนที่ช่วยให้เข้าใจกับเนื้อหาที่เรียนในแต่ละครั้ง
9 นักเรียนพอใจกับคะแนนผลงานที่ตนเองและเพื่อนทำได้
4.79
0.41
มากที่สุด
10 นักเรียนพอใจและชอบเมื่อครูชมเชยและให้รางวัล
4.72
0.45
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
4.77
0.10
มากที่สุด
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10
ข้อ นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.77 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 10 ข้อ
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5. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ
หารระคน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน เท่ากับ
73.62/72.87 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 70/70 หมายความว่านักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 73.62 และได้คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.87 ที่เป็นเช่นนี้เพราะแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้สร้างขึ้นตามกระบวนการและขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เลือกใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้และ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนรู้ของผู้เรียน เริ่มจากการศึกษา
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดจากหลั กสู ตรสถานศึ กษา
และเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับ
เทคนิค KWDL เพื่อพิจารณาขอบข่ายเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และนำการเรียนรู้ที่ได้ไปใช้วิเคราะห์สถานการณ์อื่น
ที่มีลักษณะคล้ายกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2554, หน้า 125-126) ได้
กล่าวถึงแผนการจัดการเรียนรู้ว่า เป็นสื่อที่ทำให้เกิดการวางแผนวิธีจัดการเรียนรู้ที่มีความหมายยิ่งขึ้น ช่วยให้
ครูมีสื่อการจัดการเรียนรู้ที่ทำด้วยตนเองทำให้เกิดความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้
ครบถ้วนตรงตามหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ได้ทันเวลาช่วยให้ครูมั่นใจในการสอนเพิ่มมากขึ้น
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ
คูณ หารระคน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
ทั้งนี้เพราะเป็นผลเนื่องมาจากการได้รับการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค
STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้า นผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นรมน วงศ์มณี (2555, หน้า 96) ได้ศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการ
เรียนรู้โจทย์ปัญหา เรื่องการหาร และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 3
โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL พบว่า คะแนนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูง กว่า ก่อน
เรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค
KWDL โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.77 ทั้งนี้เนื่องจากห้องเรียนมีบรรยากาศที่ส่ง เสริม
การเรียนรู้ มีการจัดกลุ่มให้นักเรียนอย่างเหมาะสมได้เรียนรู้เป็นกลุ่มเล็ก ๆ สามารถแสดงความคิดเห็นได้โดย
ไม่กดดัน นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ อีกทั้งมีส่วนร่วมในการทำงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ พัชรี ปัญชะนะ (2555, หน้า 82) ได้ศึกษาชุดกิจกรมเพื่อพัฒนาการคิด วิเ คราะห์
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คุณ และหารระคน ด้วยวิธ ีการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ STAD ร่วมกับ
เทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียน มีความพึงพอใจต่อชุดกิจ กรรมอยู่ใน
ระดับมาก
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6. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ
คูณ หารระคน เท่ากับ 73.62/72.87 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 70/70 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการ
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การจัด การ
เรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD
ร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ครูควรจัดกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติมากที่สุด ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD
ร่วมกับเทคนิค KWDL ครูผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจแม่นยำในขั้นตอนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานตามความเหมาะสม ทำแบบทดสอบ เพื่อให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจทางด้านเนื้อหาเกิดความกระตือรือร้น และมีความภาคภูมิใจต่อความรับผิดชอบใน
ตนเองและกลุ่ม
7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL กับกิจกรรมอื่นอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยรูปแบบการสอน
ที่หลากหลาย และควรนำไปใช้ในระดับชั้นอื่น ๆ ในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ของ
นักเรียน
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บทคัดย่อ
การวิ จ ั ย ครั ้ง นี ้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์เ พื ่อ 1) เพื ่ อ วิ เ คราะห์บ ุค ลิ ก ภาพเบื ้ องต้ นของผู ้เ รียนด้วย
HABITscanของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 2)เพื่อนำผลการวิเคราะห์
บุคลิกภาพของผู้เรียนมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน3)เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การ จัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2564 จำนวน 443 คน ใช้วิธ ีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ โปรแกรม
วิเคราะห์นิสัย HABITscanฉบับออนไลน์ และแบบสำรวจสรุปข้อมูลผ่านโปรแกรม google form สถิติที่ใช้ใน
การวิจัยคือ ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1)บุคลิกภาพที่พ บมากที่สุดคือ บุคลิกภาพแบบนักสนับสนุ น
(Supporter) : สีเขียว จำนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 30.26 และบุคลิกภาพที่พบน้อยที่สุดคือบุคลิกภาพ
แบบนักบัญชาการ (Commander) : สีแดง จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ทั้งนี้ยังมีน ั กเรีย นที ่มี
บุคลิกภาพโด่นเด่นซ้ำกัน 2 บุคลิกภาพ จำนวน89 คน 2) นำผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลมาออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active leaning ในรายวิชากิจกรรมแนะแนว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) นักเรียน
ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวมากยิ่งขึ้น สามารถเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ตรงตาม
ความถนัด ความสามารถ และความสนใจ
คำสำคัญ : วิเคราะห์บุคลิกภาพผู้เรียนรายบุคคลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์นิสัย HABITscan

Abstract
The purposes of this research consist of 1) analyzing the learner personality by using
HABITscan of Secondary 6 students in PrakhonchaiPittayakom school, 2) using the results of
learner personal analyzing as a preliminary data in planning teaching activities, and 3)
improving the teaching quality of the Guidance activities subject. The sample groups in this
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research include of 443 Secondary 6 students in academic year 2021 which have been specific
selected. The instruments in this research are the online version of HABITscan program and
google form. The percentage is used as research statistic values. The results of this research
show that 1) the most common personality is the Supporter personality (Green color, 161
students or 30.26 %) and the least personality is the Commander personality (Red color, 8
students or 1.50 %); however, there are 89 students with duplicate personality, 2) the analyzing
results can be used to design the active learning activities, and 3) the students are more
interested in participating the guidance activities which can give them with more opportunity
for an admission according to their aptitudes, abilities and interests.
Keywords : The Learner Personality Analysis by using the Personal Analytic Program
HABITscan
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สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
The Development of Recorder Skill Drills Based on Kodaly’s Approach
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง การพัฒ นาแบบฝึกทักษะขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดโคดายสำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโคดาย
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/ E2 (80/80) 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มประชากร 278
คน กลุ่มตัวอย่าง 29 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัย 1) แบบทดสอบระหว่างเรียน 2) แบบ
ฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ และ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ยน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 1) ร้อยละ 2) ค่าเฉลี่ย และ 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.52/81.31
มีประสิทธิภาพสูงกว่ าเกณฑ์ที่กำหนด 2) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่ า งมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ระดับพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.55 ระดับพึงพอใจมากที่สุด
คำสำคัญ : ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โคดาย แบบฝึกทักษะ

Abstract
Research entitled ‘The Development of Recorder Flute Blowing Skill Drills based on
Kodaly’s Approach for Prathomsuksa 5 Students aimed to 1) develop the drills for recorderflute blowing skill by using Kodaly’s approach to meet the E1/E2 (80/80) efficiency value
complied with criterion set, 2) compare the learning achievement before and after learning,
and 3) study students' satisfaction towards the recorder blowing skill drills. The population
was 278 students; the samples were 29 students selected by purposive sampling. The research
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instruments were 1) pre-test, 2) Recorder flute blowing skill drills 3) lesson plan, and 4) learning
achievement test.
The results of the study show that: 1) The recorder flute blowing skill drills had
efficiency value at 82.52/81.31 which was higher than the criterion set. 2) The learning
achievement of post-test was significantly higher than pre-test at the .05 level, and 3) The
overall satisfaction of students was at 4.66 and the standard deviation was at 0.55 meaning
at the highest level.
Keywords : Recorder, Kodaly, Skill Exercises
1. บทนำ

ดนตรีถือเป็นการแสดงออก ในด้านความรู้สึก และอารมณ์ของมนุษย์ ซึ่งดนตรีมีบทบาทต่อสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาประเทศ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีความสอดคล้องกับรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยมีวิชา
ดนตรีอยู่ในสาระที่ 2 ประกอบด้วยมาตรฐาน 2 ส่วน ได้แก่ ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสั มพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และ
วัฒ นธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 182) วิชาดนตรีเป็นวิชาหนึ่ง เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิต
มนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ ตลอดจนการนำไปสู่
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพได้
ขลุ่ยรีคอร์เดอร์เป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทหนึ่งที่มีขนาดเล็ก ไม่ต้องปรับจูนเสียง อีกทั้งราคาถูก
นักเรียนสามารถซื้อเป็นของตนเองได้ ฝึกซ้อมที่บ้านได้ เป็นเครื่องดนตรีที่เป็นพื้นฐานในการเล่ น เครื่อ งดนตรี
อื่น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนเป็นอย่ างมาก โดยกิจกรรมการเรียนการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์นั้น
นักเรียนจะได้พัฒนาในด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ ไปพร้อม ๆกับกระบวนการเรียนเรียนรู้ ซึ่งใน
ด้านความรู้ นักเรียนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขลุ่ยรีคอร์เดอร์ และทฤษฎีดนตรีสากล ซึ่งใช้
ในการอ่านโน้ตเพลง ด้านทักษะ นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ มีสมาธิ มีระเบียบวินัย
มีความอดทนมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมในการฝึกซ้อม มีความกล้าแสดงออก สามารถบรรเลงในที่สาธารณะได้ ด้าน
เจตคติ นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักช่วยเหลือเพื่อนภายในกลุ่ม สามารถทำงานร่วมกั นเป็ นทีม
เพื่อบรรเลงบทเพลงร่วมกัน (อัศวิน นาดี. 2563, มิถุนายน 28)
การเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียนบ้านโคกไทร ยังขาดครูผู้สอนที่มีทักษะทางดนตรี ซึ่งครูผู้ที่
รับผิดชอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนั้นเป็นครูที่ไม่ได้จบตรงเอก หรือเป็นเอกที่อ ยู่ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ เช่น โรงเรียนในเครือข่ายตาตุมจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ สถานที่ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล
ประกอบด้วยโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด 11 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนบ้านโคกไทร 2) โรงเรียนบ้าน
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จารย์ 3) โรงเรียนบ้านอังกอล 4) โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 5)โรงเรียนบ้านปวงตึก 6) โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
7) โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม 8) โรงเรียนบ้าน คะนา 9) โรงเรียนบ้านโพธิ์ 10)โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒ นา
และ 11) โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด ซึ่งมีเพียงโรงเรียนบ้านจารย์เพียงโรงเรียนเดียวเท่านั้นที่มีครูดนตรีที่จบ
ตรงเอก ไม่สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนที่ขาดโอกาสการเรียนทางด้านดนตรี ดังนั้นการเรียนการสอนดนตรี
เบื้องต้นที่จะเป็นพื้นฐานทางดนตรีที่ดีแก่เด็กนักเรียน คือ การเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่
เหมาะสม สำหรับนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยนักเรียนสามารถบรรเลงแบบเดี่ยว หรือบรรเลง
ร่วมกันเป็นวง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีภายในโรงเรียนได้ ต่อยอดเป็นวงดุริยางค์ไว้ร่วมบรรเลง
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และชุมชนได้ (สัมพันธ์ พันธ์พิมพ์. 2563)
จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการที่จะพัฒนาแบบฝึกทั กษะการเป่า
ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพขึ้น เพื่อใช้ใน
การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ของนักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/ E2 (80/80)
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้แบบฝึ กทัก ษะการ
เป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิด
ของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3. วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ตามแนวคิด โคดายสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประเด็นในการศึกษาดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในเครือข่ายตาตุมจารย์ ตำบล
บ้านจารย์อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประกอบด้วย
โรงเรียน 11 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 278 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกไทร ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำนวน 29 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 5 ชนิด ดังนี้
2.1 แบบทดสอบระหว่างเรียน ใช้ในการทดสอบระหว่างเรียนประกอบแผนจัด การเรียนรู้ที่ 1
และ 2 จำนวน 2 ชุด
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2.2 แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 แบบฝึกทักษะ
2.3 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโคดาย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 แผน ใช้เวลาในการสอน รวม 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาที่ใช้ใน
การวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน
2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิด
ของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตาม
แนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ
จำนวน 20 ข้อ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ตามแนวคิดโคดายสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนเป็น 3 ระยะ ดังนี้
3.1 ระยะก่อนทดลอง
3.1.1 ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
บุรีรัมย์ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไทร ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
3.1.2 ชี้แจงขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อธิบายความสำคัญ และประโยชน์
ในการเรียนรู้ และสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างครู และนักเรียนในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.1.3 ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบในข้อ 2.4
3.2 ขั้นทดลอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนที่กำหนดด้วยแผนการเรียนรู้ 7 แผน
ใช้เวลา 7 ชั่วโมง หลังจากเรียนครบตามกำหนดเวลาแล้ว ทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ด้วย
แบบทดสอบฉบับเดียวกันที่ใช้ในการวัดผลก่อนการเรียน (ในข้อ 2.4) พร้อมด้วยการประเมิ นความพึ งพอใจ
ของนักเรียน ที่มีต่อแบบฝึกหัดการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5
3.3 ขั้นสรุป นำคะแนนที่ได้ทั้งหมดวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
4.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแบบการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์
เดอร์ ตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80
4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ย รีคอร์
เดอร์ ตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้ค่า t – test (Dependent Samples)
4.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตาม
แนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วนำไปเทียบกับเกณฑ์ เพื่อแปลผลข้อมูล
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5. สมมุติฐาน
5.1 แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้น ประถม
ศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/ E2 (80/80)
5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์
ตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
5.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโค
ดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
4. ผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดโคดายสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถสรุปผลการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ดังนี้
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80
ประสิทธิภาพ
N
คะแนนเต็ม
P
X̅
ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1 )
29
120
103.89
82.52
ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2 )
29
20
16.27
81.37
ประสิทธิภาพ (E1//E2 ) เท่ากับ 82.52/81.37
จากตารางที่ 1 แสดงว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเรียนบ้านโคกไทร ปีการศึกษา
2563 จำนวน 29 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโค
ดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1 ) เท่ากับ 82.52 และ
ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2 ) เท่ากับ 81.31 แสดงว่า แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของ
โคดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ (E1//E2 ) เท่ากับ 82.52/81.37
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกไทร
การทดสอบ
N
S.D.
t
∑D
X̅
ก่อนเรียน (Pretest)
29
4.37
1.24
345
41.512*
หลังเรียน (Posttest)
29
16.27
1.00
* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 แสดงว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเรียนบ้านโคกไทร ปีการศึกษา
2563 จำนวน 29 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโค
ดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน เท่ากับ
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4.37 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.24 หลังเรียน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.27 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.00 หมายความว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเรียนบ้านโคกไทร ปีการศึกษา
2563 จำนวน 29 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโค
ดาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเรียนบ้านโคกไทร
ปีการศึกษา 2563 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ตามแนวคิดของโคดายสำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
นักเรียน (N) = 29
รายการประเมิน
S.D. ระดับความพึงพอใจ
X̅
1. แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโคดาย 4.62 0.49
มากที่สุด
ทำให้การฝึกเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ง่ายขึ้น
2. แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโคดาย 4.62 0.49
มากที่สุด
มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย
3. แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโคดาย 4.62 0.49
มากที่สุด
เป็นประโยชน์ต่อผู้ฝึกเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์
4. แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโคดาย 4.68 0.47
มากที่สุด
เหมาะสำหรับผู้เริ่มเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยสอนจากง่ายไปยาก
5. แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโคดาย 4.55 0.74
มากที่สุด
มีเทคนิควิธีที่หลากหลายช่วยเสริมสร้างพัฒนาการการเป่าขลุ่ย
รีคอร์เดอร์
6. ฉันชอบฝึกแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิด 4.75 0.51
มากที่สุด
ของโคดาย
7. ฉันฝึกซ้อมแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิด 4.72 0.53
มากที่สุด
ของโคดายทุกวัน
8. ฉันชอบบทเพลงที่ครูนำมาให้ฝึกเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์
4.62 0.62
มากที่สุด
9. ฉันชอบร้องโน้ตเพลงที่ครูนำมาให้ฝึกเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์
4.65 0.67
มากที่สุด
10. การร้องโน้ตช่วยให้ฉันจำเพลงและเสียงของโน้ตได้เร็วขึ้น
4.44 0.74
มาก
11.ฉันชอบอ่านสัญลักษณ์จังหวะ
4.58 0.68
มากที่สุด
12. การอ่านสัญลักษณ์ช่วยให้ฉันจำจังหวะของบทเพลงได้ง่าย 4.72 0.53
มากที่สุด
ขึ้น
13. ฉันชอบเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ประกอบกับสัญลักษณ์มือ
4.65 0.67
มากที่สุด
14. การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ตามสัญลักษณ์มอื ช่วยให้ครูไม่ต้อง 4.65 0.61
มากที่สุด
ออกเสียง ทำให้ฉันมีสมาธิในการเป่าพร้อมกันกับเพื่อน ๆ
15. ฉันมีความสุขในการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะขลุ่ย
4.62 0.62
มากที่สุด
รีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโคดาย
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
รายการประเมิน

X̅
4.89

16. การสอนของครูช่วยให้นักเรียนประเมินข้อบกพร่องของ
ตนเองเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงแก้ไขผลงานของตนให้ดียิ่งขึ้น
17. การสอนของครูทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการนำเสนอ 4.86
หน้าชั้นเรียน
18. การสอนของครูทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่
4.72
ของตนเอง
19. ครูคอยแนะนำนักเรียนในการฝึกซ้อม และอำนวยความ
4.79
สะดวกในการเรียนรู้
20. ครูมักชมเชยและให้กำลังใจในการฝึกซ้อมอยู่เสมอ
4.48
เฉลี่ย
4.66

นักเรียน (N) = 29
S.D. ระดับความพึงพอใจ
0.31
มากที่สุด
0.35

มากที่สุด

0.59

มากที่สุด

0.41

มากที่สุด

0.51
0.55

มาก
มากที่สุด

จากตาราง 3 แสดงว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเรียนบ้านโคกไทร ปีการศึกษา
2563 จำนวน 29 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโค
ดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยด้วยแบบฝึกทักษะการเป่ าขลุ่ ยรี
คอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55
5. อภิปรายผล
ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมีข้ออภิปรายผลการศึกษาดังต่อไปนี้
1. การพัฒ นาแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.52/81.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเกณฑ์ร้อยละ
ดังกล่าว หมายความว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด สามารถทำคะแนนระหว่างเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการ
เป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโคดาย และแบบทดสอบย่อยได้คิดเป็นร้อยละ 82.52 และสามารถทำ
คะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.31 ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ E1/ E2 (80/80) สอดคล้องกับ วิไลพร ภูมิเขต (2560) ได้พัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ย
รีคอร์เดอร์โดยใช้กระบวนการปฏิบัติประกอบ แบบฝึกทักษะ ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้ประบวนการปฏิบัติประกอบแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.53/85.97 และยัง
สอดคล้องกับ จิระพงษ์ ประกาโส (2562) ได้พ ัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตาม
ทฤษฎีของโซลตาน โคดาย ผลการศึกษา พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์
ตามทฤษฎีของโซลตาน โคดาย ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.06/91.06 สอดคล้องกับ อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับ ฉัตรพล สุดเนตร (2562) ได้ศึกษาการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนปฏิบัติรีคอร์เดอร์ แบบ
ร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ด้านกระบวนการของชุด
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การสอน ซึ่งประกอบด้วยแผนการสอนจำนวน 3 ชุดมีประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ
81.14/88.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเป่า ขลุ่ยรีคอร์
เดอร์ ตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลั ง เรีย นสู ง
กว่าก่อนเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโคดาย ที่นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งความรู้ดา้ น
ทฤษฎี และด้านการปฏิบัติ โดยมีกระบวนการสอนที่ใช้แนวคิดของโคดายที่ เน้นในด้านการร้องโน้ต การใช้
สัญลักษณ์มือ สัญลักษณ์จังหวะ ทำให้นักเรียนมีพ ัฒ นาการการเรียนรู ้การเป่ าขลุ่ยรี คอร์ เดอร์ท ี่ด ี ขึ้ น
สอดคล้องกับ วรรณวุฒิ วรรณารุณ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการใช้กิจกรรมดนตรีตามทฤษฎีของโคดาย ที่
มีต่อทักษะทางดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมีทักษะทางดนตรีมากขึ้น หลังจากได้รับการใช้กิจกรรมดนตรีตาม
ทฤษฎีของโคดาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับ ทองมา นิลสิงขรณ์ (2554) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการเลือกพัฒนา แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์
เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต
2 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรี ยนด้วยเอกสารประกอบการ
เรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 อีกทั้งยังสอดคล้องกับ สุธ าสินี ถีระพันธ์
(2558) ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนขับร้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มที่
ใช้วิธีสอนซึ่งปรับปรุงจากวิธีสอนดนตรีแบบโคดายกับกลุ่มที่ใช้วิธีสอนปกติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50
จังหวัดขอนแก่น พบว่า การทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งปรับปรุงจากวิธีการสอนแบบโคดาย นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเท่ากับ 25.30 คะแนน และ 24.00 คะแนนตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ สอดคล้องกับวรางคณา จูเจริญ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการขับร้อง โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับ
แนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า การพัฒ นาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีร่วมกับแนวคิดของโคดาย สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิด
ของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่ออยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55 เมื่อจำแนกเป็นด้านที่ใช้ในการประเมิน
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู หัวข้อ การสอนของ
ครูช่วยให้นักเรียนประเมินข้อบกพร่องของตนเองเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงแก้ไขผลงานของตนให้ดียิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.31 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยการประเมินสูงที่สุดรองลองมา คือ
ด้านผู้เรียน หัวข้อ ฉันชอบฝึกแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโคดาย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.75 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51 และด้านสุดท้ายที่มีค่าเฉลี่ยการประเมินสูงสุด คือด้านเนื้อหา
หัวข้อ แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ เหมาะสำหรับผู้เริ่มเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยสอนจากง่ายไปยาก
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.68 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.47 ซึ่งโดยภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับ มากที่สุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิภารัตน์ คู่คิด (2555) ที่ศึกษาการ
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เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางดนตรี เรื่องการบรรเลงดนตรีไทยเบื้องต้น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ของโซลตาน โคดาย และแนวคิดของซินอิชิ ซูซูกิ พบว่า นักเรียน
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ มารียา ปัณณะกิจการ (2556) ที่ศึกษาการพัฒนาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตตามแนวคิดโคดายสำหรับผู้เรียนเปียโนพบว่า กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจหลังการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
6. สรุปผล

จากการนำแบบฝึกทักษะการเป่า ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทำการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง สรุปผลการวิจัย
ดังต่อไปนี้
1. แบบฝึ ก ทั ก ษะการเป่ า ขลุ ่ ยรีค อร์ เ ดอร์ ตามแนวคิ ดของโคดาย สำหรั บ นั ก เรีย นชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.52/81.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์
ตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อน
เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโค
ดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.66 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55
7. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒ นา
แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 5 แบ่งเป็น 6
ประเด็นดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
1.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแบบฝึกทักษะกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ ในรายวิชาเพิ่มเติม
1.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดนตรี
1.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างชุดฝึกทักษะในการจัดการเรียนการสอนดนตรี
2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรนำแนวคิดของโคดาย ไปใช้กับเครื่องดนตรีชนิดอื่น ในการจัดการเรียนรู้ เช่น เครื่อง
ดนตรีไทย หรือดนตรีพื้นบ้าน เป็นต้น
2.2 ควรนำเพลงพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดของโคดาย เช่น
เพลงพื้นบ้านภาคกลาง เพลงพื้นบ้านภาคอีสาน เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ และเพลพื้นบ้านภาคใต้ เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒ นาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าวัดทางสถิติ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ท ี่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าวัดทางสถิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง
ค่าวัดทางสถิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก จำนวน 40 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าวัดทางสถิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ก าร
เรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นคณิต ศาสตร์ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยของ
ประชากร 2 กลุ ่ ม ที ่ไ ม่ เ ป็ น อิส ระกัน (Dependent Sample Test) ผลการวิ จ ั ยพบว่ า 1) แบบฝึ ก ทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าวัดทางสถิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้ แบบร่วมมือ
แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.98/80.83 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าวัดทางสถิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ มีสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ : แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ
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Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop mathematics skill exercises on
statistical measure for matthayomsuksa VI students by Using The Student Teams–
Achievement Divisions (STAD) 2) to compare the mathematics learning achievement before
and after the experiment and 3) to study satisfaction of matthayomsuksa VI students. The
sample consisted of 40 students in matthayomsuksa 6/5 who were cluster random sampling
from matthayomsuksa VI students of Lahansairatchadapisek School. The research tools were
composed of a mathematics skill exercises, achievement test and questionnaire. The statistics
employed were percentage, mean and standard deviation E1/E2 and t-test dependent samples.
The research results revealed as follows: 1) The efficiency of mathematics skill exercises for
statistical measure by Using The Student Teams–Achievement Divisions (STAD) was obtained
82.98 / 80.83 2) The mathematics learning achievement of Matthayomsuksa VI students was
significantly higher than before the experiment using mathematics skill exercises at the .05
level. and 4) the satisfaction of Matthayomsuksa VI students using mathematics skill exercises
was at the high level.
Keywords : Skill Exercises, Mathematics, Cooperative Learning
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การพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
Developing Brain Skills for a Successful Life in Preschool Children
by Using a Series of STEAM Learning Activities According to the Way
of Ban Pa That Bu Witthaya School,
Buriram Primary Educational Service Area Office 2.
1

สำเภา ดวงกระจาย1
โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
samphao25022517@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของเด็ กปฐมวัย
โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 2) พัฒ นาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ ที่
พัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย 3) ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตาม
วิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ ที่พัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย 4) ประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ ที่พัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง
คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 18 คน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านปะทัดบุ
วิทยา ที่ผ่านมามุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ด้านวิชาการเป็นสำคัญ เด็กปฐมวัยมีทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ
อยู่ในระดับต่ำ 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ ที่พัฒ นาทักษะ
สมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จที่พัฒนาขึ้น มีจำนวน 12 ชุด 3) เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงทักษะสมองเพื่อชีวิต
ที่สำเร็จในระดับสูงและเด็กปฐมวัย มีทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะ
ทัดบุ พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับ
มากที่สุด ครูได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมวิธ ีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการพั ฒ นาเด็ก
ปฐมวัย จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำสำคัญ : สตีมศึกษา ทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ เด็กปฐมวัย ชุดกิจกรรม

Abstract
The objectives of this research were: 1) to study the condition of the learning
experience management of preschool children at Ban Pa That Bu Wittaya school. 2) develop
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a STEAM Education learning activity series according to the way of Ban Pa That Bu
community, that develops brain skills for a successful life of preschool children. 3) to implement
a STEAM Education learning activity series according to the way of Ban Pa That Bu
community, that develops brain skills for a successful life of preschool children.4) to assess a
STEAM Education learning activity series according to the way of the Ban Pa That Bu
community, that develops brain skills for a successful life of preschool children. The samples
were 18 preschool children in Kindergarten Year 3,
The results of the research found that: 1) In the past, the condition of the learning
experience of preschool children at Ban Pa That BuWittaya School, the focus was mainly on
organizing academic experience. Preschool children had low levels of brain skills for a
successful life. 2) There were 12 STEAM Education learning activity series, according to the
way of Ban Pa That Bu community. 3) The results of the experiment using a series of STEAM
Education learning activity, found that preschool children’s behaviors showing their brain skills
for a successful life, after the experiment was significantly higher than before the experiment
statistically at .01 level according to the way of Ban Pa That Bu community. 4) The results of
the assessment of the STEAM Education learning activity series, found that parents were
satisfied with the development of brain skills for a successful life of preschool children at the
highest level, according to the way of Ban Pa That Bu community. The teacher received the
award for best practices in preschool children development at the district level, from the Office
of the Basic Education Commission.
Keywords : STEAM Education, Brain Skills for Successful Life, Preschool, Activity Series
1. บทนำ

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579 กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาระบบการศึ กษา
ที่มีคุณภาพ โดยให้การศึกษาเป็นเครื่องมือ /กลไกในการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์ให้มี คุณลัก ษณะนิส ัย /
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการ
ดำรงชีวิต (Life Skill) มีความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบ ัติ ง านที ่ตอบสนองความต้อ งการของ
ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศและดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ประชากรทุกคนเข้าถึ ง การศึ ก ษาที่มี
คุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยและมีโอกาสได้รับบริการทางการศึ กษาที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐาน ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาการเรียนรู้ มีทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)
แนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ต้องมีการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม
มีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง เพราะการพัฒนาของสมองทำให้เด็กปฐมวัยสามารถ
เรี ย นรู ้ ส ิ ่ ง ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ส อดคล้อ งกั บ การทำงานของสมอง
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับการพัฒ นา
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ทักษะทางสมองของเด็ก ต้องจัดให้เด็กได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง (Active Learning) เป็นการบูรณาการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะและคณิตศาสตร์ ในกระบวนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ต้องเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาทั้ง 5 วิชา กับชีวิตประจำวันของเด็กปฐมวัย (สุภัค โอฬาพิริยกุล, 2562)
ปัจจัยในการดำเนินชีวิตประจำวันที่ส่งผลต่อสภาพสมองของเด็กปฐมวัยทั้งปัจจัยทางบวกที่ทำให้
สมองเติบโตและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปัจจัยทางลบที่ต้องระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อสภาพสมอง ซึ่งเด็กในวัยนี้เป็นวัยสำคัญแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาให้เป็นประชากรที่มี
คุณภาพ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะสมองด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีอิสระในการแสดงออก ได้
ลงมือกระทำ ด้วยตนเอง โดยอาศัยประสบการณ์เดิม เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นทักษะทางสมอง สามารถ
ช่วยให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง มีการคิด กล้าทำ อันเป็นรากฐานสำคัญให้เด็กเกิดการพัฒนาให้เหมาะสมกับ
วัย เป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในอนาคตต่อไป ผู้ปกครองและครูมีบทบาทสำคัญใน
การสร้างโอกาสให้กับเด็กผ่านกระบวนการจิตศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น ส่งผลให้เด็ก
เกิดทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) 3 กลุ่ม คือ 1) ทักษะพื้นฐาน 2) ทักษะการกำกับตนเอง 3) ทักษะการ
ปฏิบัติ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่เด็กปฐมวัยควรได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมและความสามารถ มีความรู้ เกิด
ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการดำรงชีวิต (กระทรวงยุติธรรม, 2561)
การจัดการเรียนรู้นั้นต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือ
ว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดโดยต้องมีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้กับนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสื่อการเรียนรู้หลายอย่างประกอบกัน ทำให้ผู้เรียน
เรียนรู้เร็วขึ้น ช่วยให้เกิดการถ่ายทอดความคิด การตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนในด้า น
ความสามารถในการเรียน ความสนใจและความถนัดทางการเรียนที่ไม่เท่ากัน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยลด
ภาระของผู้สอน โดยผู้สอนแนะนำในแต่ละขั้นตอน มีผลชัดเจนที่ผู้เรียน การนำชุดกิจกรรมมาใช้ใ นการจัดกิจ
กรมการเรียนรู้จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการสอนอย่างเชื่อถือได้และเป็นประโยชน์เพื่อตอบสนองการเรียน
การสอนรวมทั้งพัฒนาการศึกษาได้อีกด้วย (นิพล อินนอก, 2552)
จากความสำคัญของทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนบ้านประทัดบุวิทยา สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จึงได้พัฒ นา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีบ้านปะทัดบุโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทั ก ษะสมองเพื่อ
ชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย ให้เกิดทักษะ 3 ด้าน คือ ทักษะพื้นฐาน ทักษะการกำกับตนเองและทักษะการ
ปฏิบัติ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่าง
มีความสุขต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ที่พัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ
ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
2. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ ที่พัฒนาทักษะสมอง
เพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาบุรีรัมย์
เขต 2
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3. เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ ที่พัฒ นาทักษะ
สมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึก ษา
บุรีรัมย์ เขต 2
4. เพื่อประเมินผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ ที่พัฒ นา
ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้ านปะทัดบุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
3. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยดำเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ที่พัฒนาทักษะสมอง
เพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาบุรีรัมย์
เขต 2
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ ที่
พัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ ที่
พัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้าน
ปะทัดบุ ที่พัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
บุรีรัมย์ เขต 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ห้อง
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ เด็ ก ปฐมวั ยโรงเรี ยนบ้ านปะทั ดบุ วิ ทยา สำนั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 18 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling)
5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ ที่พ ัฒนาทักษะสมองเพื่อ
ชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย จำนวน 12 ชุด มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ ที่พัฒนาทักษะสมอง
เพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย จำนวน 12 แผน ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 20 นาที กิจกรรมสร้างสรรค์
40 นาที สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
3. แบบสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย จำนวน 9 ข้อ
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4. แบบประเมินการพัฒ นาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 27 ข้อ
5. แบบวัดความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อรูปแบบผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุเพื่อพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็ จของเด็ ก
ปฐมวัย แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 18 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.34-0.86 ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.87
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ พ ฤติกรรมของเด็กปฐมวัย โดยการบันทึกพฤติกรรมแต่ละคนเป็นรายด้านแล้วหา
ข้อสรุป
2. วิเคราะห์การพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัด
บุเพื่อพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย โดยใช้ E 1 /E 2
4. เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยระหว่างก่อนกับหลัง การจัด
ประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ ที่พ ัฒนาทักษะสมองเพื่อ
ชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย โดยใช้การทดสอบ t-test (Dependent)
5. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อที่มีต่อผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุเพื่อพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่ ส ำเร็จ ของเด็ ก
ปฐมวัย โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
7. ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสตีมศึกษา STEAM ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตีมศึกษาตามวิถีชุมชนบ้านปะ
ทัดบุ เพื่อพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย
ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ
ของเด็กปฐมวัย
1. ความจำเพื่อใช้งาน
2. การยั้งคิด
3. การยืดหยุ่นความคิด
4. การจดจ่อใส่ใจ
5. การควบคุมอารมณ์
6. การติดตามประเมินตนเอง

ก่อนการทดลอง
X̅

1.56
1.61
1.72
1.52
1.52
1.59

S.D.
0.28
0.42
0.37
0.23
0.31
0.33

ร้อยละ
31.11
32.22
34.44
30.37
30.37
31.85

การแปล
ความหมาย
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
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ตาราง 1 (ต่อ)
ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ
ของเด็กปฐมวัย
7. การริเริ่มและลงมือทำ
8. การวางแผนจัดระบบดำเนินการ
9. การมุ่งเป้าหมาย
รวมเฉลี่ย

ก่อนการทดลอง

การแปล

1.61
1.46
1.54

S.D.
0.38
0.28
1.54

ร้อยละ
32.22
29.26
30.74

ความหมาย
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ

1.57

0.46

31.40

ต่ำ

X̅

จากตาราง 1 พบว่า ก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แ บบ
STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ เพื่อพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย ทั้ง 9 ทักษะ
นักเรียนปฐมวัยมีคะแนนทักษะทางสมองในระดับต่ำ (X̅= 1.57, S.D. =0.46)
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุเพื่อพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวติ
ที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยที่สร้างขึ้นมี จำนวน 9 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 ยางยืด ย้ายของ ชุดที่ 2 สนาม
เด้งดึ๋ง ชุดที่ 3 สไลเดอร์กาบกล้วย/ไม้ไผ่ ชุดที่ 4 รถเคลื่อนที่ด้วยแรงผลัก ชุดที่ 5 ของเล่นจากใบมะพร้าว
ชุดที่ 6 สีสันจากธรรมชาติ ชุดที่ 7 ขนมนางเล็ด ชุดที่ 8 เรือบรรทุกของมหัศจรรย์ ชุดที่ 9 น้ำหายไปไหน
ชุดที่ 10 ธนาคารน้ำใด้ดิน ชุดที่ 11 ฝายน้ำล้น ชุดที่ 12 บุรีรัมย์ตำน้ำกิน ประสิทธิภาพของชุดกิ จ กรรม
โดยรวมดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา STEAM ตามวิถีชุมชนบ้าน
ปะทัดบุ เพื่อพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย
คะแนนระหว่างการจัดประสบการณ์
คะแนนหลังการจัดประสบการณ์
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ TEAM
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ STEAM
ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ
ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ
N คะแนนเต็ม X̅
S.D. ร้อยละ N คะแนนเต็ม X̅
S.D. ร้อยละ
18
60
53.48 1.67 89.14 18
5
4.31 0.24 86.26
จากตาราง 2 พบว่า คะแนนระหว่างการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TEAM
ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ เพื่อพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ มี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 53.48 คิดเป็นร้อยละ
89.14 และคะแนนหลังการจัดประสบการณ์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.26 ดังนั้น
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุเพื่อพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวติ
ที่สำเร็จ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.14/86.26
3. ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้าน
ปะทัดบุ เพื่อพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย ดังแสดงในตาราง 3
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ตาราง 3 ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัด
บุ เพื่อพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย
คะแนนการสังเกตพฤติกรรม
ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ
การแปล
หลังการทดลอง
ของเด็กปฐมวัย
ความหมาย
S.D.
ร้อยละ
X̅
1. ความจำเพื่อใช้งาน
4.22
0.54
84.44
สูง
2.การยั้งคิด
4.26
0.44
85.19
สูง
3. การยืดหยุ่นความคิด
4.24
0.59
84.81
สูง
4. การจดจ่อใส่ใจ
4.44
0.46
88.89
สูง
5. การควบคุมอารมณ์
4.39
0.43
87.78
สูง
6. การติดตามประเมินตนเอง
4.35
0.40
87.04
สูง
7. การริเริ่มและลงมือทำ
4.22
0.49
84.44
สูง
8. การวางแผนจัดระบบดำเนินการ
4.17
0.40
83.33
สูง
9. การมุ่งเป้าหมาย
4.52
0.55
90.37
สูงที่สุด
รวมเฉลี่ย

4.31

0.48

86.26

สูง

จากตาราง 3 พบว่า ภาพรวมหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM
ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ เพื่อพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย ทั้ง 9 ทักษะ นักเรียนมี
ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จอยู่ในระดับสูง (X̅= 1.57, S.D. =0.46)
4. ผลการเปรียบเทียบทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนกับหลังการจัด
ประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ ที่พ ัฒนาทักษะสมองเพื่อ
ชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย ดังแสดงในตาราง 4
ตาราง 4 ผลการเพื่อเปรียบเทียบทักษะสมองเพื่อชีวิตที่ส ำเร็จของเด็กปฐมวัยระหว่างก่อนกับหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุเพื่อพัฒนา
ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย
การทดสอบ
N
X̅
S.D.
df
t
p
ก่อนจัดประสบการณ์
18
1.57
0.46
17
41.22
.000
หลังจัดประสบการณ์
18
4.31
0.48
p <.01
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จากตาราง 4 พบว่า ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยจากคะแนนเฉลี่ยหลังการจัด
ประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แ บบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุเพื่อพัฒ นาทัก ษะสมอง
เพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. การประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการพัฒนาทักษะทางสมองของเด็กปฐมวัย โดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุเพื่อพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของ
เด็กปฐมวัย ดังแสดงในตาราง 5
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการการพัฒนาทักษะทางสมองของเด็ กปฐมวัย
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุเพื่อพัฒนาทักษะสมอง เพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็ก
ปฐมวัย
ระดับความพึงพอใจ
ที่
พฤติกรรม
X̅ S.D การแปลผล
1 ผู้ปกครองมอบหมายงาน เด็กสามารถจำและปฏิบตั ิได้ถูกต้องตามที่ 4.84 0.38 มากที่สุด
ผู้ปกครองมอบหมาย และสามารถปฏิบัติด้วยตนเองจนสำเร็จ
2 เมื่อผู้ปกครองสนทนาเรื่องราวต่างๆ กับเด็กเด็กสามารถสรุปเป็น
4.89 0.32 มากที่สุด
ความคิดรวบยอดได้
3 เด็กตั้งใจฟังผู้ปกครองอธิบายและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมจนสำเร็จ
4.79 0.43
ภายในเวลาที่กำหนด โดยไม่รบกวนผู้อื่น
มากที่สุด
4 เด็กมีสมาธิในงานที่ได้รับมอบหมาย
4.89 0.32 มากที่สุด
5 เด็กไม่มีปัญหาเมื่อผู้ปกครองเปลี่ยนกิจกรรมตามแผน
4.74 0.46 มากที่สุด
6 เมื่อเด็กถูกเพื่อนปฏิเสธไม่ให้ปฏิบัติกิจกรรม เด็กสามารถเปลี่ยนไป
มากที่สุด
ปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ ได้ โดยไม่มอี ารมณ์โกรธ อารมณ์หงุดหงดและ 4.84 0.38
อารมณ์ฉุนเฉียว
7 เมื่อเด็กปฏิบัติกิจกรรม เด็กมีช่วงความสนใจจดจ่อกับงานที่
4.68 0.49
เหมาะสมกับวัยเด็ก 5 ปี 10-15 นาที
มากที่สุด
8 เมื่อผู้ปกครองมอบหมายให้ปฏิบตั ิกิจกรรมเด็กมีความสนใจ ตื่นตัว
มากที่สุด
4.79 0.43
และจดจ่อในสิ่งนั้น ๆ
9 เมื่อเด็กเจอปัญหาขณะปฏิบัติกิจกรรม สามารถควบคุมอารมณ์เพื่อ
มากที่สุด
4.37 0.49
หาแนวทางในการแก้ปัญหา
10 เด็กสามารถระงับอารมณ์ตื่นเต้นจากการวิตกกังวลและสามารถ
มากที่สุด
4.84 0.38
ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
11 สามารถตรวจสอบตนเองเพื่อให้ทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง
มากที่สุด
เช่น อารมณ์ พฤติกรรม และผลจากอารมณ์และพฤติกรรมของ
4.68 0.49
ตนเองกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร
12 เมื่อเกิดความผิดพลาดขณะปฏิบัติกิจกรรม เด็กสามารถรู้วิธีการ
มากที่สุด
4.79 0.43
แก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น
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ตาราง 5 (ต่อ)
ที่
พฤติกรรม
13 เมื่อตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมใด สามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมทันที
14 เด็กสามารถริเริ่มคิด และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองจนเสร็จ และมี
ผลงาน
15 เด็กสามารถวางแผนการปฏิบัติกิจกรรม กำหนดเป้าหมาย กำหนด
ขั้นตอน และการประเมินผล
16 เด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรมเสร็จตามเวลาที่กำหนด
17 เด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรมจนสำเร็จ ไม่ละทิ้งกลางคัน
18 เมื่อเด็กเจออุปสรรคขณะปฏิบัติกิจกรรม สามารถคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาใหม่
รวมเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
X̅ S.D การแปลผล
4.37 0.49 มากที่สุด
4.84 0.38
4.68 0.49
4.68 0.43
4.37 0.49
4.79 0.43
4.76 0.41

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 5 พบว่า ในภาพรวมและรายข้อผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะ
ทางสมองของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัด บุ เพื่อพัฒ นา
ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยในระดับมากที่สุด(X̅= 4.76, S.D. =0.41)
6. ผลลัพ ธ์ที่เกิดจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM
ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุเพื่อพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย
1. ครูได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ระดับภาค ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย (ประเภทครูผู้สอน)
2. ครูได้รับรางวัลคุรุสดุดี ปีการศึกษา 2562
3. ครูได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ปีการศึกษา 2563
4. ครูได้รับโล่รางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2564 ระดับดีเด่นปฐมวัยจากคุรุสภา
5. ครูได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษาด้านบริหารจัดการ (OBEC
AWARDS) ระดับเหรียญเงิน ประจำปี 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ครูได้รับรางวัลคุรุสภาในจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2564 ประเภทครู
8. อภิปรายผล
1. ผลศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ที่พัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ
ของเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับ ต่ำ จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กพบว่า ด้านความจำเพื่อใช้งาน เด็กไม่
สามารถจำและปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่ครูมอบหมายและไม่สามารถปฏิบัติด้วยตนเองจนสำเร็จ เมื่อครูสนทนา
เรื่องราวต่างๆ เด็กไม่สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้ ด้านการยั้งคิดไตร่ตรอง เด็กไม่ตั้งใจฟังครูอธิบาย
และไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมจนสำเร็จภายในเวลาที่กำหนด ขาดความอดทนในการรอคอย ด้านการยืดหยุ่น
ความคิด เด็กจะมีปัญหาเมื่อครูเปลี่ยนกิจกรรมเด็กไม่สามารถเปลี่ยนไปปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ ได้โดยมีอารมณ์
โกรธ อารมณ์หงุดหงิ ดและอารมณ์ฉุนเฉียว ด้านการใส่ใจจดจ่อ เด็กไม่สนใจจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ด้านการ
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ควบคุมอารมณ์ เด็กไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ระงับอารมณ์ตื่นเต้นจากการวิตกกังวลและไม่สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ด้านการติดตามประเมินตนเอง เด็กไม่สามารถรู้วิธีการแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น ไม่
สามารถประเมินผลงานของตนเองขาดการใช้เหตุผล ด้านการริเริ่มและลงมือทำด้วยตนเอง เด็กขาดความ
ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม ไม่สามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมทันทีและไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองจนเสร็จ
ด้านการวางแผนและการดำเนินงาน เด็กไม่สามารถวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนดไม่มี เป้ าหมาย
ขั้นตอน ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามการวางแผนได้ ด้านการมุ่งเป้าหมาย เด็กไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมจน
สำเร็จ ละทิ้งกลางคันเมื่อเด็กเจออุปสรรค ขณะปฏิบัติกิจกรรม ไม่สามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ขณะเด็ก
ปฏิบัติกิจกรรมแล้วเจอปัญหาก็ย่อท้อและยอมแพ้ สอดคล้องกับ Preda Ulita (2016) ที่อธิบายว่าทักษะสมอง
เพื่อชีวิตที่ส ำเร็จ คือ กระบวนการทางจิ ตใจของบุคคลที่ส่งเสริมการจัดระบบ การจดจ่อใส่ใจ การจดจำ
คำแนะนำ การจัดการงานหลายอย่างให้สำเร็จ สมองจำเป็นต้องใช้ความสามารถเหล่านี้ในการกลั่นกรอง การ
วางแผนการทำงานก่อนหลัง การจดจำข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้สำเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ว าง
ไว้ การควบคุม การยึดมั่นและการมีสมาธิที่แน่วแน่ระหว่างการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพื่อให้เด็กปฐมวัย
ได้พัฒนาและเรียนรู้อย่างเหมาะสม ถึงแม้ว่าเด็กปฐมวัยจะไม่ได้มีทักษะเหล่านี้โดยธรรมชาติ แต่เด็กปฐมวัย
เกิดมาพร้อมศักยภาพและการเจริญเติบโตและพัฒนาทักษะเหล่านี้ผ่านทางการมีปฏิสัมพันธ์และการฝึกฝน
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ ที่พัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิต
ที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย ที่พัฒนาขึ้นทั้ง 12 ชุด มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.14/86.26 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 ชุดกิจกรรมที่จัดทำขึ้นมีความสอดคล้องกับหลักสูตร จุดประสงค์การจัดประสบการณ์ ส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย ชุดกิจกรรมมุ่งการจัดกิจกรรมโดยการบูรณาการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับประสบการณ์เดิมของเด็ก สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก การดำรงชีวิตประจำวัน เป็น กิจกรรมที่ เ กิด
จากความสนใจของเด็ก เด็กสามารถลงมือทำได้ด้วยตนเองอย่างปลอดภัย สอดคล้องกับสุภัค โอฬาพิริยกุล
(2562) ที่ว่าการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมในระดับปฐมวัย เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความรู้และทักษะต่างๆ
โดยเฉพาะทักษะการคิดแก้ปัญหา เนื่องจากการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาเป็นการคิดที่ต้องใช้ เหตุ ผ ลผนวกกับ
ความรู้และประสบการณ์ในการหาแนวทางและลงมือแก้ปัญหา ซึ่งการคิดแก้ปัญหามีความสำคัญยิ่งในการ
ดำรงชีวิตประจำวัน และเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้
3. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ พบว่า เด็ก
ปฐมวัยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ 3 ทักษะ 9 ด้าน ในระดับสูง และเด็กปฐมวัยมี
ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่
เป็นเช่นนี้เพราะว่าการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM เป็นการจัดกิจกรรมให้เด็ก ได้
เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ เพื่อให้เด็กมีโอกาสฝึกคิด วางแผน แก้ไขปัญหา เด็กได้ออกไปเรียนรู้ต ามธรรมชาติ
ของเขา อยากเล่นอะไรอยากทำอะไร ครูทำหน้าที่คอยดูพ ัฒนาการของเด็กว่าด้านไหนบกพร่องแล้วคอย
ช่วยเหลือกระตุ้นพัฒนาการ สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2558)
ที่ว่าการจัดกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นทักษะสมองเด็กปฐมวัย ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและการ
ทำงาน ช่วยให้เด็กจดจำและสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีหลายขั้นตอนได้ การหลีกเลี่ยงสิ่งที่ยั่วยุ การ
ตอบสนองที่หุนหันพลันเล่น การปรับตัวได้เมื่อมีกฎระเบียบ การยึดหมั่นในการแก้ปัญหา และการจัดการกับ
งานระยะยาวที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้การเรียนในชั้นเรียนประสบความสำเร็จ
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4. ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ พบว่า เป็นชุด
กิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา (STEAM EDUCATION) ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เป็นเพราะว่าการจัดกิจกรรมที่ การเรียนรู้โดยใช้ชุด กิ จ กรรมการ
เรียนรู้แบบสตีมศึกษา (STEAM DUCATION) ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้
ลงมือกระทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อาศัยประสบการณ์ตรงที่เด็กลงมือ ทำ สร้างสรรค์
ชิ้นงาน แสวงหาความรู้ สร้างความรู้สร้างความคิดรวบยอดด้วยตนเอง และนำไปประยุกต์ในสถานการณ์ต่าง
ๆ ทำให้เด็กเกิดทัก ษะ 9 ด้าน คือ 1) ความจำเพื่อใช้งาน (Working memory) 2) การยั้งคิดไตร่ต รอง
(Inhibitory Control) 3) การยืดหยุ่นความคิด (Shifting) 4) การใส่ใจจดจ่อ (Attention) 5) การควบคุม
อารมณ์ (Emotional Control) 6) การติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring) 7) การริเริ่มและลงมือทำ
(Initiating) 8) การวางแผนและการดำเนินงาน (Planning and Organizing) 9) การมุ่งเป้าหมาย ผู้ปกครอง
มีความไว้วางใจส่งลูกมาเรียนที่โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา เพิ่มขึ้นทุกปี สอดคล้องกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่
เน้นให้บุคคลเกิด กระบวนการคิด ของตนเองจนนำไปสู่ ก ารสร้า งความรู้ด้ วยตนเอง โดยครูไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสติปัญญาของเด็กได้ แต่ครูสามารถสร้างสถานการณ์ขัดแย้งให้เด็กเกิดภาวะไม่
สมดุล เพื่อให้เด็กใช้ความพยายามในการปรับข้อมูลใหม่กับโครงสร้างทางสติปัญญาเดิมหรือประสบการณ์ เดิม
ของเด็กที่มีอยู่แล้วมาสร้างเป็น ความรู้ใหม่ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2548)
9. ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการทดลองทำให้ทราบว่า ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่ สำเร็ จ (EF) สำหรับเด็กปฐมวั ย
สามารถพัฒนาจากการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ
ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยสามารถนำชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นไปใช้ในการพัฒ นาทั ก ษะสมองเพื่อ
ชีวิตที่สำเร็จ สำหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 1) ความจำเพื่อใช้งาน (Working memory) 2) การยั้งคิด
ไตร่ตรอง (Inhibitory Control) 3) การยืดหยุ่นความคิด (Shifting) 4) การใส่ใจจดจ่อ (Attention) 5) การ
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) 6) การติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring) 7) การริเริ่มและ
ลงมือทำ (Initiating) 8) การวางแผนและการดำเนินงาน (Planning and Organizing) 9) การมุ่งเป้าหมาย
(Gold – Directed Persistence)
2. ครู ค วรมี การจั ดประสบการณ์ก ารเรี ยนรู้ ส ำหรั บเด็ ก ปฐมวั ย โดยการปฏิบ ัต ิจ ริง (Active
Learning) โดยบูรณาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะและคณิตศาสตร์ ในกระบวนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาทั้ง 5 วิชา กับชีวิตประจำวันของเด็กปฐมวัย เพื่อให้
เด็กปฐมวัยได้พัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นพฤติกรรมที่ถาวร
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการให้ครูนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุ ทดลองใช้กับ
ในกลุ่มอายุอื่น
2. ควรเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้ ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM ตามวิถีชุมชนบ้านปะทัดบุกับวิธีการจัดกิจกรรมแบบอื่น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัด การเรียนรู้อ อนไลน์
ด้วยกระบวนการเกมมิฟิเคชั่นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในกระบวนวิชาค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นคร
และเพื่อประเมินระดับการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจต่อ การจัด การเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการ
เกมมิฟิเคชั่นเพื่อ กระตุ้นการเรียนรู้ในกระบวนวิชาค่านิยมและคุณลักษณะความเป็น ครู กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา EDU 1401 ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประจำ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 730 คน จากนักศึกษาที่ทำกิจกรรมหลังการเรียน เครื่องมือที่
ใช้คือ 1. สื่อ ประกอบการจัด การเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ 2. เกมออนไลน์ Quizizz 3. ห้อ งเรียน
ออนไลน์ Google Classroom 4. ห้องสนทนาออนไลน์ Line Open Chat 5. แบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน และ 6. แบบประเมินความพึง พอใจ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนหลั งเรียนสูง กว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p<.05) ระดับการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย
กระบวนการเกมมิฟิเคชัน ของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก และการประเมินความพึงพอใจต่อ การจัด การ
เรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการเกมมิฟิเคชัน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.23,
S.D.= 0.46)
คำสำคัญ : การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เกมมิฟิเคชั่น กระตุ้นการเรียนรู้

Abstract
This research aimed to study the active online learning management with
gamification to enhance motivation in value and attributes teachers course and 2) evaluate
the effectiveness of online learning management with gamification to enhance motivation in
value and attributes teachers course. The target participants recruited form the students of
“values and attributes of teachers” course about seven hundred and thirty. The research
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instruments consisted of learning materials, Quizizz, Google Classroom, Line Open Chat, pretest, post-test and the questionnaire on the students’ satisfaction toward online learning
management with gamification to enhance motivation in value and attributes teachers course.
The research findings can be summarized as follows :The student who studied with online
learning management with gamification were found to be higher than the pre-test score with
a statistical significance of .05 (p<.05) with post-test score. The student who studied with
online learning management with gamification had a high level of satisfaction.
Keywords : Online Learning Management, Gamification, Enhance Motivation
1. บทนำ

จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในปัจจุบันทำให้ประเทศไทยได้รับ
ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทุกประเภท ทั้งธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึง อุตสาหกรรมบริการ ตลอดจน
การดำเนินชีวิตประจำวันของคนในสังคมอย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้ (จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี และภมรศรี แดงชัย
(2563) นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการเรียนการสอนของไทยในทุกระดับชั้น ทำให้สถานศึกษา
ต้องถูกปิด เพื่อลดช่องทางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ขณะที่รัฐบาลได้ออกประกาศและมีมาตรการเฝ้าระวัง เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส อาทิ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร กำหนดให้
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
ทุกประเภท เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ ฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวน
มาก และให้จัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมออนไลน์ต่าง ๆ
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเกมมิฟิเคชัน คือ การประยุกต์ใช้กลไก ระบบ หรือองค์ประกอบ
ของเกมบางประการในบริบทเดิมที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเกม เกมมิฟิเคชันถูกนำมาประยุกต์ในภาคการศึกษา
เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้กลายเป็นกิจกรรมที่มีการแข่งขัน มีความท้าทาย ความ
สนุกสนาน ความน่าสนใจ และช่วยส่งเสริมความร่วมมือหรือการทำงานเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะของผู้เรียน การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชันยึดหลักในการสร้างความสนุก ความท้าทายในการเล่นเกมที่ผู้เรียนใน
ฐานะผู้เล่นแต่ละคนมีโอกาสที่จะได้เป็นทั้งผู้แพ้และผู้ชนะ โดยขึ้นอยู่กับความสำเร็จของผู้เรียนที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกมมิฟ ิเคชันยังมีการ
ประยุกต์ใช้ระบบการมอบรางวัลเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงให้กับผู้เรียนด้วย ซึ่งระบบการมอบรางวัลดังกล่าวจะ
เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความตั้งใจและมีความพยายามในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
(Kapp, 2012 : 217-224) นอกจากนี้ระบบการมอบรางวัลที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบเกมมิ ฟิ
เคชันยังถือเป็นการตอบสนองต่อความต้องการหรือธรรมชาติของมนุษย์ที่มักจะมีความต้องการในการเอาชนะ
อยู่ตลอดเวลา ซึ่งการที่ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้สึก
ภาคภูมิใจ อันจะก่อให้เกิดแรงจูงใจรวมถึงความกระตือรือร้นและความพยายามที่จะทำกิจกรรมหรือทำภาระ
งานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยพฤติกรรมของผู้เรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีแรงจูงใจในการเรียน
นี้จะส่งผลดีทำให้ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพิ่มสูงขึ้นไปด้วย (ตรัง สุวรรณศิลป์, 2564)
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กระบวนวิชาค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีการจัดการเรียนการ
สอน 3 รูปแบบด้วยกันคือ 1. การบรรยายในชั้นเรียน 2. การถ่ายทอดสดการบรรยาย (Cyber Classroom
RU) 3. วีดีโอคำบรรยายย้อนหลัง Course on Demand (M-Learning) แต่เนื่องจากในสถานการณ์โ ควิด
จึงทำให้ทางมหาวิทยาลัยงดการบรรยายในชั้นเรียนคงเหลือไว้แต่ การถ่ายทอดสดการบรรยาย ( Cyber
Classroom RU) และ วีดีโอคำบรรยายย้อนหลัง Course on Demand (M-Learning) ซึ่งการถ่ายทอดสด
การบรรยายเป็นการสื่อสารทางเดียวที่ นักศึกษาขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน และส่งผลผู้เรียนขาด
แรงจูงใจในการเรียน และผู้สอนไม่สามารถตรวจสอบความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ จึงทำให้จำนวน
ผู้เรียนที่เข้าชั้นเรียนแบบถ่ายทอดสดการบรรยาย (Cyber Classroom RU) มีจำนวนลดลง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยการนำกระบวนการเกมมิฟิเคชันมาใช้เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน
มากยิ่งขึ้น และเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยกระบวนการเกมมิฟิ
เคชั่นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในกระบวนวิชาค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู
2.2 เพื่อประเมินระดับ การมี ส่ว นร่ วมและความพึ งพอใจต่อ การจั ดการเรี ยนรู้ออนไลน์ ด้ว ย
กระบวนการเกมมิฟิเคชั่นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในกระบวนวิชาค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา EDU 1401 ค่านิยมและคุณลักษณะความ
เป็นครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 891 คน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา EDU 1401 ค่านิยมและ
คุณลักษณะความเป็นครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 730 คน โดยเป็นนักศึกษาที่เข้าฟัง
การบรรยายและทำกิจกรรมผ่านการถ่ายทอดสดการบรรยาย Cyber Classroom RU รวมกับนักศึกษาที่
เรียนรู้และทำกิจกรรมย้อนหลังผ่านวีดีโอคำบรรยายย้อนหลัง Course on Demand (M-Learning) ภายใน
24 ชั่วโมง
3.2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นการเตรียมการ ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ โดยศึกษาจาก
สภาพการเรียนเรียนที่ผ่านมา ศึกษากรอบแนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ออนไลน์
กระบวนการเกมมิฟิเคชั่น
ขั้นที่ 2 พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ โดยการออกแบบกิจกรรมและเครื่องมือ จัด การเรี ยนรู้
แบบออนไลน์ในกระบวนวิชาค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์
กำหนดเป็นขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ รวมถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เลือกหัวข้อเรียนรู้ที่จะทำการทดลองการเรียนรู้แบบออนไลน์
กิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ และเครื่องมือจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
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1. สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ กำหนดรูปแบบกิจ กรรม
การมอบหมายงาน และการทำแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน (post-test)
2. เกมออนไลน์ Quizizz ผู้วิจัยได้ออกแบบข้อคำถามและแบบทดสอบจากเนื้อหาในบทเรียน
3. ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom เพื่อใช้ในการเผยแพร่สื่อประกอบการเรียนรู้ การ
มอบหมายงาน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน รวมถึงแบบประเมินความพึงพอใจ
4. ห้องสนทนาออนไลน์ Line Open Chat เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการบรรยายใน
ชั้นเรียน
5. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการ
เกมมิฟ ิเคชั่น ฯ ผ่านการพิจารณาและประเมินความเที่ยงตรงและความเหมาะสมของแบบสอบถามโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน
ขั้นที่ 3 ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์และกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
เกมมิฟิเคชัน โดยได้ดำเนินการวิจัยตามแผนการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ ทดสอบความรู้ด้วยแบบทดสอบก่อน
เรียนผ่านห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom บรรยายเนื้อหาการเรียนรู้ผ่านการถ่ายทอดสดการบรรยาย
Cyber Classroom RU ตอบคำถามและข้อสงสัยผ่ านห้องสนทนาออนไลน์ Line Open Chat กิจกรรม
กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยเกมออนไลน์ Quizizz ทดสอบความรู้หลังการจัดการเรียนรู้ และนักศึกษาสามารถ
เรียนรู้และทำกิจกรรมย้อนหลังผ่านวีดีโอคำบรรยายย้อนหลัง Course on Demand (M-Learning)
ขั้นที่ 4 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบนเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ
คะแนนในการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ทำการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ออนไลน์ด้วยกระบวนการเกมมิฟิเคชั่นฯ โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นที่ 5 สรุปผลการวิจัยและนำเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการเกม
มีฟิเคชั่นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ต่อไป
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) 2)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 3) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC หรือ Index of
Consistency) 4) การเปรียบเทียบคะแนนจากแบบวัดก่อนและหลังการเรียนรู้ โดยการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน (t-test dependent samples) การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการเกมมิฟิเคชั่นโดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวม และรายข้อ
จากการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการ
เกมมิฟิเคชั่นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในกระบวนวิชาค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู พบว่า ผู้ผ่านการเรียนรู้
จากการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการเกมมิฟิเคชั่น มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p<.05) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
ด้วยกระบวนการเกมมิฟิเคชั่น
การทดสอบ
n
S.D.
df
t
P
X̅
ก่อนเรียน
730
17.27
1.74
729
21.158* 0.00
หลังเรียน
730
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

26.03

1.56

4.2 การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการเกมมิฟิ เคชั่ น
เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในกระบวนวิชาค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการเกมมิฟิเคชัน พบว่านักศึกษาเข้าชั้นเรียนเพิ่ม
มากขึ้น การวิจัยนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการเกมมิฟิเค
ชันซึ่งผู้วิจัยพิจารณาการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนที่มี การจัด การ
เรียนรู้แบบปกติกับนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเกมมิฟิเคชัน ดังแสดง
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียน
แบบปกติ
กระบวนการเกมมิฟิเคชัน่
นักศึกษาที่ นักศึกษาที่ฟัง
นักศึกษาที่รับชม
นักศึกษาที่ฟัง
นักศึกษาที่รับชม
ลงทะเบียน การบรรยายจาก วีดีโอคำบรรยาย การบรรยายจาก วีดีโอคำบรรยาย
ถ่ายทอดสดการ ย้อนหลัง Course ถ่ายทอดสดการ ย้อนหลัง Course
บรรยาย (Cyber on Demand (M- บรรยาย (Cyber on Demand (MClassroom RU)
Learning)
Classroom
Learning)
(ภายใน 24 ชั่วโมง)
RU)
(ภายใน 24 ชั่วโมง)
จำนวน
891
256
110
612
212
ร้อยละ
100
28.73
12.34
68.69
23.79
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการเกมมิฟิเคชั นอยู่ ในระดับ
มาก ผู้วิจัยต้องการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการเกมมิฟ ิคชันพบว่า
จำนวนนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนที่มีการการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการเกมมิฟิเคชัน ทั้งฟังการ
บรรยายจากถ่ายทอดสดคำบรรยายและรับชมวิดีโอคำบรรยายย้อนหลังมีจำนวนนักศึกษาเข้าชั้นเรียนเพิ่มมาก
ขึ้น
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการเกมมิฟิเคชัน
รายการประเมินความพึงพอใจ
X̅
1. การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ฯ มีผลต่อการเข้าชั้นเรียน
4.21
2. การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ฯ ทำให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียน
4.35
3. การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ฯ ทำให้นักศึกษาสุขกับการเรียน
4.20
4. การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ฯ ทำให้นักศึกษามีความสนุกในการร่วมกิจกรรม 4.25
5. นักศึกษามีความรู้สึกเสียดายหรือกังวลเมื่อไม่ได้เข้าชั้นเรียน
4.23
6. นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียนมีความสนใจที่จะดูวิดีโอย้อนหลัง
4.21
7. นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียนมีความสนใจที่จะดูวิดีโอย้อนหลังเร็วยิ่งขึ้น
4.15
8. อยากให้มีการจัดการเรียนรู้ฯ ในการการสอนครั้งต่อไป
4.20
รวม
4.23

S.D. แปลผล
0.45 มาก
0.46 มาก
0.44 มาก
0.44 มาก
0.46 มาก
0.47 มาก
0.45 มาก
0.47 มาก
0.46 มาก

การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการเกมมิฟ ิเ คชัน พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.23, S.D.= 0.46) เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า นักศึกษา
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการเกมมิฟิเคชันทำให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรี ยนมาก
ยิ ่ ง ขึ ้ น สู ง ที ่ส ุ ดอยู ่ใ นระดั บ มาก (X̅ = 4.35, S.D.= 0.46) รองลงมาคื อ การจั ด การเรีย นรู ้ ออนไลน์ ด้วย
กระบวนการเกมมิฟิเคชันทำให้นักศึกษามีความสนุกในการร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.245, S.D.=
0.44) และอันดับสาม คือ นักศึกษามีความรู้สึกเสียดายหรือกังวลเมื่อ ไม่ได้เข้าชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก (X̅ =
4.23, S.D.= 0.46)
5. อภิปรายผล
จากการวิจัยพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด ้ว ย
กระบวนการเกมมิฟิเคชั่นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในกระบวนวิชาค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p<.05) ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความเข้ าใจ
เนื้อหาและบทเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ตามกระบวนการเกมมิฟิเคชั่นได้ดียิ่งขึ้ น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อุด มวดี วรรณกูล , ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ และฤทธิ ชัย อ่อนมิ่ง (2564) ที่ได้ศึกษาเรื่อง
การพัฒ นาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคเชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมในรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ที่พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ที่ กำหนดร้อยละ 70 อย่างมี
นัยคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับชนินทร์ ฐิติเพชรกุล และประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา (2564)
ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้เกมมิฟิเคชันเป็นฐานในรายวิชาการใช้
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ พบว่าด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ระดับการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนภาพรวมอยูใ่ นระดับดี
และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้เกมมิฟ ิเคชันเป็นฐานฯ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
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ด้านการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ จากเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนที่มีการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติกับนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเกมมิฟิเ คชัน พบว่า
นักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนแบบปกติคิดเป็นร้อยละ 41.12 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด และพบว่ามีนักศึกษาเข้า
ชั้นเรียนร้อยละ 92.48 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าชั้นเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.36 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการเกมมิฟิ
เคชันช่วยสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งเกมมิพิเคชั่นเป็นการนำเอา
กลไกของเกมมาสร้างความน่าสนใจในการเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงจูงใจและความน่าตื่นเต้นในการเรียนรู้ ทำให้
เกิดเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี มีกระบวนการที่ง่ายต่อการเข้าใจในสิ่งที่ซับซ้อน โดยใช้เหตุการณ์ใน
ชีวิตประจำวันในความเป็นจริง มาจัดเป็นกิจกรรมในลักษณะของเกม (Seaborn, K., and Fels, D. I., 2015)
การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการเกมมิฟิเคชั่นเพื่อกระตุ้น
การเรียนรู้ในกระบวนวิชาค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ฯ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และจิระนันท์ โตสิน (2561) ที่ได้ศึกษาเรื่อง
การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจต่ อการเรี ยนการสอนแบบเกมมฟิ เคชัน ของนักศึกษาปริญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ างคณะกันมีความพึงพอใจไม่ แ ตกต่า งกัน
แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนแบบเกมมิฟิเคชั่น ช่วยกระตุ้นให้อยากเขาเรียนและรู้สึก สนุ กกั บการ
เรียนมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับลัดดาวรรณ จันทร์ใหม่ (2562) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานบนฐานการคิดออกแบบเกมที่สร้างเสริมความมุ่ งมั่นแน่วแน่ พบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อใช้เกมมิฟิเคชันในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการนำเกมมิฟิเคชันมาใช้
จัดการเรียนรู้ นอกจากจะได้ความรู้แล้วผู้เรียนยังจะได้ความสุขและสนุกสนานเพิ่มขึ้นอีกด้วย
6. สรุปผล

ผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการเกมมิฟิเคชั่นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ใ นกระบวนวิชา
ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรีย นรู้ออนไลน์ด้วย
กระบวนการเกมมิฟิเคชั่นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในกระบวนวิชาค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p<.05) นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
โดยมีนักศึกษาเข้าชั้นเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการเกมมิฟิเคชั่คิดเป็นร้อยละ 92.48 ซึ่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.36 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ฯ อยู่ในระดับมาก
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการเกมมิฟิเคชัน ผู้สอนต้องมีการวางแผนและเตรียม
สื่อประกอบการเรียนรู้ให้พร้อมทั้งบทเรียนออนไลน์ แบบทดสอบ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาทบทวนเรีย นรู้ด้วย
ตนเองควบคู่การเรียนรู้ในชั้นเรียน
7.2 ในการนำไปใช้ ผู้สอนควรมีการปรับเปลี่ยนการใช้เกมให้สอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละบทเรียน
เพื่อผู้เรียนจะได้มีความสนุกสนาน หลากหลายเพื่อให้เกิดการรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรีย นรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา 2) เปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ใ นศตวรรษที่
21 ในสถานศึกษา จำแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการทำงาน และระดับการศึกษา และ 3) ศึกษาแนวทาง
การพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปีการศึกษา 2564
จำนวน 335 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.91 และแบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffe') ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนา
สมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการ
เปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 3) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา ควรส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนเข้าอบรมพัฒ นา
วิชาชีพ ทักษะกระบวนการสอนและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒ นาเทคนิคการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้แ ละตัวชี้ วัดและการวัด
และประเมินผลตามตัวตัวชี้วัดของหลักสูตร ส่งเสริมพัฒนาเทคนิคการสื่อสารทั้งการฟัง การอ่าน การพูด และ
การเขียน จัดประชุมทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองนักเรี ยนเพื่อสร้างความร่วมมือโดยนำ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสื่อสาร ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการวางแผนและกำหนดวิธีการดำเนินงานร่วมกัน และ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และทางราชการอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ครูผู้สอนประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ใน
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การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาครูผู้สอนด้านการคิดสร้างสรรค์และการจัดทำวิ จัย ในชั้น
เรียน
คำสำคัญ : การพัฒนาสมรรถนะของครู การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the capacity of teachers for learning
management in the 2 1 st century of schools, 2 ) to compare the development on capacity for
learning management in the 2 1 st century for the schools by dividing on gender working
experience and educational levels and 3 ) to study the guidelines on development of the
capacity of teachers for learning management in the 2 1 st century for the schools under The
Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 5 . The samples using for this
research were 335 persons from the administrators and the teachers of the schools under The
Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 5 in academic year 2021 by diving
on the administrators for 31 persons and the teachers for 304 persons. The instruments using
for this research were the 5 rating scales questionnaires with the confidence of 0 . 9 1 and
interview for the research. The statistics using for data analysis include percentage, mean and
standard deviation. The hypothesis testing included t-test (Independent Samples) and F-test
(One-Way ANOVA) and the testing of couple difference by using regulation of Scheffe'. The
results of the study were as follows : 1) For overall of the development on capacity teachers
for learning management in the 21 st century for the schools was in high level. 2) The result
of comparison on development for the capacity of teachers for learning management in the
21st century of the schools was founded that the administrators and the teachers with different
gender and educational levels were on difference for the concept on development for capacity
of teachers for learning management in the 21st century as mentioned for overall and were on
statistical significance at . 0 5 level. But, for dividing on working experience was not on
difference. 3) The results on the study of guidelines for development the capacity of teachers
for learning management in the 2 1 st century of the schools under The Ubon Ratchathani
Primary Educational Service Area Office 5 were as follows : The promotion and the support
for the teachers for training on professional development, skill and process for teaching and
the new innovation for the change, development on technics for using technology media for
learning management, analysis on the standard of learning, measure, measurement and
evaluation on the measure of curriculum, support and development for communicating
technics of listening, reading, speaking and writing, meeting performance for understanding
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with the involved persons and the guardians for cooperation by using for communication,
support for the teachers for planning and limit on together operational approach and behaving
on the standard and code of ethics of teaching profession and behaving on strictly service,
promotion and support for the teachers on workshop for professional learning community
(PLC) on curriculum development, curriculum evaluation, using the curriculum for activity
design of learning and teaching, development for the teachers for creation and preparing the
class room research.
Keywords : The Development on Capacity of Teachers, Learning Management in the 2 1 st
Century
1. บทนำ

การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะ “ทั้งโลก” (Global) ไม่ว่าจะ
เป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นตัวขับเคลื่อน เรียกโลกยุ คนี้ ว่า ยุค
ดิจิทัลเปลี่ยนโลก (The New Digital Age) นอกจากนี้แล้วยังถูกเรียกในชื่ออื่นๆ อีกว่าเป็น “ยุคโลกไร้
พรมแดน” (Borderless World) ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) เรียกว่าเป็นยุค “หลังสังคมฐานความรู้”
(Post knowledge – Based Society) ซึ่งเป็นโลกที่เน้นการจัดการศึกษายุคศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิมไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ มีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทายและ
ซับซ้อน เป็นการศึกษาที่จะทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และกำหนดกรอบแนวคิดใหม่ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม (จินตนา สุจจานันท์, 2556 : 2)
จากการเสวนาทางวิชาการ “วันส่งเสริมวิชาการสู่คุณภาพการเรียนการสอน” การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เยาวเรศ ภักดีจิตร (2557 : 2 - 5) กล่าวว่า เป็นความท้าทายด้านการศึกษาในการเตรียม
นักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลก นั่นคือ ทักษะการ
เรียนรู้ (Learning Skill) ที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กมีความรู้ความสามารถและ
ทักษะจำเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความ
พร้อมด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2555 : 16 - 21) ได้กล่าวถึง ทักษะเพื่อการดำรงชีวิ ตใน
ศตวรรษที่ 21 ดังนี้ สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย ภาษาแม่ และภาษาสำคัญของโลก ศิลปะ
คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ โดย
วิชาแกนหลักนี้จะนำมาสู่การกำหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์สำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิง
วิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกน
หลักและสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก อันได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global
Awareness) ความรู ้ เ กี ่ ย วกับ การเงิ น เศรษฐศาสตร์ ธุ ร กิ จ และการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ ( Financial,
Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)
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และความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมจะเป็นตัวกำหนดความพร้อม
ของนักเรียนเข้าสู่โลกการทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
จากการศึกษาสมรรถนะของครู พบว่า การกำหนดสมรรถนะของครู กำหนดเป็น 2 ประเภท คือ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงานที่ปฏิบัติแ ละมีการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนและใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดกรอบการพัฒนาครู
ตามนโยบายพั ฒ นาครู ทั้ ง ระบบซึ ่ง มี ก รอบความคิ ดมาจากแนวคิด ขอ ง McClelland นั ก จิ ต วิ ทยาของ
มหาวิทยาลัยฮาร์วาดได้อธิบายกล่าวถึงสมรรถนะไว้ว่า “สมรรถนะเป็นคุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (Other Characteristics) และเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทำให้บุคลากร
ในองค์กรปฏิบัติงานได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ ในสถานการณ์ที่หลากหลายซึ่งเกิดจากแรงผลั กดันเบื้อ ง
ลึก (Motives) อุปนิสัย (Traits) ภาพลักษณ์ภายใน (Self-image) และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social
role) ที่แตกต่างกันทำให้แสดงพฤติกรรมการทำงานที่ต่างกันซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารทรัพ ยากรบุคคลแนวใหม่ภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนโดยส่งเสริม
สนับสนุนให้ส่วนราชการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล (Standard for Success) เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อความสำเร็จของส่วนราชการ การพัฒนาสมรรถนะ
ของครูผู้สอนจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาในปัจจุบัน (สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2558 : 2-3)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย 6 อำเภอ คือ อำเภอเดชอุดม อำเภอบุณฑริก
อำเภอน้ำยืน อำเภอนาจะหลวย อำเภอน้ำขุ่น และอำเภอทุ่งศรีอุดม มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 254 แห่ง
นักเรียนในสังกัด จำนวน 44,317 คน ครูและบุคลากรสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 3,571 คน ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ ดังนี้ องค์กรคุณภาพยึดหลักธรรมาภิบาล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษา สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนั กงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้พยายามยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ต ามนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัดและการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร โดยให้โรงเรียนมุ่งเน้นการ
พัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียน สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกระบวนการคิดและแก้ปัญหาให้สามารถเติบโตในสังคม
อย่างมีคุณค่าและจากการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของโรงเรียน พบว่ามีปัจจัยสนับสนุนทางด้ านทรัพยากร
พร้อมและสภาพชุมชนมีความพร้อมและมีครูสายการสอนครบชั้น ครบตามวิชาเอกที่ต้องการ นอกจากนี้
ครูผู้สอนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เท่าทัน กับการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญสถานศึกษา ให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการ วางแผน ดำเนินงานตามแผน
ประเมินผลการปฏิบัติและนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนครูควรประเมินผู้เรียนตาม
ตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น สังเกตพฤติกรรมการเรียน
การใช้แบบทดสอบ แบบฝึกหัดตรวจงาน ใบงาน/ชิ้นงาน ประเมินโครงงาน เพื่อประเมินผู้เรียนระดับ ชั้น ครู
ควรทำวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนารูปแบบวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนโดยนำผล
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บันทึกหลังจัดกิจกรรม บันทึกหลังการสอน มาเป็นข้อมูลนำไปพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การจัดกิจ กรรมได้
อย่างมีประสิทธิภ าพ (แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5, 2564)
จากความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จึงสนใจศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒ นาสมรรถนะของครูเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบ ลราชธานี
เขต 5 เพื่อศึกษาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา และศึกษาการ
แนวทางพัฒนามรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ซึ่งผู้วิจัยมีคาดหวังว่าจะได้แนวทางปฏิบัติที่ดีเหมาะสมกับบริ บท
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในการพัฒนาสมรรถนะ
ของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพและให้เป็นแบบอย่างของสถานศึกษาในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการพัฒ นาสมรรถนะของครูเพื่อการจัด การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ใน
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 5 จำแนกตามเพศ
ประสบการณ์ในการทำงาน และระดับการศึกษา
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
3. วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษา เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ส อนในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2,734 คน โดย
แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 251 คน และครูผู้สอน จำนวน 2,483 คน จาก 254 โรงเรียน
3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 335 คน โดย
แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 31 คน และครูผู้สอน จำนวน 304 คน จาก 254 โรงเรียน โดยกำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แ กน (Krejcie and Mogan, 1970 : 607-610, อ้างอิงใน
บุญชม ศรีสะอาด, 2560 : 43) และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
ตามสัดส่วน
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3.1.3 กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 คน ครูผู้สอน ตำแหน่ง วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 คน
และศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 คน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รวม
ทั้งสิ้น 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ (Check - List)
ได้แก่ เพศ ประสบการณ์ในการทำงาน และระดับการศึกษา ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการพัฒนาสมรรถนะ
ของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
อุบลราชธานี เขต 5 ประกอบด้วย 10 ด้าน และแบบสัมภาษณ์ใช้สำหรับสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
2 ตอน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์ และตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์แนวทางการ
พัฒ นาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 10 ด้าน
3.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ศึกษาหลักการและทฤษฎี ศึกษาเอกสาร ทฤษฏีและงานวิจ ัยที่ เกี่ย วข้อ งกับ การพัฒ นา
สมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา กำหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด
ในการวิจัย เพื่อกำหนดขอบเขตคำถาม สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ตามวัตถุประสงค์และกรอบ
แนวความคิดในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ตอน นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ โดยประเมินความสอดคล้อง (IOC: Index of
Item Objective Congruence) และเลือกข้อคำถามที่มีค่าความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป นำ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 30 คน นำข้อมูลการทดลองใช้แบบสอบถาม มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91
และจัดพิมพ์แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ และนำไปใช้จริง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขอหนังสือจากโรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 5 เกี่ยวกับการขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล ส่งหนังสือพร้อมแบบสอบถามเพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการวิจัยจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ส่ง
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ จำนวน 335 ฉบับ พร้อมทั้งหนังสือขอความอนุเคราะห์/กลุ่มตัวอย่างพร้อม
แบบสอบถาม ผู้วิจัยดำเนินการโดยนำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยตนเอง พร้อมทั้งนั ด
หมาย เวลา และสถานที่ ขอรับแบบสอบถามคืน ซึ่งได้ทั้งหมด 335 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ตามเกณฑ์
เสร็จแล้วนำแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วดำเนินการ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป และข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์ (In –Depth interview) ผู้วิจัยนำแบบสัมภาษณ์ไปยังหน่วยงาน ต้น
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สังกัด เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายผู้วิจัยรวบรวมคำตอบ จากแบบสัมภาษณ์
กลับมาเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ประสบการณ์ในการทำงาน และระดับ
การศึกษา วิเคราะห์โดยหาความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
3.5.2 การพัฒ นาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึก ษา
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (𝐱̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.5.3 การเปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
สถานศึกษา จำแนกตาม เพศ และระดับการศึกษา โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างที่ เป็น
อิสระจากกัน (Independent Samples)
3.5.4 การเปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
สถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีการทดสอบตามวิธีของเชฟ
เฟ่ (Scheffe')
3.5.5 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ (In –Depth interview) และจากแบบสอบถามปลายเปิด
(Open – ended Questionnaire) วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห์ เ นื ้ อ หา ( Content Analysis
Technique) พิจารณาความเหมือนความแตกต่างและความสัมพันธ์ ของเนื้อหาจากนั้นจึงสรุปแล้วบรรยาย
วิเคราะห์เป็นความเรียงเชิงพรรณนา
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ สถิติทดสอบ t-test แบบ Independent Samples และสถิติทดสอบ F-test แบบ Oneway ANOVA กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีการทดสอบตามวิธี
ของเชฟเฟ่ (Scheffe') เนื่องจากสามารถใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เท่ากันหรือต่างกันได้
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรี ยนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวม
และรายด้าน
การพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้
S.D.
แปลผล
X̅
ในศตวรรษที่ 21
1. ด้านภาวะผู้นำครู
4.22
0.46
มาก
2. ด้านการใช้เทคโนโลยีช่วยจัดกิจกรรมการเรียน
4.27
0.60
มาก
3. ด้านการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ
4.03
0.57
มาก
4. ด้านการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนา
4.21
0.52
มาก
5. ด้านทักษะการสื่อสาร
4.31
0.52
มาก
6. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
4.09
0.53
มาก
7. ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.22
0.47
มาก
8. ด้านทักษะการคิด
4.13
0.55
มาก
9. ด้านการทำงานเป็นทีมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
4.46
0.49
มาก
10. ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
4.70
0.41
มากที่สุด
รวม
4.30
0.39
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
อุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.30) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
สามอันดับแรก ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ (X̅ = 4.70) รองลงมา คือ ด้านการทำงานเป็นทีม
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (X̅ = 4.46) และด้านทักษะการสื่อสาร (X̅ = 4.31) ตามลำดับ ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ (X̅ = 4.03)
4.2 ผลการเปรียบเทียบการพัฒ นาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาอุบ ลราชธานี เขต 5 จำแนกตามเพศ
ประสบการณ์ในการทำงาน และระดับการศึกษา ดังนี้
4.2.1 ผลการเปรียบเทียบการพัฒ นาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำแนกตามเพศ พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนระหว่างเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของ
ครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านภาวะผู้นำครู ด้านการใช้เทคโนโลยี
ช่วยจัดกิจกรรมการเรียน ด้านการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ ด้านการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒ นา
ด้านทักษะการสื่อสาร ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และด้านทักษะการคิดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการทำงานเป็นทีมและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และด้านคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ ไม่แตกต่างกัน
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4.2.2 ผลการเปรียบเทียบการพัฒ นาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำแนกตามประสบการณ์
ในการทำงาน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทักษะการคิด ด้านการทำงานเป็นทีมและ
การแลกเปลี่ยน ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นอกนั้นไม่แตกต่างกัน
4.2.3 ผลการเปรียบเทียบการพัฒ นาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาอุบลราชธานี เขต 5 จำแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒ นา
สมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนั ยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านภาวะผู้นำครู ด้าน
การใช้เทคโนโลยีช่วยจัดกิจกรรมการเรียน ด้านการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ ด้านทักษะการสื่อสาร ด้าน
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้ นผู้ เรีย นเป็ นสำคัญ ด้านทักษะการคิด ด้านการทำงานเป็นทีมและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และด้านคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคั ญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนด้านการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนา และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนไม่แตกต่างกัน
4.3 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
สถานศึกษา พบว่า ควรส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนเข้าอบรมพัฒ นาวิชาชีพ ทักษะกระบวนการสอนและ
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนาเทคนิคการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดและการวัดและประเมินผลตามตัวตัวชี้วัดของหลักสูตร
ส่งเสริมพัฒนาเทคนิคการสื่อสารทั้งการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน จัดประชุมทำความเข้า ใจกั บผู้ที่
เกี่ยวข้องและผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความร่วมมือโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสื่อ สาร ส่งเสริมให้
ครูผู้สอนมีการวางแผนและกำหนดวิธีการดำเนินงานร่วมกัน และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู และทางราชการอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC เรื่อง
การพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
การพัฒนาครูผู้สอนด้านการคิดสร้างสรรค์และการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
5. การอภิปรายผล
จากผลการวิจัย สามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานและครูผู้สอนเกี่ยวกับการพัฒ นา
สมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า ความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนตระหนักและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และทางราชการ
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อย่างเคร่งครัด ร่วมถึงให้ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ในวิชาชีพ แก่ครูผู้สอนและบุคลากรใต้บังคับบัญชา และครูผู้ สอนก็ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบย่างที่ดีด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ทั้งทางกาย ทางวาจา
และทางใจให้แก่ลูกศิษย์เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา ภูชำนิ (2564) ได้ทำการศึกษา เรื่อง การ
พัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: กรณีโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า ผลการวิจัย
พบว่า การประเมินการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กรณีโรงเรียนบ้านนา
ตาลคำข่า ทั้ง 10 องค์ประกอบ 44 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินโครงการกิจกรรมในการพัฒนาสมรรถนะของครู ใน
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ บันเย็น เพ็ง
กระจ่าง (2561) ได้ทำการศึกษา เรื่อง การพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสาร
สาสน์วิเทศ คลองหลวง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า ความ
คิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสารสาสน์ วิเทศคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พวงจินดา แดนพิมาย (2552)
ได้ทำการศึกษา เรื่อง การพัฒ นาสมรรถนะของครูในสถานศึ กษา สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่ การศึก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะหลักของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
5.2 ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำแนกตามเพศ พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนระหว่างเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของ
ครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทั้งนี้อาจเนื่องจาก โดยส่วนใหญ่ครูผู้สอนเพศชายในสถานศึกษาจะมีน้อยกว่าเพศหญิง และครูผู้สอนเพศชาย
จะเป็นผู้นำในการทำงานและกิจกรรมด้านต่างๆ ในโรงเรียน เป็นต้นแบบ และให้ความปรึกษาให้แ ก่ครู ผู้สอน
เพศหญิงในงานด้านต่างๆ ซึ่งทำให้ครูผู้สอนเพศชายต้องศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองและ
องค์กร จึงทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนระหว่างเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
สมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุภาพรรณ ธะยะธง (2562) ได้ทำการศึกษา เรื่อง การศึกษาสมรรถนะของครูในสถานศึก ษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบ
สมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 จำแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05
5.3 ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่ อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำแนกตามประสบการณ์ใน
การทำงาน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ ง ไว้ ทั้งนี้
อาจเนื่องจาก ผลการศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา
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สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ครูการมี
ปฏิสัมพันธ์ในการสนทนามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างสร้างสรรค์กับผู้อื่น สืบค้นข้อมูลผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สามารถบูรณาการหลักสูตร พัฒนาผู้เรี ยนและประเมินตาม
ตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อั นจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒ นาตนเองและสังคม ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียน ครูมีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แลกเปลี่ยน/รับฟังความ
คิดเห็นและประสบการณ์ภายในทีมงาน และครูมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา
ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไม่คดโกง ส่งผลทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ใ น
การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พวงจินดา แดนพิมาย (2552) ได้ทำการศึกษา เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของครู
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า ผล
การเปรียบเทียบสมรรถนะของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 4 จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยวิเคราะห์ โดยการทดสอบค่าที (t-test) โดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน
5.4 ผลการเปรียบเทียบการพัฒ นาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำแนกตามระดับการศึกษา
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของ
ครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
และพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็ นต่อ
การพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษามากกว่าผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ทั้งนี้อาจเนื่องจากครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่ าปริญญาตรี
ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก และส่วนใหญ่ศึกษาต่อในด้านการบริหารการศึ ก ษาและ
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรในปัจจุบันได้มีการนำเอาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จึงส่งผลทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุภาพรรณ ธะยะธง (2562) ได้ทำการศึกษา เรื่อง การศึกษาสมรรถนะของครูในสถานศึก ษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบ
สมรรถนะหลักของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
2 จำแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05
5.5 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ดังนี้ ส่งเสริมสนับสนุน
ครูผู้สอนเข้าอบรมพัฒนาวิชาชีพ ทักษะกระบวนการสอนและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาเทคนิคการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวิ เคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
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และตัวชี้วัดและการวัดและประเมินผลตามตัวตัวชี้วัดของหลักสูตร ส่งเสริมพัฒนาเทคนิคการสื่อสารทั้งการฟัง
การอ่าน การพูด และการเขียน จัดประชุมทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความ
ร่วมมือโดยนำเทคโนโลยีเ ข้ ามาใช้ ใ นการสื่อ สาร ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมี การวางแผนและกำหนดวิธ ี ก าร
ดำเนินงานร่วมกัน และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ครู และทางราชการอย่ า งเคร่ ง ครัด
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร
การนำหลักสูตรไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาครูผู้สอนด้านการคิดสร้างสรรค์และ
การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา ภูชำนิ (2564) ได้ทำการศึกษา เรื่อง การ
พัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: กรณีโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า ผลการวิจัย
พบว่า แนวทางพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเลือกแนวทางการพัฒนาโดยร่วมกันกำหนดโครงการ/กิจกรรม จำนวน 10 โครงการ 20
กิจกรรม 4. ผลการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4.1 การประเมินการพัฒนา
สมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กรณีโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า ทั้ง 10 องค์ประกอบ
44 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินโครงการกิจกรรมในการพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 4.2 ผลการเปรียบเทียบผลการพัฒนาการดำเนินงาน วงรอบ 1 และวงรอบ
2 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒ นาผู ้เ รีย น ผลการพัฒ นาในวงรอบที่ 2 อยู่ในระดับ ดี มี
ความก้าวหน้าจากวงรอบที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 86.35 และองค์ประกอบที่ 4 ภาวะผู้นำครู อยู่ในระดับ ดีมาก มี
ความก้าวหน้าจากวงรอบที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 87.41 4.3 ผลการสะท้อนจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่า ครูมี
การพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูมีการจัดกิจกรรม PLC ส่งผลให้ครูกล้าแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
และเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครูให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาการเรียนการสอน ครูฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในตนเองและมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
6.1.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการพัฒ นาสมรรถนะของครู เพื่อ
การจั ด การเรี ยนรู ้ใ นศตวรรษที่ 21 ในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ ดังนั้น ควร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร
การนำหลักสูตรไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อครูผู้สอนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรที่สอดคล้องกับ เหตุ การณ์ปั จจุบันและสอดคล้อ งกับหลัก สูตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ นพื้น ฐาน
พุทธศักราช 2551 การนิเทศติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ในการวัดและประเมินผล รายงานผล และนำผลการ
ประเมินไปพัฒนาหลักสูตรทุกสิ้นปีการศึกษา
6.1.2 ผลการเปรียบเทียบการพัฒ นาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
ในสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ครู
ควรมีการมีปฏิสัมพันธ์ในการสนทนามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างสร้างสรรค์กับ ผู้อื่ น สืบค้น
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ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สามารถบูรณาการหลักสูตร พัฒนาผู้เรียนและ
ประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวความคิดเห็กับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อ
การจั ด การเรี ยนรู ้ใ นศตวรรษที ่ 21 ในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5
6.2.2 ควรศึกษาวิธ ีการพัฒ นาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 หรือในเขตการศึกษาอื่นๆ
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การพัฒนาทักษะการออกแบบภาพ 2 มิติ โดยใช้บทเรียนออนไลน์
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบภาพ 2 มิติ โดยใช้บทเรียนออนไลน์
วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องการ
ออกแบบภาพ 2 มิติ ของนักเรียนชั้ นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธ ยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่ องการออกแบบภาพ 2 มิติ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน
27 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แ ก่ บทเรียน
ออนไลน์ เรื่องการออกแบบภาพ 2 มิติ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นบนระบบ Google Classroom แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยมีค่าความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.38 - 0.78 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.28 - 0.69 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ จำนวน 20
ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
ใช้สถิติ Dependent Samples t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. การพัฒนาทักษะการออกแบบภาพ 2 มิติ โดยใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีวิทยาการ
คำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.09/83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำหนด
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2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องการออกแบบภาพ 2 มิติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
ออนไลน์ เรื่องการออกแบบภาพ 2 มิติ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.25, S.D. = 0.69)
คำสำคัญ : วิทยาการคำนวณ การออกแบบภาพ 2 มิติ บทเรียนออนไลน์

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop 2D visual design skills by using
online learning lessons in the computing science technology for mathayomsuksa 4 students
to meet the efficiency criteria set at 80/80 2) to compare learning achievement before learning
and after learning by using online learning lessons entitled 2D visual design for
mathayomsuksa 4 students. 3) to study the satisfaction of mathayomsuksa 4 students with
using online learning lessons entitled 2D visual design. The samples were 27 mathayomsuksa
4/14 students in the second semester of academic year 2021 at Lamplaimat school,
Lamplaimat District, Buriram Province under the Secondary Educational Service Area office
Buriram, selected by Cluster Random Sampling. The research instruments were online learning
lessons entitled 2D visual design created by the researcher using Google Classroom. 30-item
with 4 multiple-choice achievement test with the difficulty index between 0.38-0.78, the
discrimination value between 0.28-0.69 and the reliability value at 0.89 and 20-item of the
students’ satisfaction questionnaire. The statistics used for analyzing the collected data were
percentage, mean, and standard deviation. The hypotheses were tested by dependent samples
t-test.
The findings were as follows:
1. The development of 2D visual design skills by using online learning lessons in
the computing science technology for mathayomsuksa 4 students had an efficiency of
85.09/83.33 which was higher than the criteria set.
2. The Students who had learned by using online learning lessons had the learning
achievement after learning higher than before learning at the .05 level of statistical
significance.
3. Mathayomsuksa 4 students were satisfied with using online learning lessons
entitled 2D visual design as a whole at a high level.
Keywords : Computing Science, 2D Visual Design, Online Learning Lessons
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 2) เปรียบเทียบการบริหาร
การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ์ทำงาน และ
ขนาดสถานศึกษา และ 3) ศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้บริห าร
สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผู้สอนจำนวน 335 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.986 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ
เชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึ กษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบการ
ทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน และ
ขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) แนว
ทางการพัฒ นาเกี่ยวกั บการทำงานเป็นทีมที่ม ีประสิทธิภ าพของผู ้บริ หารสถานศึ ก ษา พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้สมาชิกในทีมได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาการดำเนินงานในสถานศึกษา ด้วยความ
เชื่อถือและไว้วางใจกัน ควรมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการทำงานอย่างชัดเจน โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคน
ในทีมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบของทุกคนให้ชัดเจนในการทำงานเป็นทีม ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้นำการปฏิบัติ
ด้วยการสื่อสารที่ชัดเจน ส่งเสริมด้านการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษารับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ชัดเจนและทั่วถึง
คำสำคัญ : การบริหารสถานศึกษา การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
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Abstract
The purpose of this research were to 1) studied the level of effective teamwork
administration of school administrators under Surin Primary Educational Service Area Office
2, 2) compare effective teamwork administration of school administrators by position, work
experience and school size, 3) studied guideline for development of effective teamwork
administration of school administrators. The sample group consisted of school administrators
and teachers 335 people. The questionnaires of the research were 5-level rating scale, the
structured interview form and the reliability was 0.986. The data were analyzed by percentage,
mean, standard deviation, t-test, F-test and Scheffé's method. The research findings were as
follows. 1) effective teamwork administration of school administrators under Surin Primary
Educational Service Area Office 2 the overall was found at high level. 2 ) comparison of
effective teamwork administration of school administrators by position, work experience and
school size, overall were found that difference statistical significance at 0.05. 3) guidelines for
development of effective teamwork administration of school administrators were found that
school administrators should encourage effective team members to propose solution to
operational problems in schools with trust and trust. The objectives of the work should be
clearly stated and all team members are allowed to freely express their opinions. There was
an exchange of learning to create understanding of the roles, duties and everyone’s
responsibility to work as a team. The school administrators should lead the practice with
clear communication, promote communication to enable educational personel to clearly and
thoroughly understand information.
Keywords : School Administration, Effective Teamwork, Surin Primary Educational Service
Area Office 2
1. บทนำ

ความเจริญก้าวหน้าของประเทศในปัจจุบันนี้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วตามยุคโลกาภิวัตน์ มนุษย์จึง
ต้องพัฒนาและปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนี้ เทคนิคในการบริหารจัดการได้ถูกคิดค้นแล้วนำมา
ทดลองใช้ที่นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการบริหารจัดการในยุคนี้เป็ นเรื่องของ “การทำงานเป็นทีม ”
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 8 ได้
กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง มีความครอบคลุม ทั้งการเข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน การเข้ามาร่วมมือ ร่วมใจเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และการประสานระหว่างกลุ่มต่าง ๆ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558: 3940)
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การปฏิรูปการศึกษาของไทย ปัจจัยที่สำคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้ภายในโรงเรียน คือ ระบบ
การบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้โรงเรียนบรรลุความสำเร็จตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ของ
โรงเรียน โดยต้องอาศัยกระบวนการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก ๆ ฝ่ายทุกสถาบันและทุก
องค์การที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริหารโดยองค์คณะของบุคคล รู้จักการทำงานเป็นทีม ตลอดทั้งการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ตามแนวกระจายอำนาจ การบริหารซึ่งเน้นผลประโยชน์กับนักเรียนและชุม ชนเป็น
หลัก (ธีระ รุญเจริญ , 2554: 7) ปัจจัยของการทำงานที่มีส่วนทำให้องค์การประสบความสำเร็จได้ตาม
เป้าหมาย คือ บุคลากร เพราะบุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน การที่องค์การจะเดินหน้า
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้ดีนั้น ต้องมีการแบ่งทั้งงานหน้าที่ และความรับผิดชอบให้บุคลากร
ตามความรู้ ความสามารถ การประสานความร่วมมือร่วมใจ นำมาซึ่งความสำเร็จของงาน การทำงานเป็นทีม
จึงเกิดขึ้น ผู้บริหารจะต้องสร้างเงื่อนไขให้กับกลุ่มบุคคลในองค์การ ได้ตระหนักว่า ทุกคนต้องปฏิบัติงาน
ร่วมกัน และสมาชิกทุกคนจะต้องยอมรับความคิดเห็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมงาน ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาควรตระหนักถึงความสำเร็จขององค์การในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทีม สร้างขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติงานที่นำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ (อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล,
2557: 10-30)
จากการวิจัยเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม พบว่าการทำงานเป็นทีมมีความสำคัญมาก โดยการ
ปฏิบัติงานนั้นต้องอาศัยกำลังคน ความรู้ความสามารถ และมวลประสบการณ์จากหลาย ๆ คน ต้อ งการ
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ บางครั้งต้องแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งการทำงานเป็นทีมจึงไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มคนที่
ทำงานร่วมกัน ในเวลาเดียวกัน ในสถานที่เดียวกัน แต่หมายถึงการที่บุคคลจำนวนหนึ่ง ที่มีความแตกต่างกัน
ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด และความรู้ความสามารถ เข้ามาทำงานภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน
(สุนันทา เลาหนันท์, 2553: 62-67)
จากแนวคิดและปัญหาต่ าง ๆ แสดงให้เห็นว่าการทำงานเป็นทีมมี ความสำคัญมากสำหรั บ
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูต้องร่วมกันพัฒนางานอย่างเป็นระบบทั้ง 4 งาน คือ งานด้านการ
บริหารวิชาการ งานด้านการบริหารงบประมาณ งานด้านการบริหารบุคคล และงานด้านการบริหารทั่วไป
อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้การร่วมมือกันของสมาชิกในทีมงานภายใต้การดำเนินงานจะถูกนำมาร่วมกันคิด
ร่วมกันทำ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งหมายถึงการทำงานเป็นทีม ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
การทำงานเป็นทีมจึงมีความสำคัญต่อสถานศึกษามาก เพราะบุคลากรทุกฝ่ายต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ดังนั้นผู้วิจัยซึ่ ง เป็น
ข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ
บริหารการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับการบริหารการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบการบริหารการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน และ
ขนาดสถานศึกษา
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จำนวน 2,596 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ ง นี้ ผู้วิจัยกำหนด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 335 คน ได้แ ก่
ผู้บริหารสถานศึ ก ษา จำนวน 28 คน และครู จำนวน 307 คน โดยใช้วิธ ีสุ่มตั วอย่า งแบบแบ่ ง ชั ้น ภูมิ
(Stratified Random Sampling) และเทียบสัดส่วนตามขนาดของสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายในการวิจั ยเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ จากผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิ นคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) อยู่ในระดับดีขึ้นไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
เขต 2 จำนวน 5 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 1) แบบสอบถามสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) เป็นแบบสอบถามสอบถามเกี่ยวกับการบริหารการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารการทำงานเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) สร้าง
แบบสอบถามฉบับร่างตามกรอบแนวคิดการวิจัย 3) นำแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นเสนอต่อ คณะ
กรรมการที่ปรึกษา 4) นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5
ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 5) นำแบบสอบถามที่ผ่านจากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง IOC ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง
0.60-1.00 ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทุกข้อและทำการแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
6) ทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน 7) วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability)โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.986 8) นำ
แบบสอบ ถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การสร้างแบบสัมภาษณ์ มีขั้นตอนคล้ายกับการสร้างแบบสอบถาม และจากการวิเคราะห์ค่ าดัช นี
ความสอดคล้อง IOC พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทุกข้อและทำการแก้ไ ขปรับปรุง
ให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบสอบถาม ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม จำนวน 335 ชุด ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
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ซึ่งได้รับการสุ่มเลือก ผลปรากฏว่า ผู้วิจัยได้รับการตอบรับแบบสอบถาม จำนวน 335 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
และเป็นแบบสอบถามที่ได้รับการตอบอย่างสมบูรณ์ จำนวน 335 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
2. แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึ กษาด้ วย
ตนเองจากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 คน ผลปรากฏว่า ผู้วิจัยได้รับการตอบรับการสัมภาษณ์ คิดเป็น ร้อยละ
100
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยระหว่าง
กลุ่มโดยใช้วิธ ีของเชฟเฟ่ (Scheffé’s Method) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และนำเสนอเป็นความเรียง
4. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
เกี่ยวกับการบริหารการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน
ระดับความคิดเห็น
รายการ
S.D.
แปลผล
X̅
1. ด้านภาวะผู้นำ
3.74
0.50
มาก
2. ด้านการเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
3.75
0.52
มาก
3. ด้านการมีส่วนร่วม
3.73
0.48
มาก
4. ด้านการมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน
3.75
0.50
มาก
5. ด้านการสื่อสารที่เปิดเผย
3.73
0.49
มาก
รวม

3.74

0.49

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับการบริหารการทำงาน
เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต
2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านการมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน ด้านการเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ด้านภาวะผู้นำ ด้าน
การมีส่วนร่วม และด้านการสื่อสารที่เปิดเผย

280

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบโดยใช้ สถิต ิ t-test แบบอิสระ การบริหารการทำงานเป็ นที ม ที ่มี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดย
จำแนกตามตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู
รายการ
t
P-Value
S.D.
S.D.
X̅
X̅
1. ด้านภาวะผู้นำ
4.57
0.30
3.66 0.45 10.473* 0.000
2. ด้านการเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน 4.58
0.30
3.68 0.47 10.037* 0.000
3. ด้านการมีส่วนร่วม
4.54
0.35
3.66 0.42 10.677* 0.000
4. ด้านการมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน
4.56
0.29
3.68 0.44 10.394* 0.000
5. ด้านการสื่อสารที่เปิดเผย
4.56
0.34
3.66 0.42 10.923* 0.000
เฉลี่ย
4.56
0.31
3.67 0.43 10.636* 0.000
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู เ กี่ยวกับ
การบริหารการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จำแนกตามตำแหน่ง โดยภาพรวมรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านภาวะผู้นำ ด้านการเชื่อถือและไว้วางใจซึ่ งกันและ
กัน ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน และด้านการสื่อสารที่เปิดเผย มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3 ผลการเปรีย บเทียบโดยใช้ค่าสถิติทดสอบเอฟ วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูเกี่ยวกับการบริหารการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน
รายการ
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
P-Value
1. ด้านภาวะผู้นำ
ระหว่างกลุ่ม
2.601
2 1.300 5.256* 0.006
ภายในกลุ่ม
82.133 332 0.247
รวม
84.733 334
2. ด้านการเชื่อถือและ
ระหว่างกลุ่ม
2.580
2 1.290 4.908* 0.008
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ภายในกลุ่ม
87.274 332 0.263
รวม
89.854 334
3. ด้านการมีส่วนร่วม
ระหว่างกลุ่ม
2.872
2 1.436 6.358* 0.002
ภายในกลุ่ม
74.990 332 0.226
รวม
77.862 334
4. ด้านการมีวัตถุประสงค์
ระหว่างกลุ่ม
2.550
2 1.275 5.327* 0.005
อย่างชัดเจน
ภายในกลุ่ม
79.464 332 0.239
รวม
82.014 334
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
รายการ
5. ด้านการสื่อสารที่
เปิดเผย

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
เฉลี่ย
ภายในกลุ่ม
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
2.786
76.536
79.323
2.670
78.346
81.016

df
2
332
334
2
332
334

MS
F
P-Value
1.393 6.044* 0.003
0.231
1.335 5.658*
0.236

0.004

จากตารางที่ 3 พบว่ า ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อมูล เพื ่อ เปรี ยบเทีย บความคิดเห็น ของผู ้ บริหาร
สถานศึกษาและครูเกี่ยวกับการบริหารการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตาม
ประสบการณ์การทำงาน โดยภาพรวมรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านภาวะผู้นำ ด้านการเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ด้านการมีส่วน
ร่วม ด้านการมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน และด้านการสื่อสารที่เปิดเผย มีความแตกต่างกันอย่า งมีนัย สำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรีย บเที ยบโดยใช้ส ถิติ t-test แบบอิสระ การบริหารการทำงานเป็ นทีม ที ่มี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดย
จำแนกตามขนาดสถานศึกษา
สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง
Pรายการ
t
Value
S.D.
S.D.
X̅
X̅
1. ด้านภาวะผู้นำ
3.86
0.59
3.67
0.44
3.340* 0.001
2. ด้านการเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกัน
3.87
0.60
3.69
0.46
3.036* 0.003
และกัน
3. ด้านการมีส่วนร่วม
3.87
0.56
3.66
0.41
3.919* 0.000
4. ด้านการมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน
3.88
0.57
3.68
0.43
3.582* 0.000
5. ด้านการสื่อสารที่เปิดเผย
3.87
0.57
3.65
0.41
3.943* 0.000
เฉลี่ย
3.87
0.58
3.67
0.42
3.592* 0.000
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู เ กี่ยวกับ
การบริหารการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดย
ภาพรวมรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านภาวะผู้นำ ด้านการเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการมีวัตถุประสงค์
อย่างชัดเจน และด้านการสื่อสารที่เปิดเผย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
282

แนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 สรุปได้ดังนี้
1. ด้านภาวะผู้นำ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการจัดระบบการบริหารสถานศึก ษาที่มีรูปแบบเน้น
การกระจายอำนาจการบริหารไปยังบุคลากรทุกคน พัฒนาศักยภาพทีมงานด้วยการสร้างแรงจูงใจทางบวก มี
ทัศนคติที่ดี มีการยอมรับความคิดเห็น มีความยุติธรรม สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันวางแนวทางการทำงานร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อขจัดความขัดแย้งในทีม
2. ด้านการเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ผู้บริหารสถานศึกษาควรคำนึงถึงความสามารถ และ
ความแตกต่างของบุคคลในการทำงานแต่ละด้าน บุคลากรทุกคนควรเปิดใจยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมา
สามารถแสดงความคิดเห็น มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ไม่ปิดบังข้อมูลกัน ยกย่องชมเชย
ร่วมกันแก้ปัญหา ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการมีส่วนร่วม ผู้ บริหารสถานศึกษาควรทำความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ของสมาชิกใน
ทีมงานทุกคน โดยให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล มีทัศนคติที่
ดี มีความเป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และบริหาร
จัดการเวลาในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว
4. ด้านการมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน สถานศึกษาควรมีโครงสร้างและระบบการทำงานที่ชัด เจน
เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสมาชิกในทีม
ส่งผลให้การทำงานเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
5. ด้านการสื่อสารที่เปิดเผย ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้นำการปฏิบัติด้วยการสื่อสารที่ชัด เจน
มีการประสานงานผ่านเครื่องมือสื่อสารอย่างคล่องแคล่ว เพื่อเกิดความรวดเร็วในการดำเนินงาน มีการเปิดรับ
ฟังผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ใจ และผู้บริหารที่ดีควรส่ งเสริมกำลังใจทีม สร้างความมุ่งมั่น ทั้งในส่วนบุคคลและ
ภาพรวมของสถานศึกษาเพื่อบรรลุความสำเร็จ
5. อภิปรายผล
หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถนำผลมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ได้ ดังต่อไปนี้
5.1 การศึกษาการบริหารการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึ กษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จากผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น
บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ รินทร์ เขต 2 ทุกคนต้องเข้ามาร่วมกันคิด
ร่วมกันทำเพื่อให้ดำเนินงานได้เป็นระบบ ทั้งนี้การทำงานเป็นทีมจึงมีความสำคัญมากกับทุกองค์การ ซึ่ง
สอดคล้องกับ เอริค นที เลอนอบ (2562: 63) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทการทำงานเป็นทีมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบว่า บทบาทการทำงาน
เป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ ด้านการสื่อสาร
อย่างเปิดเผย และด้านการยอมรับนับถือ และสอดคล้องกับ นพวรรณ คงพลิ้ว (2563: 52) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึกษาบทบาทการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า บทบาทการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ บทบาทด้านการร่วมมือ ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อ ง และ
ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์
5.2 การเปรียบเทียบการบริหารการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา
จำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน และขนาดสถานศึกษา ดังนี้
5.2.1 จำแนกตามตำแหน่ง จากผลการวิจัยโดยภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านภาวะผู้นำ ด้านการเชื่อถือและไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน และด้านการสื่อสารที่เปิดเผย มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นผู้นำ ในการกำหนดนโยบาย วางแผนการดำเนินงาน
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา โดยให้ครูเป็นผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิ ริ
รัตน์ แผลกระโทก (2559: 7-8) การมอบหมายงานในหน้าที่ให้สมาชิกในทีม โดยการประชุมมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบให้สมาชิกทีมงาน และเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีม ร่วมแสดงความคิดเห็นในการกำหนดบทบาท
หน้าที่ โดยพิจารณาความเหมาะสม ความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งจะทำให้สมาชิก ทุก คน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ปราณี ธรรมนิยม (2558: 105) ที่ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การทำงานเป็นทีมของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 พบว่า การเปรียบเทียบการทำงานเป็ นทีม
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จำแนกตามตำแหน่งที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการทำงานเป็นทีมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
5.2.2 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน ผลการศึ กษาพบว่า โดยภาพรวมพบว่า กลุ่ม
ตั ว อย่ างที ่ม ีประสบการณ์ก ารทำงานแตกต่า งกัน มี ความคิ ดเห็ นต่อ การบริ หารการทำงานเป็ นทีมที่มี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาสุริ นทร์ เขต 2
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านภาวะผู้นำ ด้านการ
เชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน และด้านการสื่อสาร
ที่เปิดเผย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
ประสบการณ์ การทำงานมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรในสถานศึกษา ทำให้มีความคิดเห็นต่อการ
ทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ กาญจนา ช้างเยาว์
(2561: 74) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การทำงานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนระยองวิทยาคม อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบการ
ทำงานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนระยองวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จำแนกตาม ประสบการณ์ในการทำงานโดยรวมและรายด้านแตกต่ างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
5.2.3 จำแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมพบว่า มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านภาวะผู้นำ ด้านการเชื่อถือและ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน และด้านการสื่อสารที่เปิดเผย มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากขนาดของ
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สถานศึกษาที่มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านบริบท ด้านบุคคล จำนวนบุคลากรเพียงพอและไม่เพียงพอ ส่งผล
ให้การบริหารการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ จันทร์จิ
รา จิตนาวสาร (2559: 76-78) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการทำงานเป็นทีมของครูผู้สอนในเขตอำเภอ
คลองใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผลการวิจัยพบว่า การทำงานเป็นทีม ของ
ครูผู้สอนในเขตอำเภอคลองใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำแนกตามขนาด
โรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.3 ผู้บริหารสถานศึกษาได้เสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ผู้วิจัยได้สรุปประเด็น
ที่เห็นว่าควรนำมาพัฒนา คือ ด้านการสื่อสารที่เปิดเผย ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้นำการปฏิบัติด้วยการ
สื่อสารที่ชัดเจน มีการประสานงานผ่านเครื่องมือสื่อสารอย่างคล่องแคล่ว เพื่อเกิดความรวดเร็วในการ
ดำเนินงาน มีการเปิดรับฟังผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ใจ และผู้บริหารที่ดีควรส่งเสริมกำลังใจทีม สร้างความมุ่งมั่น ทั้ง
ในส่วนบุคคลและภาพรวมของสถานศึกษาเพื่อบรรลุความสำเร็จ แสดงว่าผลการวิจัยนี้สอดคล้อ งกับแนวคิด
ของ กิตติกรณ์ ไชยสาร (2557: 7) การเจรจาสื่อสารในการแจ้งข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความเปิดเผยจริงใจต่อกัน มีความเชื่อมั่นและไว้ วางใจซึ่ ง กัน
และกัน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจและสามารถประสานงานให้ฝ่ายต่าง ๆ ทำงานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายรูปแบบและเหมาะสมตามสถานการณ์ และสอดคล้องกับ
สิทธิศักดิ์ เพ็ชรยิ้ม (2563: 208-209) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนโดยรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 22 พบว่า ผู้บริหารควรใช้ก าร
ติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งทางวัจนภาษาหรืออวัจนภาษาที่ชัดเจน เพื่อให้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจตรงกัน ทำให้การปฏิบัติงาน
ประสบความสำเร็จโดยง่าย สื่อสารต่อทีมงานแบบเปิดเผยระหว่างสมาชิก หรือระหว่างหัวหน้าทีมกับสมาชิ ก
มีการแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในทีม และควร
เลือกใช้เทคโนโลยีช่วยในการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เช่น การใช้แอพพลิเคชั่นไลน์และเฟสบุ๊คในการ
ติดต่อสื่อสาร
6. สรุปผล

การบริหารการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควร
ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาการดำเนินงาน ด้วยความเชื่อถือและไว้วางใจกัน ควรมีการ
กำหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด เห็น มีการ
ประชุม สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน และผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้นำการปฏิ บัติด้ว ยการ
สื่อสารที่ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษารับรู้ ข้อมูลข่าวสารอย่ างทั่ว ถึ ง และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
7.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้สมาชิกในทีมได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาการดำเนิน งาน
ในสถานศึกษา และมีความเชื่อถือและไว้วางใจกัน
7.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในทีม มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเสรี มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเองในการทำงานเป็นทีม และกำหนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
7.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการบริหารการทำงานเป็นทีมในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุรินทร์
7.2.2 ควรศึ ก ษารูป แบบการกระจายอำนาจการบริ หารการทำงานเป็ นทีมของผู ้บ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุรินทร์
7.2.3 ควรศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคลกับการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ของ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
สุรินทร์
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 2) เปรียบเทียบความ
ต้องการจําเป็นในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 2 จำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน และขนาดโรงเรียน 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 กำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างได้ 123 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึ กษา โรงเรียนละ 1 คน และครูที่ทำหน้าที่
รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 246 คน และผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ได้แ ก่
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความต้องการจำเป็น PNIModified สถิติทดสอบค่า
ที (t-test) และสถิติทดสอบค่าเอฟ (F-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความ
ต้ อ งการจำเป็ นในการพั ฒ นาการบริห ารงานบุ คคลของโรงเรี ยน สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยภาพรวม มีสภาพที่เป็นอยู่ อยู่ในระดับมาก สภาพที่ควรจะเป็น อยู่ในระดับ
มากที่สุด 2) การเปรียบเทียบความต้องการจําเป็นในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พบว่า แตกต่างกันตามประสบการณ์ การทำงาน
ส่วนตำแหน่งและขนาดโรงเรียน มีความต้องการจำเป็น ไม่แตกต่างกัน 3) แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พบว่า ควรมีการ
วางแผนบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันและอนาคต คำนึงถึงวิชาเอกที่ขาดแคลน มีการสร้าง
แรงจูงใจเชิงบวกในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญกับการพัฒ นาบุคลากรอย่างรอบด้าน และควรมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
คำสำคัญ : การประเมินความต้องการจำเป็น การบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
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Abstract
The objectives of the study were 1) to investigate the degree of needs in
development of personnel administration of the schools under Sisaket Primary Educational
Service Area Office 2. 2) to compare the needs in development of personnel administration
of the schools under Sisaket Primary Educational Service Area Office 2 classified by the
position, working experience and the school size. 3) to examine development guidelines the
school personnel administration of the schools under Sisaket Primary Educational Service Area
Office 2. The sample consisted of 123 schools, the informant is the director 1 person for each
school. Teacher has a responsibility of personnel management for 1 person of each school,
total 246 people and the informant in the interview is the director of school 5 people. The
employed research instrument was the questionnaire and the structured interview. The
statistics used in this research were frequency value, percentage, average, standard deviation,
Need Assessment (PNIModified ), t-test, f-test and content analysis. Research findings were as
follows: 1) the degree of needs in development of personnel administration of the schools
under Sisaket Primary Educational Service Area Office 2 overall is more degree but the degree
that should be is the most. 2) The comparing needs in development of personnel administration
of the schools under Sisaket Primary Educational Service Area Office 2 differs according to
work experience, different positions and school sizes have no different needs 3) Development
guidelines of personnel management of schools under Sisaket Primary Educational Service
Area Office 2 were found that should have plan needed for the current and future, lack of
majors. There is to build positive motivation of working atmosphere focusing on developing
personnel and evaluation personnel by fairness.
Keywords : Assessment of the Need, Personnel Management, Sisaket Primary Educational
Service Area Office 2
1. บทนำ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
กำหนดให้กระทรวงศึ กษาธิ การกระจายอำนาจการบริ หารจัดการ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง มุ่งให้
กระจายอำนาจในการบริหารจัด การไปให้สถานศึก ษาให้มากที่ สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึก ษา
ดำเนินการได้โดยอิสระคล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น
และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียส่วนทุกฝ่าย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 43) ทั้งองค์กรในภาครัฐและ
ภาคเอกชนต่างเห็นพ้องต้องกันว่า บุคลากรเป็นปัจจัยที่สร้างความสำเร็จให้กับองค์การ เป็นแรงผลักดันที่จะ
ทำให้งานขององค์กรประสบความสำเร็จสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความ
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พร้อม ความสามารถและความมุ่งมั่นในการทำงาน รวมทั้งให้มีความกระตือรือร้น พัฒ นาและยกระดับ
ความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา (มณีวรรณ ฉัตรอุทัย, 2551)
การที่จะได้บุคลากรที่มีคุณภาพนั้น จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและการบริหารจัดการที่ดี ทั้งนี้แผน
ทรัพ ยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์เปรียบเสมือนเข็มทิศชี้นำการปฏิบั ติไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ การวิจัยประเมิน
ความต้องการจําเป็น (Needs Assessment research) เป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการกำหนดความ
แตกต่างระหว่างสภาพที่มุ่งหวังกับสภาพที่เป็นอยู่จริง และนําข้อมูลมาจัดเรียงลำดับความสำคั ญของความ
แตกต่าง ผลที่ได้มาจากการประเมินความต้องการจําเป็น สามารถเห็นถึงความต้องการจำเป็นระดับองค์กร ซึ่ง
ผู้บริหารสามารถเลือกความต้องการจำเป็นนั้นมาวางแผนและปรับปรุงพัฒนาส่วนที่ ยังไม่บรรจุเป้ าหมายให้ดี
ขึ้น (สุวิมล ว่องวาณิช, 2562: 24-25)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เล็งเห็ นถึงความสำคัญการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เนื่องจากถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ทุกองค์กรต้องตระหนักและต้อง
มีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและสมรรถนะที่
จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยมีความคาดหวังสู งสุดคือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตัว จั กรสำคัญ ใน
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา,
2564: 1-2)
จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า การบริหารงานบุคคล เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งต่อ การพัฒ นา
ระบบการศึ กษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึ กษา เรื่องการประเมินความต้องการจำเป็น ในการพัฒ นาการ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เพื่อนำ
ผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการจําเป็นด้านการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน และขนาด
โรงเรียน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒ นาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
ประชากรที ่ใ ช้ ในการวิ จ ัย เชิง ปริม าณ ได้ แ ก่ โรงเรี ย นสั ง กั ดสำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จำนวน 180 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน ( Krejcie &
Morgan) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 123 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน
และครูที่ทำหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 246 คน โดยคัดเลือกกลุ่ม
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ตัวอย่างใช้วิธ ีการแบ่ งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยให้ขนาดโรงเรียนเป็ นตั วแบ่ ง ชั้น ภูมิ
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ที่โรงเรียนมีผลการประเมินภายนอกรอบสี่ อยู่ในระดับดีขึ้นไป จำนวน 5 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 1) แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 2) เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับแนวทางการพัฒ นาการบริ หารงานบุคคลของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ ง 2) ยกร่าง
แบบสอบถามให้ตรงตามกรอบแนวคิดการวิจัย 3) นำแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา 4) นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วนำไปให้ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 5) นำแบบสอบถามที่ผ่านจากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ห าค่าดั ชนี
ความสอดคล้อง IOC ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง
0.60 – 1.00 ซึ ่ ง สามารถนำไปใช้ ไ ด้ ทุ กข้ อและทำการแก้ไ ขปรั บปรุ งให้ส มบู รณ์ ตามข้ อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 6) ทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน 7) วิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability)โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.984 8) นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การสร้างแบบสัมภาษณ์ มีขั้นตอนคล้ายกับการสร้างแบบสอบถาม และจากการวิเคราะห์ค่าดั ชนี
ความสอดคล้อง IOC พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทุกข้อและทำการแก้ไข
ปรับปรุงให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบสอบถาม ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม จำนวน 246 ชุด ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ทำหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้รับการสุ่มเลือก ผลปรากฏว่า ผู้วิจัยได้รับ
การตอบรับแบบสอบถาม จำนวน 246 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และเป็นแบบสอบถามที่ได้รับการตอบอย่า ง
สมบูรณ์ จำนวน 246 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
2. แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริห ารสถานศึ กษา
ด้วยตนเองจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 คน ผลปรากฏว่า ผู้วิจัยได้รับการตอบรับการสัมภาษณ์ คิด
เป็น ร้อยละ 100
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความต้องการจำเป็น PNIModified การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ
(F-test) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มโดยใช้วิธีของเซฟเฟ่ (Scheffé’s Method) โดย
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) แล้วนำเสนอเป็นความเรียง
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4. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยภาพรวม
รายการ
1. ด้านการวางแผนกําลังคนและ
กำหนดตำแหน่ง
2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3. ด้านการธํารงรักษาบุคลากร
4. ด้านการพัฒนาบุคลากร
5. ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ าน
รวมเฉลี่ย

สภาพที่เป็นอยู่ (D)
X̅ S.D. ระดับ
4.22 0.55 มาก

สภาพที่ควรจะเป็น (I)
S.D.
ระดับ
X̅
4.76 0.37 มากที่สุด

4.21
4.30
4.34
4.50

4.82
4.82
4.80
4.83

0.37
0.31
0.36
0.36

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

0.14
0.12
0.11
0.07

4.80

0.32

มากที่สุด

0.11

0.61 มาก
0.59 มาก
0.56 มาก
0.45 มากที่สุด

4.32 0.49

มาก

ความต้องการจำเป็น
PNIModified ลำดับ
0.13
2
1
3
4
5

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวม สภาพที่เป็นอยู่ของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 อยู่ในระดับมาก ( X̅= 4.32, S.D.= 0.49)
และมีสภาพที่ควรจะเป็น อยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅= 4.80, S.D. = 0.32) เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีความต้องการจำเป็น เป็นลำดับที่ 1 คือ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (PNIModified = 0.14) ลำดับ
ที่ 2 คือ ด้านการวางแผนกําลังคนและกำหนดตำแหน่ง (PNIModified = 0.13) ลำดับที่ 3 ด้านการธํารงรักษา
บุคลากร (PNIModified = 0.12) ลำดับที่ 4 ด้านการพัฒนาบุคลากร (PNIModified = 0.11) และด้านที่มีลำดับ
ความต้องการจำเป็นน้อยที่สุด คือ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PNIModified = 0.07)
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความต้องการจําเป็นในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของโรงเรีย น สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จำแนกตามตำแหน่ง
รายการ
ตำแหน่ง
S.D.
t
P-Value
X̅
0.925
1. ด้านการวางแผนกําลังคน ผูบ้ ริหารสถานศึกษา 0.15 0.14 0.094
และกำหนดตำแหน่ง
ครู
0.15 0.38
2. ด้านการสรรหาและบรรจุ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา 0.17 0.15 -0.302
0.763
แต่งตั้ง
ครู
0.18 0.39
3. ด้านการธํารงรักษาบุคลากร ผูบ้ ริหารสถานศึกษา 0.11 0.12 -1.981* 0.049
ครู
0.19 0.41
4. ด้านการพัฒนาบุคลากร
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา 0.10 0.09 -1.858
0.065
ครู
0.16 0.39
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
รายการ
5. ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
รวม

ตำแหน่ง
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู

X̅

0.08
0.08
0.12
0.15

S.D.
0.08
0.11
0.10
0.31

t
-0.244

P-Value
0.807

-1.035

0.302

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า โดยภาพรวม ตำแหน่งแตกต่างกัน มีความความต้องการจําเป็นในการ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการธํารงรักษาบุคลากร มีความต้องการจําเป็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความต้องการจําเป็นในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของโรงเรีย น สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จำแนกตาม ประสบการณ์การทำงาน
รายการ
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
P-Value
1. ด้านการวางแผน
ระหว่างกลุ่ม
0.159
2 0.080 0.967 0.382
กําลังคนและกำหนด
ภายในกลุ่ม
20.009 243 0.082
ตำแหน่ง
รวม
20.169 245
2. ด้านการสรรหาและ
ระหว่างกลุ่ม
0.623
2 0.311 3.579* 0.029
บรรจุแต่งตั้ง
ภายในกลุ่ม
21.151 243 0.087
รวม
21.774 245
3. ด้านการธํารงรักษา
ระหว่างกลุ่ม
0.805
2 0.402 4.587* 0.011
บุคลากร
ภายในกลุ่ม
21.323 243 0.088
รวม
22.128 245
4. ด้านการพัฒนา
ระหว่างกลุ่ม
0.955
2 0.477 6.194* 0.002
บุคลากร
ภายในกลุ่ม
18.730 243 0.077
รวม
19.685 245
5. ด้านการประเมินผล
ระหว่างกลุ่ม
0.083
2 0.041 4.744* 0.010
การปฏิบัติงาน
ภายในกลุ่ม
2.125 243 0.009
รวม
2.208 245
เฉลี่ย
ระหว่างกลุ่ม
0.400
2 0.200 3.789* 0.024
ภายในกลุ่ม
12.817 243 0.053
รวม
13.216 245
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 3 พบว่า โดยภาพรวม ประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน มีความต้องการจําเป็น
ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด้านการธํารงรักษาบุคลากร ด้านการพัฒ นา
บุคลากร และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดั บ 0.05
นอกนั้นไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความต้องการจําเป็นในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของโรงเรีย น สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จำแนกตาม ขนาดโรงเรียน
รายการ
แหล่งความแปรปรวน SS
df
MS
F P-Value
1. ด้านการวางแผน
ระหว่างกลุ่ม
0.17
2
0.083 1.012 0.365
กําลังคนและกำหนด
ภายในกลุ่ม
20.00 243 0.082
ตำแหน่ง
รวม
20.17 245
2. ด้านการสรรหาและ
ระหว่างกลุ่ม
0.05
2
0.027 0.298 0.743
บรรจุแต่งตั้ง
ภายในกลุ่ม
21.72 243 0.089
รวม
21.77 245
3. ด้านการธํารงรักษา
ระหว่างกลุ่ม
0.15
2
0.076 0.836 0.435
บุคลากร
ภายในกลุ่ม
21.98 243 0.090
รวม
22.13 245
4. ด้านการพัฒนา
ระหว่างกลุ่ม
0.13
2
0.063 0.787 0.456
บุคลากร
ภายในกลุ่ม
19.56 243 0.080
รวม
19.68 245
5. ด้านการประเมินผล
ระหว่างกลุ่ม
0.03
2
0.013 1.416 0.245
การปฏิบัติงาน
ภายในกลุ่ม
2.18
243 0.009
รวม
2.21
245
เฉลี่ย
ระหว่างกลุ่ม
0.09
2
0.047 0.861 0.424
ภายในกลุ่ม
0.17
243 0.054
รวม
20.00 245
จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความต้องการจําเป็นในการพัฒ นาการบริหารงานบุค คลของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จําแนกตาม ขนาดโรงเรียน โดย
ภาพรวมและเป็นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
แนวทางการพัฒ นาการบริหารงานบุค คลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
1. ด้านการวางแผนกําลังคนและกำหนดตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาควรศึกษาและทำความ
เข้าใจกับเกณฑ์อัตรากำลังตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษากำหนด จัดทำข้อมูลสารสนเทศจำนวนนักเรียน จำนวนครู เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและ
จัดทำแผนอัตรากำลังให้เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันและในอนาคต มีการประเมินแผนทุกปีการศึก ษา
กำหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรให้สอดคล้องกับปริมาณของงานที่มี และแบ่งภาระงานตามคุณสมบัติความรู้
ความสามารถของบุคลากรตามระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ อย่างชัดเจน
2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ผู้บริหารสถานศึกษาควรคำนึงถึงเกณฑ์ อัตรากำลัง ของ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คำนึงถึงวิชาเอกที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง
ต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน และมีการประสานงานกับเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อเสนอขออัตรากำลังครูในสาขาวิชาเอกที่ ต้องการได้ กรณี ที่โรงเรียนมีการสรรหาบุคลากรเอง
ต้องมีการดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
3. ด้านการธำรงรักษาบุคลากร ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องยืนยันจำนวนนักเรียนให้คงที่ เนื่องจาก
ส่งผลต่ออัตรากำลังครู ควรสร้างแรงจูงใจเชิงบวก สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน มีการสร้าง
ขวัญและกำลังใจครูทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในเรื่องการปฏิบัติงานหรือเรื่องส่วนตัว ในการพิจารณาความดี
ความชอบต้องยึดหลักคุณธรรม ผลการปฏิบัติงาน ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4. ด้านการพัฒนาบุคลากร ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการพัฒ นา
บุคลากรอย่างรอบด้าน มีการให้ความรู้คำแนะนำ การส่งเสริม จัดสรรงบประมาณสำหรับการอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน สนับสนุนทรัพ ยากรในการดําเนินงานให้เพียงพอ มีการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ยกย่อง ชมเชย และให้กำลังใจบุคลากร ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้
5. ด้านการประเมิ นผลการปฏิ บัต ิ งาน ผู้บริหารสถานศึ กษาต้อ งสร้า งความเข้า ใจเกี่ ย วกั บ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบว่ามีลักษณะการดำเนินงานที่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กฎหมาย
กำหนด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินที่มีความรู้ความสามารถ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความ
เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ มีการ
บันทึกผลเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งผลประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบทุกครั้ง อีกทั้งต้อ งเก็บผลการ
ประเมินไว้อย่างน้อย 2 ปี
5. การอภิปรายผล
หลังจากการวิเคราะห์ ข้ อมูลแล้ว สามารถนำผลนั้นมาอภิปรายตามวั ตถุประสงค์ ก ารวิ จั ย ได้
ดังต่อไปนี้
5.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า ระดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยภาพรวมมีสภาพที่เป็นอยู่ อยู่
ในระดับมาก และสภาพที่ควรจะเป็น อยู่ในระดับมากที่สุดนั้น สาเหตุที่ผลการวิจัยนี้ปรากฏผลดัง กล่ าว อาจ
เนื่องมาจาก การบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 2 มีการบริหารงานบุคคลตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 อย่างเคร่งคัด และในด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เป็นด้านที่มี
ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน เป็นลำดับที่ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การ
บรรจุข้าราชการครูมิใช่อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนโดยตรง แต่เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการ
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในขอบเขตความสามารถของโรงเรีย น จึงไม่
สามารถสรรหาบุคลากรได้ตรงกับความต้องการของโรงเรียนได้ และกรณี การรับย้าย โดยส่วนมากแล้ว
โรงเรียนยังขาดแคลนครู จึงจำเป็นต้องมีรับย้ายโดยไม่ได้ศึกษาถึงภูมิหลังหรือประวัติของผู้ย้ายมา แสดงว่าผล
วิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของศศิวิมล คนเสงี่ยม (2564: 210) เรื่อง การบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และพบว่า การบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายกสภาพปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
สภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับผลการวิจัยของศิรินภาวรรณ ทุมคำ
(2559: 133-138) เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่พ บว่า สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีการปฏิบัติต่ำสุด คือ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง แสดงให้เห็นว่า
ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เป็นด้านที่มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนมากที่สุด
5.2 จากผลการเปรียบเทียบความต้องการจําเป็นในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของโรงเรีย น
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จำแนกตาม ตำแหน่ง ประสบการณ์การ
ทำงาน และขนาดโรงเรียน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
5.2.1 จำแนกตามตำแหน่ง โดยภาพรวม ที่พ บว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตำแหน่งแตกต่างกัน มี
ความต้องการจำเป็นในการพัฒ นาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนไม่แตกต่างกันนั้ น แสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความเห็นสอดคล้องกัน จึงมีความต้องการจําเป็นไม่แตกต่างกัน แสดงว่า
ผลการวิจัยนั้นสอดคล้องกับผลการวิจัยของณัฐนิช ศรีลาคำ (2558: 69-70) เรื่องการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนัก งานเขตพื้ นที ่ การศึ กษาประถมศึ ก ษากาญจนบุรี เขต 1 ที่พ บว่า การ
เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ของบุคลากร โดยภาพรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่ า งกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวราพร พันธ์โภคา (2556: 254-263) เรื่อง ความ
พึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และพบว่า ข้าราชการครูที่มีตำแหน่งหน้าที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาของข้าราชการครู โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
5.2.2 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์
การทำงานแตกต่างกัน มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั้น สาเหตุที่การวิจัยปรากฏผลดังกล่าวอาจเนื่องมาจาก เมื่ อผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูปฏิบัติงานมาช่วงระยะเวลาหนึ่งจะทำให้เริ่มรับรู้และเข้าใจระบบการทำงานมากขึ้น แตกต่าง
จากผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานใหม่ แสดงว่าผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิ จัย ของสีวรรณ์
ไชยกุล (2562: 82-84) เรื่อง การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีระดับความคิดเห็นการ
บริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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5.2.3 จำแนกขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ขนาดโรงเรียนแตกต่า งกัน
มีความต้องการจําเป็นทุกด้านไม่แตกต่างกั นนั้น สาเหตุที่การวิจัยปรากฏผลดังกล่าว อาจเนื่องมาจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาแม้ว่าจะอยู่โรงเรียนขนาดใดก็ตาม มีภาระงานที่ต้องปฏิบัติเหมือนกัน เนื่องจากมี
โครงสร้างการบริหารงานแบบเดียวกัน มีการรับคำสั่งหรือหนังสือสั่งการจากต้นสังกัดเดียวกัน จึงทำให้มีความ
ต้องการจําเป็น ไม่แตกต่างกัน แสดงว่าผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของเทพรัตน์ ดาวเรือง (2560:
103-107) เรื่อง การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอยะหา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ที่พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาที่ขนาดต่างกันมี ทัศ นะต่อ การ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของนภัสกรณ์ ศิลา
คำ (2558: 107) เรื่อง การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ
พบว่า การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน
5.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นสำคัญที่เห็นว่าควรนำมาพัฒนา คือ ด้านการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง ผู้บริหารสถานศึกษาควรคำนึงถึงเกณฑ์อัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา คำนึงถึงวิชาเอกที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน และมีการประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอขออัตรากำลังครูใน
สาขาวิชาเอกที่ต้องการได้ กรณี ที่โรงเรียนมีการสรรหาบุคลากรเอง ต้องมีการดำเนินการสอบแข่งขันด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรมนั้น แสดงว่าผลการวิจัยนี้ สอดคล้องกับการวิจัยของเทพรัตน์ ดาวเรือง (2560:
103-107) เรื่อง การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอยะหา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ที่พบว่า ข้อเสนอแนะด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ได้แก่ ควรให้
โรงเรียนมีอำนาจในการเลือกครูบรรจุใหม่เพื่อความต้องการให้ตรงกับสาขาที่ต้องการ และการย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครู ที่ได้สับเปลี่ยนควรอยู่ในสาขาวิชาเดียวกันและสอดคล้องกับการวิจัยของ
สงกรานต์ ตะโคดม (2563: 105-110) เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร พบว่า แนวทางการพัฒนาด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง คือ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลตำแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน หน่วยงานที่ควบคุมท้องถิ่นกระจายอำนาจในการสรรหาไปยั งหน่ วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาดำเนินการสรรหา และบรรจุตามหลักธรรมาภิบาล ลดขั้นตอนใน
การสรรหาและการย้ายให้รวดเร็วขึ้น
6. สรุปผลการวิจัย
ระดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยภาพรวม มีสภาพที่เป็นอยู่ อยู่ในระดับมาก และสภาพที่ควร
จะเป็น อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งด้านที่มีความต้องการจำเป็นมากที่สุด คือ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ผล
การเปรียบเทียบความต้องการจําเป็นในการพัฒ นาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน แตกต่างกันตาม
ประสบการณ์การทำงาน ส่วนตำแหน่งและขนาดโรงเรียนไม่แ ตกต่างกัน และผู้บริหารสถานศึก ษาควรมี การ
วางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง ให้เพียงพอต่อความต้องการในปั จจุบันและในอนาคต โดย
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คำนึงถึงวิชาเอกที่ขาดแคลนมีการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
บุคลากรอย่างรอบด้าน และประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
7.1.1 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีการร่วมมือกันในการวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติ
ตามนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อ ทำให้การบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
7.1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ควรนำผลการวิจัย การ
ประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒ นาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ไปเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียน
7.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 ควรศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
7.2.2 ควรศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึก ษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของหมอลำกฤษณา
บุญแสน วิธีการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า หมอลำกฤษณา
บุญแสน เป็นศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญด้านหมอลำ และ มีคุณลักษณะของความเป็นครูที่ดี มีหลักในการสอน
4 ประการคือ 1)การสอนตามระดับความสามารถในการลำของผู้เรียน 2)สอนโดยเน้นทักษะพื้นฐานการลำ
ของกลอนลำแต่ละประเภท 3)การถ่ายทอดความรู้แบบมุขปาฐะ 4)สอนโดยใช้กลอนลำจากง่ายไปยาก วิธีการ
สอนของหมอลำกฤษณา บุญแสน มี 5 ขั้น ได้แก่ 1)ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม และการปรับพื้นฐานก่อน
เรียน 2) ขั้นตอนการสาธิตวิธีการลำ แล้วให้ผู้เรียนลำตาม 3)ขั้นการให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะการลำด้วยตนเอง
4)ขั้นการสอนเทคนิค และกลวิธีการลำ 5)ขั้นการฝึกให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
คำสำคัญ : กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ หมอลำ กฤษณา บุญแสน

Abstract
The objective of this research is to study the process of transferring knowledge of
Dr. Lam Krisana Boonsaen. The methodology of this research was qualitative research
methodology. The results showed that Molam Krisana Boonsaen was an artist with expertise
in Mor Lam and had the qualities of being a good teacher. There are four teaching principles:
1) Teaching according to the learner's ability level.2) Teach with an emphasis on the basics
of sailing skills of each type of Klon Lam 3) Oral knowledge transfer 4) Teach using simple to
difficult verses The teaching method of Mo Lam Krisana Boonsaen consists of 5 steps:1)
Preparation process and basic adjustments before studying 2) Demonstration process of how
to lam and let the learners follow 3) Steps for learners to practice their own boating skills 4)
Teaching techniques and tactics 5) The training step for learners to link different skills
together.
Keywords : Knowledge Transfer Process, Mor Lam, Krisna Boonsaen
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1.บทนำ

ในสังคมวัฒนธรรมอีสาน วรรณกรรม และ ภาษา ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการทำให้เกิด
บทเพลงพื้นบ้านมากที่สุด เพราะนอกจากบทเพลงพื้นบ้านอีสานจะมีท่วงทำนองที่ไพเราะ ช่วยทำให้เกิด
สุนทรียภาพและช่วยจรรโลงจิตใจแก่ผู้ฟังแล้ว ในเนื้อหาสาระของบทเพลงยังมีการสอดแทรกขนบธรรมเนียม
ประเพณี ตลอดจนคติธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาให้ซึมทราบเข้าถึงจิตใจของผู้คนในทุกชนชั้น (จารุ บุตร
เรืองสุวรรณ.2526 : 81) ความเจริญทางสุนทรียภาพนี้ แสดงให้เห็นถึงการสั่งสมภูมิปัญญาและการเรีย นรู้
จนสามารถสร้างสรรค์บทเพลงพื้นบ้านให้มีความไพเราะ และมีภาษาที่งดงาม โดยสามารถนำเอาวรรณกรรม
ท้องถิ่นมาถ่ายทอดด้วยวิธีการการขับร้อง ให้สอดประสานกลมกลืนเข้ากับเสียงดนตรีพื้นบ้านได้อย่างน่าสนใจ
รูปแบบการขับร้องบทเพลงพื้นบ้านดังกล่าว ถูกเรียกด้วยภาษาลาวอีสานว่า “ ลำ ”และ เรียกขานผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในชั้นเชิงของการขับร้องบทกลอนลำนี้ว่า “หมอลำ” (จารุวรรณ ธรรมวัตร. 2531: 11)
หมอลำ คือ ผู้มบี ทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ให้ร้อยเรียงออกมา
เป็นท่วงทำนอง ตามกลอนลำที่ถูกประพันธ์ขึ้นมาในลักษณะของบทร้อยกรองพื้นถิ่นอีสาน (บุษกร บิณสันฑ์
และ ขำคม พรประสิทธิ์. 2553 : 4) นอกจากหมอลำจะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านถ่ายทอดเรื่องราว
ผ่านการขับร้องกลอนลำแล้ว หมอลำยังจะต้องเป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี รวมถึงต้องเป็นผู้ที่มีน้ำเสียง
ไพเราะ สามารถใช้ระดับเสียงในการลำได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดประสานเข้ากับ เสียงแคนที่บรรเลง
ประกอบการลำ(ไพบูลย์ แพงเงิน 2534 : 19)
หมอลำกฤษณา บุญแสน เป็นศิลปินหมอลำ และเป็นครูที่มีความรู้ ความสามารถในด้านหมอลำที่
มีเอกลักษณ์โดดเด่น ทำให้ความนิยมจากผู้ฟังอย่างมาก ทั้งยังมีผลงานเผยแพร่สู่สังคมอย่างต่อเนื่อง จนได้รับ
รางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานของรัฐ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มากมาย นอกจากนี้ ยังได้
อุทิศตนด้วยการทำหน้าที่เป็นครูผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านหมอลำ และได้จัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู้ ครูภูมิ ปัญญา
ไทย เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านหมอลำ ให้แก่บุคลทั่วไปที่สนใจในการประกอบอาชีพหมอลำ (กฤษณา วรรณ
สุทธิ์,สัมภาษณ์ 2563 มีนาคม 16)
จากความสำคัญดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างยิ่ง ที่จะทำการศึกษา
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของหมอลำกฤษณา บุญแสน เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ไ ด้จ าก
การศึกษา ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนวิชาหมอลำ และก่อให้เกิดองค์ความรู้ และ
เป็นแนวทางในการศึกษาความรู้ด้านหมอลำแก่บุคคลผู้สนใจต่อไปในอนาคต
2. ความมุ่งหมายการวิจัย
เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทององค์ความรู้ ของหมอลำกฤษณา บุญแสน
3. วิธีการดำเนินงานวิจัย
การศึกษาวิจัย ครั้ งนี้ ใช้ระเบียบวิธ ีการวิจ ัยเชิ งคุณภาพ โดยเรียบเรียงข้อมูล เพื่อ นำเสนอ
ผลการวิจัย ด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้
1. ทบทวนวรรณกรรมเอกสารงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องได้แก่ องค์ความรู้เรื่องหมอ
ลำ แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรู้

301

2. กำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อ งโดยกำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง 1) ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ หมอลำกฤษณา บุญแสน 2) บุคคลในครอบครัวของ
หมอลำกฤษณา บุญแสน 3)ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของ หมอลำกฤษณา บุญแสน
ซึ่งเป็น ผู้ ทรงคุณวุฒ ิ และศิลปินหมอลำอาวุโส ที่หมอลำกฤษณา เคยร่วมงานด้วย 4)ผู้เรียนที่ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหมอลำโดยตรง จากหมอลำกฤษณา บุญแสน คือ ลูกศิษย์ โดยสามารถแบ่งกลุ่มของ
ลูกศิษย์ได้ดังนี้ 4.1) ลูกศิษย์ที่กำลังได้รับการถ่ายทอดความรู้จากหมอลำกฤษณา บุญแสน 4.2) ลูกศิษย์ที่เคย
ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากหมอลำกฤษณา บุญแสน และ มีทักษะการลำตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน จนถึงทักษะ
การลำในระดับสูง
3. เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ คุณลักษณะความ
เป็นครู และกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของ หมอลำกฤษณา บุญแสน จากการสัมภาษณ์หมอลำกฤษณา
บุญแสน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ตามที่กำหนดเอาไว้
4. การวิเคราะห์ข้อมูล การถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่ได้จากการบันทึกภาพ วีดีโอ และจากการถอด
เสียงบันทึก แบ่งข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ที่จะทำการศึกษาแล้วนำข้อมูลแต่ละส่วนแยกทำ
การวิเคราะห์ จากนั้นนำข้อมูลได้มาวิเคราะห์ เชื่อมโยงและเรียงลำดับข้อมูลเข้าด้วยกัน ให้มีความสอดคล้อง
ตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์การวิจัยที่กำหนดไว้ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อสร้างข้อ
สรุปผลจากการศึกษาที่พบ แล้วนำเสนอข้อมูล กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของหมอลำกฤษณา บุญแสน
ต่อไป
4. ผลการวิจัย
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของหมอลำกฤษณาบุญแสน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านผู้สอน พบว่า หมอลำกฤษณา บุญแสน เป็นผู้ ที่มีความสามารถในการลำที่โดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงการศิลปินหมอลำ ในฐานะครูผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหมอลำ ผู้เรียนที่
ได้รับการถ่ายทอด ต่างประสบความสำเร็จในด้านการแสดงหมอลำอย่างมาก จากการสัมภาษณ์ลูกศิษย์ที่เคย
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากหมอลำกฤษณา บุญแสนแสดงให้เห็นถึงความมีคุณลักษณะของครูที่ดี ซึ่ง
ส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยสรุปเป็น 6 ประเด็นดัง ต่อไปนี้ 1)ความรอบรู้
ในการสอน 2)ความมีอุดมการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ครู 3)ความมีคุณธรรม 4)ความรอบรู้ 5)มีโลกทัศทัศน์ที่
กว้างไกล 6)มีวิสัยทัศน์ในการศึกษาความรู้ในวิชาชีพและรอบ ๆ ตัว
2. ด้านผู้เรียน ลูกศิษย์ ของหมอลำกฤษณา บุญแสน ประกอบด้วยกลุ่มผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานการ
ลำมาก่อน และกลุ่มที่มีพื้นฐาน ซึ่งในกลุ่มที่ไม่มีพื้นฐาน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เรียนที่เรียนในระบบ โดยส่วนใหญ่
ไม่มีพื้นฐานด้านลำมาก่อน ส่วนกลุ่มผู้เรียนกลุ่มที่มีพื้นฐานตั้งแต่ระดับต้น จนถึงระดับสูงนั้ น จะเป็นผู้เรียน
ที่มาเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ ในรูปแบบการศึกษานอกระบบที่บ้านของหมอลำกฤษณา บุญแสน โดยตรง ซึ่ง
ผู้เรียนกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่มีทักษะการลำขั้นพื้นฐานมาแล้ว ดังนั้นจุดประสงค์ของการเข้ามารับการถ่ายทอด
ความรู้ของผู้เรียน จึงมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งเมื่อแบ่งลักษณะความรู้ของผู้เรียน หลังจากที่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้แล้ว สามารถแบ่งลักษณะความรู้และทักษะการลำของผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1)กลุ่ม
ระดับขั้นพื้นฐาน 2)กลุ่มทักษะระดับกลาง 3)กลุ่มทักษะระดับสูง
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3. ด้านเนื้อหาสาระ ขอบเขตเนื้อหาสาระของการสอน ที่ปรากฏในกระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ของหมอลำกฤษณา บุญแสน นั้น พบว่า มีความสอดคล้องกับลักษณะความรู้ของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม
โดยขอบเขตของเนื้อหาสาระในกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางของหมอลำกฤษณา บุญแสน
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นดังต่อไปนี้ 1)ระดับขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย องค์ความรู้ในเรื่องกลอนลำขั้น
พื้นฐาน และ การฝึกทักษะการลำขั้นพื้นฐาน ในประเภทกลอนลำเต้ย และประเภทกลอนลำทางสั้น แบบสุด
สะแนน โดยใช้กลอนลำไหว้ครู และ กลอนลำเกี้ยวพาราสี 2) ระดับขั้นกลาง ประกอบด้วย องค์ความรู้ใน
เรื่องกลอนลำ และ การฝึกทักษะการลำในประเภทกลอนลำเดิน โดยใช้กลอนกลอนลำเดินดงลำเดินนิทาน และ
กลอนลำเกี้ยวพาราสี ด้วยการใช้ทำนองทำนองลำหย่าว ทำนองลำทางสั้น และทำนองลำทางยาว 3)ระดับ
ขั้นสูง ประกอบด้วย องค์ความรู้ในเรื่องกลอนลำ และ การฝึกทักษะการลำในประเภทกลอนลำคดีโลกคดีธ รรม
และประเภทกลอนลำทางยาว ซึ่งมีการใช้ทำนองลำทางสั้น และทำนองลำทางยาว
4. ด้านการจัดเรียนการสอน ประกอบด้วยหลักการสอนและวิธีการสอนทักษะการลำตามแนวทาง
ของหมอลำกฤษณา บุญแสน ดังนี้
4.1 หลักการสอนทักษะการลำ ตามแนวทางของหมอลำกฤษณา บุญแสน มี 4 ประการได้แ ก่
1)การสอนตามระดับทักษะความสามารถในการลำของผู้เรียน 2)สอนโดยเน้นพื้นฐานการลำของกลอนลำแต่ละ
ประเภท 3)การถ่ายทอดความรู้แบบมุขปาฐะ และการสอนแบบตัวต่อตัว 4)สอนโดยใช้กลอนลำจากง่ายไปยาก
4.2 วิธีการสอนทักษะการลำ ตามแนวทางของหมอลำกฤษณา บุญแสน มีขั้นดังนี้ 1)ขั้นตอน
การเตรียมความพร้อม และการปรับพื้นฐานก่อนเรียน เพื่อปรับพื้นฐานของผู้เรียนก่อนเริ่มต้ น กระบวนการ
สอน 2)ขั้นตอนการสาธิตวิธีการลำแล้วให้ผู้เรียนลำตาม เพื่อให้ผู้เรียนได้ฟังเป็นตัวอย่างโดยภาพรวมทั้ งหมด
ของวิธีการลำในแต่ละกลอนลำ จากนั้นให้ผู้เรียนฝึกลำตามแบบอย่างของผู้สอนไปทีละส่วน 3)ขั้นการให้ผู้เรียน
ฝึกฝนทักษะการลำด้วยตนเอง ผู้สอนจะเปลี่ยนบทบาท มาเป็นผู้ให้คำแนะนำช่วยเหลือในข้อสงสัย หรือ
จุดบกพร่องที่ผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติต่อไปได้ และเมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างคล่ องแคล่ ว แล้ ว จะให้
ผู้เรียนได้ฝึกฝนด้วยตนเอง 4)ขั้นการสอนเทคนิค และกลวิธีการลำภายหลังจากที่ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการลำ
ในกลอนลำที่ได้รับการถ่ายทอดไปในเบื้องต้นอย่างถูกต้องดีแล้ว โดยหมอลำกฤษณา บุญแสน สอนเทคนิค
ลูกเล่น ของกลวิธีการลำ ของกลอนลำต่าง ๆ ไปทีละจุด 5)ขั้นการฝึกให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน หลังจากที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะการลำโดยภาพรวมได้ทั้งหมดอย่างชำนาญแล้ว จะให้ผู้เรียนนำ
ทักษะย่อย ๆ ที่ได้ฝึกไปมาปฏิบัติเชื่อมโยงกันให้เกิดความต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ โดยให้ผู้เรียนได้ฝึ กลำ
ประกอบเข้าเสียงแคน และฝึกการแสดงหมอลำควบคู่กันไป
4.3 การวัดและประเมินผลทักษะการลำตามแนวของหมอลำกฤษณา บุญแสน มีขั้นตอนดังนี้
1)การประเมินทักษะการลำเบื้องต้นก่อนการสอน 2)การประเมินทักษะการลำในระหว่างการสอน 3) การ
ประเมินทักษะการลำหลังการสอน
4.4 ด้านบริบทอื่น ๆ ที่เป็นส่วนประกอบในการถ่ายทอดความรู้ ได้แก่
4.4.1) พิธีการยกคายอ้อเพื่อรับมอบตัวเป็นศิษย์ เพื่อประกาศตัวเป็นศิ ษ ย์ รับ สืบทอดวิช า
และบอกกล่าวต่อครูบาอาจารย์ให้มาช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้เรียน โดย ผู้สอน
จะให้ผู้เรียน เตรียมคายอ้อ มาประกอบการทำพิธี เมื่อครูประกอบพิธีเสร็จ จะให้ลูกศิษย์รับ ขัน คายอ้อนั้ นไป
รักษา และปฏิบัติตามข้อคะลำที่ตกลงกันไว้ ซึ่งในการประกอบพิธีการยกคายอ้อนี้ มีเฉพาะกลุ่มผู้เรียนที่ได้ผ่าน
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ตามระดับขั้นตอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึง ระดับขั้นสูง ส่วนในการสอนผู้เรียนใน
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ระบบการศึกษานั้น จะไม่มีการประกอบพิธีการยกคายอ้อแต่จะยึดเอาพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา เป็น
พิธีกรรม การรับมอบเป็นศิษย์แทน
4.4.2) สถานที่และสภาพแวดล้อมในการถ่ายทอดความรู้ พบว่า มี สถานที่อยู่ 3 แห่งได้แก่
2.1)สถานที่และสภาพแวดล้อมในการถ่ายทอดความรู้ในระบบการศึกษา จะมีการจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน และห้องพักครูเป็นหลัก ส่วนการฝึกปฏิบัติทักษะการลำ และ การแสดงหมอลำ จะมีการจัดการสอน
บริเวณใต้ถุนอาคารเรียน และ ใต้ร่มไม้ที่บรรยากาศร่มรื่น อากาศถ่ายเทได้สะดวก และไม่มีเสียงรบกวนสมาธิ
ของผู้เรียน 2.2) สถานที่และสภาพแวดล้อมในการถ่ายทอดความรู้นอกระบบการศึกษา จะมี การใช้พ ื้นที่
บริเวณชั้นล่างของบ้าน ซึ่งเปิดเป็น สำนักงานหมอลำ โดย หมอลำกฤษณา บุญแสน ให้เหตุผลว่า การสอนที่
บ้านจะสามารถยืดหยุ่นระยะเวลาและ ตอบสนองต่อ ความต้องการของผู้เรียนได้มากกว่ าการเรีย นใน
สถานศึกษา 2.3)สถานที่ในการฝึกประสบการณ์อาชีพ หมอลำ คือ เวทีหมอลำ เป็นสถานที่สำคัญ สำหรับให้
ผู้เรียนได้ ฝึกประสบการณ์อาชีพ หมอลำ ซึ่ง หมอลำกฤษณา บุญแสน ได้ให้เหตุผลว่า การเรียนลำจะเกิด
ความรู้ที่สมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ในสถานที่จริง
4.4.3) สื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์ในการถ่ายทอดความรู้ พบว่า หมอลำกฤษณา มีการใช้
สื่ออยู่ 3 รูปแบบ
4.4.3.1) สื่อเอกสารกลอนลำ จัดทำขึ้นเพื่อผู้เรียนสามารถนำกลับไปฝึกท่อ งจำเนื้อหา
ของกลอนลำ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนลำ
4.4.3.2) สื่อเสียงแคน เป็นสื่อเครื่องดนตรีใช้สำหรับเทียบระดับเสียงในการฝึกโอ่ลำ และ
ให้ผู้เรียนได้ฝึกลำเข้ากับเสียงแคน
4.4.3.3) สื่อวีดีโอ โดยการนำผลงานกลอนลำที่เคยบันทึกเสียงเอาไว้ ไปมีเผยแพร่ลงใน
เว็บไซส์ Youtube.com เพื่อช่วยให้ผู้เรียนการเข้าถึง ได้ง่าย เพื่อต้องการฟังกลอนลำนั้นไปพร้อมกับการ
ทบทวนด้วยตนเอง
5. การอภิปรายผล
ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นในการอภิปรายออกเป็น 4 ประเด็น ตามองค์ประกอบในการศึกษาของอลิ
ซาเบธ สไตเนอร์ (Steiner.1988) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบที่สำคัญของการศึกษาที่ครอบคลุมถึง กระบวนการ
ถ่ายทอด ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งหมด 4 ส่วน คือ ผู้สอน(Teacher) ผู้เรียน(Student) เนื้อ หาสาระ(Content)
และ การจัดการเรียนการสอน(Context) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 หมอลำกฤษณา บุญแสน เป็น ศิลปินหมอลำผู้มีความเชี่ยวชาญ สามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่ผู้เรียน ได้อย่างเป็นระบบขั้นตอน มีความเอาใจใส่ในการสอนผู้เรียน สามารถดำรงตนเป็นแบบที่ดี
งามให้แก่ศิษย์ มีความรอบรู้ในศาสตร์ด้านหมอลำและศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหมอลำเป็นอย่า งดี มี
วิธ ีการสอนที่มุ่งเน้นพื้นฐานของการลำที่ดี เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปพัฒนาความเป็นศิลปินของตนเองใน
อนาคตได้ นอกจากนี้ ยังมีการปรับประยุกต์การแสดงหมอลำของตนเอง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของรสนิยม
ของผู้ฟัง แต่ยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมของความเป็นหมอลำไว้ได้อย่างชัดเจน ผลการวิจัยดังที่กล่าวมานั้น มี
ความสอดคล้องกับ ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2555 : 179) ได้กล่าวว่า ลักษณะของการเป็นครูดนตรีที่ดีไว้ 6 ประการ
ได้แก่ 1)มีความรู้ความสามารถในการสอนดนตรี 2)ความมีอุดมการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ครู 3)ความมี
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คุณธรรม 4)ความรอบรู้ 5)มีโลกทัศน์กว้างไกล 6)มีวิสัยทัศน์ในการศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพและรอบ ๆ
ตัว เพื่อแนวคิดในการปรับเปลี่ยนและอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีให้ทันกับสังคมไทยและสังคมโลก
5.2 หมอลำกฤษณา บุญแสน มีวิธ ีการแบ่งลักษณะความรู้ของผู้เรียนก่อนรับการถ่ายทอด
ความรู้ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1)กลุ่มผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐาน 2)กลุ่มผู้เรียนที่มีพื้นฐาน ซึ่งวิธ ีการนี้ เป็นหลักการ
สำคัญที่หมอลำกฤษณา บุญแสน ใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เรียน เพื่อให้ทราบพื้นฐานความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล และดูความเหมาะสมว่า ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาวิธีการลำของผู้เรียนแต่ละคนไปในทิศทาง
ใด ซึ่งหลังจากที่ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากหมอลำกฤษณา บุญแสน แล้วพบว่า สามารถแบ่ง
ลักษณะความรู้ และทักษะความสามารถของผู้เรียนได้ 3 ระดับ คือ 1)ระดับขั้นพื้นฐาน 2)ระดับกลาง 3)
ระดับสูง จะเห็นได้ว่า หมอลำกฤษณา บุญแสน นั้น ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องพื้นฐานความแตกต่าง
ของผู้เรียนแต่ละคนเป็นสำคัญ
5.3 เนื้อหาสาระที่พ บในกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของหมอลำกฤษณา บุญแสน มี
ความสอดคล้องไปกับ ลักษณะทักษะความรู้ของผู้เรียนในแต่ละระดับขั้น โดยการเรียนลำในระดับขั้นพื้นฐาน มี
การใช้กลอนลำที่มีความง่าย ส่วนในระดับขั้นกลาง จะเป็นการฝึกทักษะการลำ ในประเภทกลอนลำที่มีเนื้อหา
และทำนองยากขึ้นกว่าในระดับขั้นพื้นฐาน ส่วนการเรียนทักษะการลำในระดับขั้นสูง นั้น จะเป็นการเรียนรู้
วิธีการลำในกลอนลำประเภทคดีโลกคดีธรรม ซึ่งกลอนลำประเภทนี้ มีความยาก และมีความซับซ้อนในด้าน
เนื้อหาสาระของกลอนลำที่เพิ่มมากขึ้น และมีการเรียนเทคนิคของกลวิธีการที่มีความยาก ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็น
ว่า หมอลำกฤษณา บุญแสน มีการวางเนื้อหาสาระในการถ่ายทอด ในแต่ละขั้นอย่างชัดเจน เรียงลำดับจาก
ง่ายไปหายาก มุ่นเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเป็นสำคัญ สอดคล้องกับ ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2555 : 242)
กล่าวว่า บทเพลงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สอนควรจัดลำดับเนื้อหาของความยากง่ายอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และทำ
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเป็นขั้นตอน
5.4 ด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอด
ความรู้อยู่หลายส่วนด้วยกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้แบ่งประเด็นในการอภิปรายออกเป็น 4 ประเด็นตามหัวข้อใน
การศึกษาดังต่อไปนี้
5.4.1) หลักการสอนทักษะการลำของหมอลำกฤษณา บุญแสน มีกำหนดขอบเขตเนื้อหา
สาระของกลอนลำ ที่ใช้เป็นบทเรียนในการถ่ายทอดความรู้ อย่างเป็นระบบขั้นตอน เรียงลำดับเนื้อหาสาระ
จากกลอนลำที่มีความง่าย ไปหากลอนลำที่มีความยาก เพื่อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะความรู้ และทักษะ
ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน หลักการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับระบบการสอนดนตรีของเพตารอสซี่ ในด้าน
การปฏิบัติทักษะดนตรี โดยคำนึงว่าผู้เรียนควรปฏิบัติทั กษะหนึ่งให้ดีก่อนที่จะเริ่มฝึกทักษะที่ยากขึ้ น เป็นลำดับ
(Abeles,Hoffer,and Klotman,1995)
5.4.2) วิธีการสอนทักษะการลำของหมอลำกฤษณา บุญแสน มีขั้นตอนในการสอนทั กษะ
การลำเป็นไปตามลำดับ ได้แก่
5.4.2.1) ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม และการปรับพื้นฐานก่อนเรียน
5.4.2.2) ขั้นตอนการสาธิตวิธีการลำ แล้วให้ผู้เรียนลำตาม
5.4.2.3) ขั้นการให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะการลำด้วยตนเอ
5.4.2.4) ขั้นการสอนเทคนิค และกลวิธีการลำ
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5.4.2.5) ขั้นการฝึก ให้ผ ู้ เรีย นเชื่อมโยงทั กษะต่ า ง ๆ เข้าด้วยกั น ดังกล่าวมานั้ น
สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2554 : 247) ได้กล่าวว่า รูปแบบสอนพัฒนาทักษะปฏิบัติตามองค์ ประกอบ
ของทักษะ มี 5 ขั้น คือ 1)ขั้นสาธิตทักษะ 2)ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย 3)ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบั ติ
ทักษะย่อย 4)ขั้นให้เทคนิควิธีการ 5)ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์
5.4.3) การวัดและการประเมินผลการเรียน หมอลำกฤษณา บุญแสน มีการใช้วิธ ีการ
ประเมินผลตามสภาพจริงเป็นหลัก โดยผู้สอนจะประเมินทักษะการลำของผู้เรียน เพื่อตัดสินผลการเรียน และ
คุณภาพในการปฏิบัติของผู้เรียน โดยสามารถสรุปขั้นตอนในการวัดประเมินผลได้ทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้
5.4.3.1) การประเมินทักษะการลำเบื้องต้นก่อนสอน เป็นการประเมินพื้นฐาน และ
ประสบการณ์ความรู้เดิมที่เกี่ยวกับการลำ ของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อให้ทราบว่า ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการ
ลำหรื อ ไม่ ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ดี เ ช็ ค โก (1974 : 272 – 279) ซึ ่ ง ได้ ก ล่ า วว่ า ผู ้ ส อนควรมี ก ารประเมิน
ความสามารถเบื้องต้นของผู้เรียนว่ามีพื้นฐานเพียงพอที่จะเรียนหรือไม่ ถ้ายังขาดความรู้ที่จำเป็นต่อการเรียน
ทักษะนั้น ต้องมีการเสริมให้มีพื้นฐานความรู้เพียงพอเสียก่อน
5.4.3.2) การประเมินทักษะการลำในระหว่างการสอน เป็นการประเมินเพื่อดูพัฒนาการ
และความก้าวหน้าของผู้เรียน ด้วยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และทักษะการลำของผู้เรียน หากพบว่า
ผู้เรียนมีปัญหา หมอลำกฤษณา บุญแสน จะให้คำแนะนำแก่ผู้เรียนไปทีละส่วน จนผู้เรียนสามารถปฏิบัติ ได้
ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง
5.4.3.3) การประเมินผลทักษะการลำหลังจากการสอน เป็นการแสดงให้เห็นถึง ผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนว่า ผู้เรียนแต่ละคนมีระดับของความสามารถในการลำอยู่ในระดับใด ทั้งยังเป็นการแสดงให้
เห็นถึงประสิทธิผลที่เกิดขึ้นของการเรียน ในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับ ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2555 : 248
– 249) ในกระบวนการประเมินผลได้กล่าวว่า รูปแบบประเมินผลระหว่างการสอนและประเมินผลหลังการสอน
2 ลักษณะนี้เกิดขึ้นเสมอ โดยเฉพาะการเรียนทักษะ ผู้สอนจะคอยให้คำแนะนำผู้เรียนเสมอ เมื่อปฏิบัติสิ่งใด
ไม่ได้ เพื่อพัฒ นาความสามารถในการเล่นดนตรีของผู้เรียน สำหรับการประเมินในลักษณะที่ 2 เป็นการ
แสดงผลงานทางดนตรีโดยให้ผู้เรียนต้องแสดงความรู้ความสามารถทั้งหมดที่เรียนรู้มาตลอดการศึกษา
5.4.4) ด้านบริบทอื่ น ๆ ที่เป็นส่วน ประกอบในการถ่ายทอดความรู้ของ หมอลำกฤษณา
บุญแสน ตามหัวข้อในการศึกษาดังต่อไปนี้
5.4.4.1) ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้ หมอลำกฤษณา
บุญแสน เรียกว่า พิธีกรรมนี้ “การยกคายอ้อ” ซึ่งผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า พิธีกรรมยกคายอ้อเพื่อรับมอบเป็น
ศิษย์นี้ หมอลำกฤษณา บุญแสน จะกระทำให้เฉพาะผู้เรียนที่เรียนมาจนครบกระบวนการเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่
แล้วผู้เรียนที่ได้รับการทำพิธียกคายอ้อนี้ มักจะเป็นกลุ่มผู้เรียนที่เป็นศิลปินหมอลำอาชีพ ดังนั้นพิธีกรรมนี้ จึง
เป็นการสะท้อนให้เห็นถึง กระบวนการกลั่นกรองผู้เรียน เพื่อให้ได้ผู้สืบทอดวิชาที่มีคุณภาพ ถึงอย่างไรก็ตาม
คุณค่าของพิธีกรรมความเชื่อในการแสดงความเคารพต่อครูผู้สอนนี้ ถือเป็นสิ่งแสดงให้ถึงความเชื่อมั่น ของ
ผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของครูผู้สอน และสะท้อนผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ของกระบวนถ่ายทอด
องค์ความรู้ ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างให้ผู้เรียนเป็นหมอลำที่มีคุณภาพ
5.4.4.2) สถานที่และสภาพแวดล้อมในการถ่ายทอดความรู้ ในการจัดการเรียนการสอน
นั้น หมอลำกฤษณา บุญแสน จะมีการเลือกใช้สถานที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเนื้อหาและบทเรียนที่
จะสอนนักเรียน โดยแต่ละสถานที่จะต้องมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการสอน และการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้สามารถ
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ทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างราบรื่น สอดคล้องกับอาภรณ์ ใจเที่ยง (2553 : 239)ได้กล่าวว่า สถานที่
และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสนใจในการเรียน
ให้กับผู้เรียน
5.4.4.3) สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ในการถ่ายทอดความรู้ หมอลำกฤษณา บุญแสน มี
การปรับประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ ได้อย่างสอดคล้อง และเหมาะสมกับเนื้อหาที่ใช้ในการสอน เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการฝึกฝนทักษะการลำได้ง่ายขึ้น ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจตรงกันกับสิ่งผู้สอน
พยามสื่อ สอดคล้องกับ ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2558)ได้กล่าวว่า สื่อการสอนดนตรี ทำให้เรื่องของเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่
นามธรรม กลายเป็นรูปธรรมมากขึ้น ช่วยให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ ดนตรีได้อย่างเข้าใจ และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
6. สรุปผลการวิจัย
หมอลำกฤษณา บุญแสน เป็นผู้มีคุณลักษณะที่ดีของความเป็นครู จึงทำให้มีแนวทางในการ
ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดขอบเขตของเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้อง และ
เหมาะสมกับลักษณะความรู้ ของผู้ เรียนแต่ละกลุ่ม โดยยึดหลัก การและ วิธ ีการสอน ตามระดับความรู้
ความสามารถในการลำของผู้เรียน มุ่งเน้นการวางพื้นฐานทักษะการลำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
ทักษะและวิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง มีการใช้สื่อการสอนควบคู่ไปกับการสาธิต แล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติตามภายใต้
การให้คำแนะนำ ทีละขั้นตอน มีการจัดบรรยากาศในการสอนที่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกไม่ตึงเครียด และมีการเน้นให้
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ซึ่งหมอลำกฤษณา บุญแสน จะมีการประเมินความสามารถของผู้เรียนตลอดระยะเวลาใน
การสอน เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการและระดับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน รวมไปจนถึงการให้คำแนะนำ
จนผู้เรียนสามารถแก้ไข ข้อบก พร่องต่าง ๆ ที่ได้อย่างสมบูรณ์ มีการปลูกฝัง มีคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียน
ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ คือ ปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีระดับทักษะการลำที่
สูงขึ้น สามารถใช้ความรู้ที่รับการถ่ายทอดมาทั้งหมด นำพาตนเองให้ก้าวไปสู่การประกอบอาชีพหมอลำได้
อย่างมีคุณภาพ
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรมีการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปสร้างเป็นตำรา หรือหนังสือคู่มือการ
ฝึกทักษะการลำ
7.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ อัตลักษณ์ความโดดเด่นในการแสดงหมอลำ และกลวิธีการลำ ของ
หมอลำกฤษณา บุญแสน ในแต่ละประเภทของกลอนลำอย่างละเอียด
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึ กอบรมและ
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์ สำหรับประชาชนตำบลป่า
เซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มที่ศึกษา ได้แก่ ประชาชนตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือ ง จังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวน 20 คนได้มาโดยการสมัครใจเข้ารับการฝึกอบรมที่มีอุปกรณ์สื่อสารสมาร์ทโฟน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ หลักสูตรแบบทดสอบความรู้ แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ แลแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่าหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์ สำหรับประชาชนตำบลป่าเซ่า อำเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการพัฒนาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของทาบา ประกอบไป
ด้วยหน่วยการเรียนรู้ 5 หน่วย ใช้เวลาฝึกอบรม 20 ชั่วโมง ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ผลการใช้หลักสูตรด้านความรู้มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 88.17 ด้านทักษะปฏิบัติงานคิดเป็น
ร้อยละ 87.10 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์คิดเป็นร้อยละ 91.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้รอ้ ยละ
80.00 และผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.52 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50
คำสำคัญ : การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรฝึกอบรม การค้าออนไลน์

Abstract
The purpose of this research was to develop a training course, study the result of
using the training course, and study the satisfaction of the people towards the training course
on online commerce. For Pa Sao Subdistrict People, Mueang District, Uttaradit Province. The
study group consisted of 20 people in Pa Sao sub-district, Muang district, Uttaradit province,
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who voluntarily received training with a smart phone device. The research tools were curricula,
knowledge tests. Performance Assessment Form Desirable Characteristics Assessment Form
and satisfaction questionnaire The statistics used to analyze the data were percentage, mean,
and standard deviation.
The results showed that the training course on online trading for the people of Pa
Sao sub-district, Mueang district, Uttaradit province It is developed by applying Taba's
curriculum development theory. It consists of 5 learning units and takes 20 hours of training.
The results of the assessment of the suitability of the courses are at the highest level. The
result of using the curriculum on knowledge had an average score of 88.17%, on the skill of
working was 87.10%, and on the desirable characteristics accounted for 91.00%, which was
higher than the specified criteria of 80.00%. Satisfaction with the training course was at the
highest level. with a mean of 4.52 and a standard deviation of 0.50.
Keywords : Course Development, Training Course, e-Commerce
1. บทนำ

ยุค 4.0 เกิดการพัฒนาและเติบโตในทุกๆด้านอย่างรวดเร็ว หนึ่งในนั้นก็คือ ธุรกิจร้านค้าออนไลน์
หรือ ขายของออนไลน์ ที่จัดว่าเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดจนมีร้านค้าออนไลน์เกิดขึ้นมาเป็น จำนวน
มากจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายสัญญาณต่าง ๆ รวมถึ งอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต จึงทำให้การสื่อสารในยุคปัจจุบันมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะเหตุนี้จึงเกิดการนำ
อินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ โดยข้อเด่นชัดของธุรกิจรูปแบบนี้ คือ
สามารถลดค่าใช้ง่าย และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทของความสำคัญขององค์ประกอบ
ทางธุรกิจลง เช่น ที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงาน
แนะนำสินค้า พนักงานต้อนรับ เป็นต้นดังนั้นธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ จึงช่วยลดข้อจำกัดด้าน
ระยะทาง ด้านเวลา และด้านต้นทุนในการทำธุรกรรมลงได้อย่างมาก รวมถึงสินค้ามีราคาที่ต่ำกว่าท้อ งตลาด
ด้วย สินค้าหายากหลากหลาย รวมถึงช่องทางการชำระเงิน การรับสินค้าที่สะดวกสบายมากขึ้นในปัจจุบัน
การแลกเปลี่ยนทางการค้าจนเกิดเป็นรูปแบบตลาด โดยมีการแบ่งเป็นตลาดน้ำ ตลาดบก หาบเร่ แผงลอย เข้า
สู่ยุคห้างสรรพสินค้า จนถึงร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (จิรวุฒิ หลอมประโคน, 2560 : 2) ซึ่งระบบการแลกเปลี่ยน
เหล่านี้เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อระบบเทคโนโลยีการผลิตมีสมรรถนะสูง และผลผลิตมีมากเกินกว่าความต้องการบริโภค
อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ความหนาแน่นของประชากรเพิ่มสู งขึ้นและเกิดความชำนาญพิเศษนอกเหนือไปจาก
กิจกรรมการผลิตเพื่อยังชีพ (ยศ สันตสมบัติ , 2556 : 109)ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่ได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคมในมิติต่างๆเนื่องจากภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในยุคปัจจุบัน ทำให้
เกิดการรุกคืบของตลาดเข้าไปในโลกไซเบอร์เพราะเหตุนี้จึงก่อให้เกิดแนวคิดการนำอินเทอร์เน็ตมาประยุก ต์ใช้
ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ารูปแบบใหม่อย่างตลาดออนไลน์ หรือที่เรียกกันว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (Ecommerce) ในปัจจุบันพบว่ามีการทำโฆษณาทางการตลาดหรือจำหน่ายสินค้าผ่านทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น
Facebook Instagram รวมถึงเว็บไซต์ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางการต
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ลาค (Marketing Channels) ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนผู้ใช้ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด โดยวิธีการ
จำหน่ายสินค้าคล้ายคลึงกับผ่านทางเว็บไซต์ แต่จะแตกต่างตรงที่สามารถโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ได้อย่าง
รวดเร็วกว่าทางเว็บไซต์ นั่นคือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (CRM: Customer Relationship
Management) ตลาดการซื้อสินค้าออนไลน์ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและมีมูลค่าตลาดเกือบ 15,000 ล้านบาท
นั้นบ่งบอกว่า คนไทยมองเห็นประโยชน์มากมายจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งก้าวเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันFacebook ได้กลายเป็นช่องทางที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ในการทำธุรกิจออนไลน์มาก
ขึ้น เพราะเป็นสังคมโซเชียลที่รวบรวมผู้คนจากทั่วประเทศ ทั่วโลกเข้าไว้เป็นจำนวนมาก จึงสามารถที่จะสร้าง
โอกาสและเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงหันมาใช้ Facebook ในการทำธุรกิจ
มากขึ้น
ประชาชนตำบลป่าเซ่าประกอบอาชีพที่ได้รับเงินอาจไม่เพียงพอสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ เนื่องจาก
มีภาระต้องใช้จ่ายในครัวเรือนอีกทั้งสินค้ าอุปโภค บริโภคในปัจจุบันก็มีราคาแพง ทำให้รายได้จากอาชีพ หลัก
ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่าย จึงสนใจหารายได้เสริมที่นอกเหนือไปจากการประกอบอาชีพหลัก ที่ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเสริม จากแบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้น โดยต้องการให้มีการอบรมการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้า ผ่านการใช้อุปกรณ์สื่อสารสมาร์ทโฟน ความรู้ในการขายสินค้าออนไลน์ เพื่อที่จะได้นำ
ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปประกอบอาชีพเสริม โดยนำสินค้าที่มีอยู่ในครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน
ออกมาจำหน่ายหารายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความเป็นมาของปัญหาของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการมีอาชีพ
เสริมพัฒนาตนเองในด้านทักษะและการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ และก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมอื่นๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จึงสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่ อง
การค้าออนไลน์ สำหรับประชาชนตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นหลักสูตรที่ประชาชน
สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้จริงและมีรายได้เสริมให้ตนเองและครอบครัว อันจะทำให้ครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การค้าออนไลน์ ประชาชนตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์
2. เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการค้าออนไลน์ สำหรับประชาชนตำบลป่าเซ่า
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การค้าออนไลน์สำหรับ
ประชาชนตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์ สำหรับ
ประชาชนตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ แบบแผนการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียว
กลุ่มที่ศึกษา ได้แก่ ประชาชนตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 20 คนได้มาโดย
การสมัครใจเข้ารับการฝึกอบรมที่มีอุปกรณ์สื่อสารสมาร์ทโฟน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์ สำหรับประชาชนตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ประกอบด้วย
1. หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์ สำหรับประชาชนตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือ ง จังหวัด
อุตรดิตถ์
2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบทดสอบด้านความรู้
2.2 แบบประเมินการปฏิบัติงาน
2.3 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ค้นคว้าดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับขั้นตอนดังนี้
1. แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร วิเคราะห์ด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงแบน
มาตรฐาน
2. แบบทดสอบด้านความรู้ วิเคราะห์ด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน
3. แบบประเมินการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์ด้วยสถิติร้อยละ
5. แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ผลการวิจัย
1.การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์ สำหรับประชาชนตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 7 ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ความ
ต้องการจำเป็น ขั้นที่ 2 การกำหนดวัตถุประสงค์ขั้นที่ 3 การเลือกเนื้อหาสาระขั้นที่ 4 การจัดการเกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระขั้นที่ 5 การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ขั้นที่ 6 การจัดการเกี่ยวกับประสบการณ์เรียนรู้ขั้ นที่ 7
การตัดสินใจว่าจะประเมินอะไรและวิธีการประเมิน

ภาพที่ 1 ภาพประกอบแบบจำลองการพัฒนาหลักสูตรของทาบา
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์ สำหรับประชาชน
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ระดับความเหมาะสม
รายการประเมิน
X̅
S.D.
แปลผล
1. ความเป็นมาและความสำคัญของหลักสูตร
4.56
0.53
มากที่สุด
2. หลักการของหลักสูตร
4.50
0.55
มากที่สุด
3. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
4.50
0.52
มากที่สุด
4. โครงสร้างและเนื้อหาสาระ
4.60
0.51
มากที่สุด
5. สื่อและแหล่งเรียนรู้
4.67
0.50
มากที่สุด
6. การดำเนินกิจกรรม
4.60
0.51
มากที่สุด
7. การวัดและประเมินผล
4.50
0.52
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวม
4.56
0.50
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 พบว่า หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์ สำหรับประชาชนตำบลป่าเซ่า
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบ่งเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้ใช้เวลาทั้ง หมด 20
ชั่วโมง ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.56 ดังนั้น
หลักสูตรฝึกอบรมจึงมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้จัดอบรมให้กับประชาชนได้
2. ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์ สำหรับประชาชนตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์
2.1 ผลการประเมินด้านความรู้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์ สำหรับประชาชน
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ตารางที่ 2 ผลการประเมินด้านความรู้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์ สำหรับประชาชนตำบลป่าเซ่า
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
รายการ
จำนวน(คน) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนเฉลีย่ คิดเป็นร้อยละ
ด้านความรู้
20
26.45
0.94
88.17
จากตารางที่ 2 พบว่า หลังการอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.94 และมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 88.17
2.2 ผลการประเมินด้านทักษะการปฏิบัติงานตามหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์ สำหรับ
ประชาชนตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินด้านทักษะการปฏิบัติงานตามหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์ สำหรับ
ประชาชนตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
รายการ
จำนวน(คน) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ร้อยละ
ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
20
8.71
0.46
87.10
จากตารางที่ 3 พบว่าประชาชนได้เรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผลการประเมิ นด้ าน
ทักษะการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.71 คิดเป็นร้อยละ 87.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46
ซึ่งแสดงว่าประชาชนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
2.3 ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์
สำหรับประชาชนตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ตารางที่ 4 ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์
สำหรับประชาชนตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
รายการ
จำนวน(คน)
คะแนนเฉลีย่ คิดเป็นร้อยละ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
20
91.00
จากตารงที่ 4 พบว่า ประชาชนได้เรียนรู้ตามแผนกิจกรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ด้าน
ได้แก่ ความขยัน ความอดทน ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และความสามัคคี คิดเป็นร้อยละ 91.00 ซึ่ง
แสดงว่าประชาชนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์ สำหรับประชาชน
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์ สำหรับประชาชน
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
รายการ
จำนวน(คน)
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความพึงพอใจ
20
4.50
0.50
จากตารางที่ 5 พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์
สำหรับประชาชนตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50
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5. อภิปรายผล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดทำการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์ สำหรับประชาชน
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้พบประเด็นที่สมควรนำมาอภิปรายผลดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการค้าออนไลน์ สำหรับประชาชนตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ผู้วิจัยดำเนินการพัฒนาหลักสูตรโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของทาบา
หลักสูตรประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญ หลักการของหลักสูตร จุดมุ่งหมาย เนื้อหาของหลักสูตร
แนวทางการใช้หลักสูตร การจัดกิจกรรมฝึกอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม การวัดและ ประเมินผล ซึ่ง
หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการค้าออนไลน์ สำหรับประชาชนตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ แบ่งเป็น
5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ผลิตภัณฑ์/บริการหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เปิดร้านค้าออนไลน์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ส่งเสริมการขาย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บริหารการขาย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การบรรจุ
และจัดส่งสินค้าใช้เวลาเรียน 20ชั่วโมง ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56
ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวบรวมองค์ความรู้จากท่านอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3
ท่าน จึงดำเนินการวิจัยทำหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ โดยได้นำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข ก่อน
นำไปทดลองใช้ จึงทำให้หลักสูตรมีคุณภาพเหมาะสมที่จะนำไปสู่กระบวนการจัดอบรมสอดคล้อ งกั บงานวิ จัย
ของ ภิญญาดา พรมสีนอง (2560, น.98-103) ได้วิจัยการพัฒ นาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นเครื่องสำอาง สำหรับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลกผลการวิจัยพบว่า
หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมาก ประกอบด้วย 1) ความเป็นมาของหลักสูตร 2) หลักการของ
หลักสูตร 3) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4) โครงสร้างของหลักสูตร 5) เนื้อหาของหลักสูตร 6) แนวทางการจัด
กิจกรรม และ 7) การวัดผลประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้จากการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างดี และมีทักษะการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร มีความ
คิดเห็นว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของธิดารัตน์ อินต๊ะกัน (2564, น.7477) ได้วิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง ผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง สำหรับเยาวชนบ้านดอนไพรวัลย์
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ผลการวิจัยพบว่าผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด
เนื่องจากได้มีการพัฒ นาขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้วิจัยได้ผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
เครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน และมีการปรับปรุงตามข้อแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
2. ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์ สำหรับประชาชนตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ดังนี้
2.1. ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมด้านความรู้เรื่องการค้าออนไลน์ สำหรับประชาชนตำบลป่าเซ่า
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์หลังการอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94 มี
คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 88.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 80.00 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประชาชนให้
ความสนใจในหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์สำหรับประชาชนตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ ที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้นเนื่องจากเนื้อหาที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย วิทยากรมีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับการสร้างร้านค้าออนไลน์ ใช้กระบวนการบรรยายให้ความรู้ การมีส่วนร่วม การสนทนา ซักถาม
ความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติผลการสอบด้านความรู้ทำให้ประชาชนมี
คะแนนสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัณณ์ชิตา เศรษฐปิติวงศ์ (2560, น.81-86) ได้วิจัยการพัฒนาหลักสูตร
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ฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ เรื่อง วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง สำหรับเยาวชนบ้านนาปัง จังหวัดน่านผล
การใช้หลักสูตร เยาวชนมีผลทดสอบหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเท่ากับ 79.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริปัทมา ตุลวานิช (2561, น.59-65)
ได้วิจัยการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องอาหารพื้นบ้านจังหวัดน่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 100
โดยมีผลสัมฤทธิ์ในด้านความรู้คิดเป็นร้อยละ 87.00 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์ ไชยมงคล
(2564, น.106-110) ซึ่งได้วิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการปลูกผักในโรงเรือนภารใต้มาตรฐาน
GAP สำหรับเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม จังหวัดน่าน ด้านความรู้ผู้เข้า
อบรมมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 89.88
2.2 ผลการประเมินด้านทักษะการปฏิบัติงานประเด็นการประเมิน ได้แก่ การวางแผนการ
ทำงาน ความถูกต้อง ปฏิบัติงานตามขั้นตอน ชิ้นงาน และการนำเสนอ ซึ่งผลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.71 คิดเป็นร้อยละ 87.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 ซึ่งแสดงว่าประชาชนมี
คะแนนทักษะการปฏิบัติงานหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์ สำหรับประชาชนตำบลป่าเซ่า อำเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์คือมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 80.00 ทั้งนี้อาจเป็นพราะว่า ผู้เ ข้ารั บการ
ฝึกอบรมสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูก ต้อง มีการเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม และมีการ
วางแผนในการปฏิบัติชัดเจน ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรฝึกอบรมที่มีกิจกรรมการเรีย นรู้
เน้นการปฏิบัติ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นทำงานจนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้อง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชราภรณ์ ปินทิพย์ (2561, น.57-65) ได้วิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การ
นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ผลการประเมินทักษะการทำกิจกรรมในการ
ฝึกอบรมการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.33 นอกจากนี้สอดคล้องกับงานวิ จัยของ สิริ
ปัทมา ตุลวานิช (2561, น.59-65) ได้วิจัยการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องอาหารพื้นบ้านจังหวัดน่าน สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ด้านทักษะการปฏิบัติงาน คิดเป็น
ร้อยละ 87.20 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์ ไชยมงคล (2564, น.106-110) ซึ่งได้วิจัยเรื่องการ
พัฒ นาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการปลูกผักในโรงเรือนภายใต้มาตรฐาน GAP สำหรับเกษตรกรในโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม จังหวัดน่าน ด้านทักษะการปฏิบัติงานมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ
92.50
2.3. ผลการประเมิ นด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง
การค้าออนไลน์ สำหรับประชาชนตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเมื่อประชาชนได้ เรียนรู้ ตาม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่าประชาชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ ความขยัน ความ
อดทน ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และความสามัคคี คิดเป็นร้อยละ 91.00 โดยมีประชาชนจำนวน 20
คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความขยัน ความอดทน และความรับผิดชอบ
รองลงมาประชาชนจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 80 มีคุณลักษณะด้านความสามัคคี และประชาชนจำนวน
15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 มีคุณลักษณะด้านความตรงต่อเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราภรณ์ ปิน
ทิพย์ (2561, น.57-65) ได้วิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดขึ้นได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่น
ในการทำงาน ความขยัน ความอดทน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์ ไชยมงคล (2564, น.106-
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110) ซึ่งได้วิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการปลูกผักในโรงเรือนภายใต้มาตรฐาน GAP สำหรับ
เกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม จังหวัดน่าน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้
เข้าอบรมมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90.50
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์ สำหรับ
ประชาชนตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า ด้านชิ้นงาน มีค่าเฉลี่ยความพึ ง
พอใจสูงที่สุด ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากกิจกรรมการฝึกอบรมเน้นผู้อบรมเป็นสำคัญประชาชนได้ลงมือปฏิบัติจริง
มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการทำกิจกรรม วิทยากรเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างร้านค้า
ออนไลน์ มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ โดยการสนทนา อภิปราย ซักถามความรู้ความเข้าใจ และคอยให้
คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง จึงทำให้ประชาชนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและ
สร้างอาชีพได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริปัทมา ตุลวานิช (2561, น.59-65) ได้วิจัยการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องอาหารพื้นบ้านจังหวัดน่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้าน
หนองรังมิตรภาพที่ 107 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนงลักษณ์ ไชยมงคล (2564, น.106-110) ซึ่งได้วิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเรื่อง
การปลูกผักในโรงเรือนภายใต้มาตรฐาน GAP สำหรับเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
แม่จริม จังหวัดน่าน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.58
6. สรุปผล

สรุปผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์ สำหรับประชาชนตำบลป่า
เซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรและแผนการจัด กิ จกรรมการ
เรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.56เมื่อใช้หลักสูตรฝึกอบรมพบว่าผลการใช้หลักสูตรด้า นความรู้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 88.17 ด้านทักษะปฏิบัติงานมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
87.10 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 91.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ
80.00 และผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.52 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ดังนั้นหลักสูตรฝึกอบรมจึงมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้จัดอบรมให้กับ
ประชาชนรุ่นต่อไปได้
7. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์ สำหรับประชาชนตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือ ง จังหวัด
อุตรดิตถ์ใช้ได้ผลดีต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หน่วยงานต่างๆที่ต้องการนำไปใช้อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
2. หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การค้าออนไลน์ สำหรับประชาชนตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือ ง จังหวัด
อุตรดิตถ์ครั้งนี้ สามารถนำไปสร้างอาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้จริง
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ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยติดตามผลหลังจากอบรมไปแล้วในระยะ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อติดตาม
ผลที่เกิดขึ้นต่อประชาชนต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้นำเสนอวิธีการใหม่ในการเข้ารหัสและถอดรหัสสำหรับภาพสีโดยใช้สมบัติ ค่า กลางของ
ข้อมูลเป็นกุญแจลับ และมีการนำเทคนิคการลดสัญญาณรบกวนของภาพ การลดขนาดภาพ การหมุนภาพ
และการ normalization มาใช้ในการเข้ารหัสและถอดรหัส เครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพของการถอดรหั ส
คือ PSNR ผลการทดลองพบว่า การเข้ารหัสภาพทำให้ภาพไม่สามารถแสดงข้อมูลภาพเดิมได้ ซึ่งทำให้การ
รับส่งข้อความมีความปลอดภัย สำหรับการถอดรหัสภาพได้ค่า PSNR อยู่ระหว่าง 20 – 40 เดซิเบล นั่นคือ
การถอดรหัสภาพมีประสิทธิภาพดี
คำสำคัญ : วิทยาการเข้ารหัสลับ การเข้ารหัส การถอดรหัส

Abstract
This paper presents a novel method for encryption and decryption of color images
using a secret key: central tendency, denoising, resize, rotation, and normalization. PSNR is
used to test the efficiency of image decryption. According to the results of the experiment,
the encrypted image cannot display the original layout of the original image. This ensures
that data transmission is extremely secure. In terms of decryption efficiency, the PSNR value
ranges between 20 dB and 40 dB, indicating that the image decryption can be used effectively.
Keywords : Cryptography, Encryption, Decryption
1. บทนำ

ในยุคของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้ าวหน้ าไปทุ กวัน การพัฒ นาเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านความสามารถและความสะดวกสบาย เทคโนโลยีในการส่งข้อมูลก็ เป็น
หนึ่งในนั้น ด้วยความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้ผู้คนนิยมใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดย
ข้อมูลหลายล้านข้อมูลถูกส่งกันในแต่ละวันรวมไปถึงข้อมูลรูปภาพด้วย ซึ่งบางครั้งข้อมูลนั้นอาจมีความสำคัญ
ที่จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ดังนั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเข้ารหัสลับข้อมูลจึงเป็น
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สิง่ สำคัญมากในการป้องกันการเข้าถึงของผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยการเข้ารหัสมีบทบาทสำคัญในด้านความ
ปลอดภัย และเป็นที่สนใจอย่างมากสำหรับนักคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เนื่องจากภาพดิจิทัลได้กลายเป็น
สื่อกลางในการสื่อสาร ซึ่งเทคนิคการเข้ารหัสรูปภาพนั้นแตกต่างจากเทคนิคการเข้ารหัสข้อมูล และมีปัญหา
ด้านความปลอดภัยหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลและการส่งสัญญาณภาพดิจิทัล ด้วยเหตุนี้จึง
จำเป็นต้องรักษาความลับของภาพ ความสมบูรณ์ของภาพและการตรวจสอบความถูกต้องของภาพ ทั้งนี้
คุณสมบัติของภาพดิจิทัลคือมีความไวน้อยกว่าข้อมูล เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในพิกเซลของภาพจะไม่
เปลี่ยนแปลงทั้งภาพ กล่าวอีกนัยหนึ่งการแก้ไขภาพดิจิทัลเล็กน้อยนั้นเป็นที่ยอมรับได้เมื่อเทียบกับข้อมูล (Das
et al., 2014, pp. 179-184) โดยการเข้ารหัสรูปภาพมีการนําไปใช้งานในด้านต่าง ๆ เช่น การสื่อสารทาง
อินเทอร์เน็ต ระบบมัลติมีเดีย ภาพทางการแพทย์ และการสื่อสารทางทหาร เป็นต้น
วิทยาการรหัสลับ (Cryptography) เป็นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สามารถอ่านได้ให้
อยู่ในรูป ที่ไม่สามารถอ่านให้เข้าใจได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการเข้ารหัสนี้จะทำก่อนที่จะจัดเก็บข้อมูลหรือส่ งข้อมูล
ออกไป โดยนำข้อมูลกับกุญแจ (Key) มาผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทำให้ได้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลที่เข้ารหัส
และเมื่อผู้รับต้องการอ่านข้อมูล จะต้องนำข้อมูลที่เข้ารหัสแล้วกับกุญแจมาผ่านกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลเดิมก่อนจะทำการเข้ารหัส นักวิจัยจึงได้คิดค้นเทคนิคต่าง ๆ ขึ้นเพื่อให้มั่นใจในความ
ปลอดภัยของภาพ ตามที่ Shanon (1949, pp. 656-715) ได้นําเสนอขั้นตอนวิธีการเข้ารหัส เช่น AES, DES,
RSA และ อื่น ๆ โดย Dworkin et al (2001) ได้นำวิธี AES ใช้ในการเข้ารหัสแบบกลุ่ม ส่วนใหญ่จะทำโดย
ใช้หน่วยประมวลผลแบบแกนเดียว เพื่อที่จะประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ และวิธี DES ใช้ในการเข้าและ
ถอดรหัสแบบ Block Cipher ซึ่งจะทำการแบ่งข้อมูลออกเป็น block แล้วนําไปทำการเข้ารหัส โดยทำการ
นําเข้าชุดข้อมูลแบบบล็อกขนาด 64 บิต และใช้กุญแจขนาด 56 บิต (Stallings, 2005, pp.72-81) งานวิจัยนี้
นำเสนอวิธีการในการเข้าและถอดรหัสลับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประเภทรูปภาพสี เพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก
สำหรับนักวิจัยที่สนใจในวิทยาการเข้ารหัสลับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อนำเสนอวิธีการใหม่สำหรับการเข้ารหัสและถอดรหัสของภาพสี โดยภาพไม่แสดงเค้าโครงของ
ภาพเดิม และสามารถถอดรหัสกลับมาเป็นภาพเดิม ซึ่งดูประสิทธิภาพการถอดรหัสจากค่า PSNR ต้องอยู่
ระหว่าง 20 – 40 เดซิเบล
3. วิธีดำเนินการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ใช้ภาพในระบบสี RGB ขนาด M x N และมีเมทริกซ์ซ้อนกัน 3 เมทริกซ์ซึ่งเป็นค่า
ความเข้มแสงในสีต่าง ๆ ได้แก่ สีแดง สีเขียวและสีน้ำเงิน โดยภาพที่ใช้ ได้แก่ ภาพ Lenna, ภาพ Garden,
ภาพ Ray และภาพ Lagoon ในการทดลองแต่ละภาพมีขนาด 400×400, 1920×1200, 4000×3000 และ
3840×2160 ดังภาพที่ 1 - 4 ตามลำดับ
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ภาพที่ 1 ภาพระดับความเข้มสี Lenna ขนาด 400 × 400

ภาพที่ 2 ภาพระดับความเข้มสี Garden ขนาด 1920 × 1200

ภาพที่ 3 ภาพระดับความเข้มสี Ray ขนาด 4000 × 3000
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ภาพที่ 4 ภาพระดับความเข้มสี Lagoon ขนาด 3840 × 2160
3.1 ขั้นตอนการเข้ารหัสภาพ
การเข้ารหัสภาพเป็นกระบวนการสำหรับการแปลงรูปภาพให้อยู่ในรูปที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถอ่า น
เข้าใจได้ โดยขั้นตอนการเข้ารหัสมีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : ลดขนาดภาพ โดยการเลือกเมทริกซ์ย่อยขนาด 5 x 5 จากนั้นเลือกข้ อมูล จาก
เมทริกซ์ย่อยมา 12 ตัว แล้วนำมาเขียนเป็นเมทริกซ์ขนาด 4 x 3 และสมมติให้ P(M,N) เป็นจุดภาพที่ต้องการ
ประมวลผล เมื่อ M แทนแถวของเมทริกซ์ และ N แทนหลักของเมทริกซ์

ภาพที่ 5 แสดงการเปลี่ยนขนาดเมทริกซ์ย่อย
ขั้นตอนที่ 2 : แปลงเมทริกซ์ย่อยขนาด 4 x 3 เป็นเมทริกซ์ขนาด 4 x 4 โดยการเพิ่มข้อมูล 4 ตัว
ตามแนวทแยงมุมของเมทริกซ์ ได้แก่ ค่า E = Pmax − Pmin, F = mod ((Pmax + Pmin), 256),
Pmax +Pmin

G = Pmean และ H = ⌊

256

⌋

E
F
G
H
ภาพที่ 6 แสดงการเพิ่มข้อมูล 4 ตัวตามแนวทะแยงมุมของเมทริกซ์
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ขั้นตอนที่ 3 : แปลงข้อมูลที่มีอยู่ 12 ตัวเดิมโดย
Q (M,N) = (

Pmax − P(M,N)
) ⋅ Pmean
Pmax + 1

และจัดเรียงข้อมูลดังภาพที่ 1
P(1,1) P(1,2)

P(1,3)

E

P(2,1) P(2,2)

P(2,3)

Q (1,1)

P(3,1) P(3,2)

P(3,3)

Q (1,2) Q (2,2)

P(4,1) P(4,2)

P(4,3)

Q (1,3) Q (2,3) Q (3,3)

Q (2,1) Q (3,1) Q (4,1)
Q (3,2) Q (4,2)

F

G

Q (4,3)
H

ภาพที่ 7 การจัดเรียงข้อมูลบนเมทริกซ์ขนาด 4 x 4
ขั้นตอนที่ 4 : ทำการพลิกกลับจุดภาพในแถบแสงสีน้ำเงิน และทำการหมุนจุดภาพในแถบแสงสี
เขียว สำหรับแถบแสงสีแดงให้คงเดิม จากนั้นรวมทั้ง 3 แถบแสงเข้าด้วยกัน

แถบแสงสีน้ำเงิน

แถบแสงสีเขียว
แถบแสงสีแดง
ภาพที่ 8 แสดงการพลิกกลับจุดภาพในแถบแสงสีน้ำเงิน และทำการหมุนจุดภาพในแถบแสงสีเขียว
3.2 ขั้นตอนการถอดรหัสภาพ
การถอดรหัสเป็นกระบวนการที่ทำให้ภาพที่เข้ารหัสแล้วกลับมาเป็นข้อมูลเดิมโดยขั้นตอนการ
ถอดรหัสมีดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 : ทำตามขั้นตอนที่ 4 ของการเข้ารหัสภาพอีกครั้ง โดยทำการพลิก จุดภาพในแต่ละ
แถบแสงกลับไปอยู่ที่เดิม
ขั้นตอนที่ 2 : ถอดสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อนำมาใช้ในการถอดรหัสภาพ
(1) เริ่มจากข้อมูล 4 ตัวจากแนวทแยงมุมของเมทริกซ์ย่อยขนาด 4 x 4
สมมติให้ Q (M,N) เป็นจุดภาพที่ต ้องการประมวลผลสามารถนำมาหาค่ า Pmax และ
Pmean เพื่อ นำไปคำนวณค่าจริงของข้อมูลที่เหลือ โดยค่า Pmean คือ ค่าที่ได้จากเมทริ กซ์ย่อยตำแหน่ง
Q (3,3)และค่า Pmax จาก
( (Q (4,4) × Q (2,2) ) + Q (2,2) ) + Q (1,1)

Pmax =

2

(2) นำข้อมูลจากข้อ (1) มาคำนวณหาค่าจริงของข้อมูลโดยแก้สมการหาค่า P(M,N) จาก
Q (M,N) = (

Pmax − P(M,N)
) ⋅ Pmean
Pmax + 1

จะได้
Q (M,N) ∙ (Pmax + 1)
Pmean
(Pmax∙ (Pmean − Q (M,N) ))−Q(M,N)
=
Pmean

P(M,N) = Pmax −
P(M,N)

ขั้นตอนที่ 3 : แปลงเมทริกซ์ย่อยขนาด 4 x 4 กลับมาเป็นเมทริกซ์ 5 x 5 โดยนำข้อมูล 12 ตัวที่
ได้กลับมาเรียงตามตำแหน่งเดิมและแทนศูนย์ในตำแหน่งที่ไม่มีข้อมูล

E
Q (1,1)

Q (2,1) Q (3,1) Q (4,1)
F

Q (1,2) Q (2,2)

Q (3,2) Q (4,2)
G

Q (1,3) Q (2,3) Q (3,3)

Q (4,3)
H

0

P(1,3)

0

P(3,2)

0

P(1,1)

0

P(2,3)

0

P(4,2)

0

P(2,1)

0

P(3,3)

0

P(1,2)

0

P(3,1)

0

P(4,3)

0

P(2,2)

0

P(4,1)

0

ภาพที่ 9 แสดงการแปลงเมทริกซ์ขนาด 4 x 4 เป็นเมทริกซ์ขนาด 5 x 5
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ขั้นตอนที่ 4 : ลดสัญญาณรบกวนในรูปภาพโดยใช้ตัวกรองแบบมัธยฐาน คือเลือกเมทริกซ์ ย่อย
ขนาด 3 x 3 และจุดภาพตำแหน่งตรงกลางของเมทริกซ์ย่อยจะถูกแทนด้วยค่ามัธยฐานของจุดภาพที่อยู่ใน
เมทริกซ์ย่อย ทำให้รูปมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (สมเกียรติ, 2554, pp.101-102)
3.3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของการถอดรหัสภาพ
ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของการถอดรหัสภาพเมื่อเทียบกับภาพต้นฉบับ โดย Peak signalto-noise ratio (PSNR) ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่นักวิจัยนำมาใช้ในการเปรียบเทียบคุณภาพของรูปภาพดิจิตอล
ที่ผ่านกระบวนการประมวลผลทางสัญญาณใด ๆ โดยจะทำการเปรียบเทียบระหว่างภาพต้นฉบับ และภาพที่
ถอดรหัส ซึ่งโดยทั่วไปแล้วค่า PSNR ที่ยอมรับได้สำหรับการนำรูปภาพไปใช้งานในทางปฏิบัติ ควรจะอยู่
ระหว่าง 20 – 40 เดซิเบล (ธำรงรัตน์ และคณะ, 2546, pp.59) โดยค่า PSNR สามารถคำนวณได้จาก
PSNR = 10 log10 (

2552
)
MSE

เมื่อ
MSE =

กำหนดให้
MSE
P(i,j)
Q (i,j)
M×N

M
∑N
i=1 ∑j=1(P(i,j) − Q (i,j) )

2

M×N

คือ ค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย
คือ ค่าสีของจุดภาพของภาพต้นฉบับ
คือ ค่าสีของจุดภาพของภาพที่ถอดรหัส
คือ ขนาดของภาพ

4. ผลและอภิปรายผลการวิจัย
จากการทดลองทำงานการเข้าและถอดรหัสรูปภาพระดับความเข้มสีทั้ง 4 ภาพที่มีขนาดแตกต่าง
กัน และทำการตัดข้อมูลออกไป 52 เปอร์เซ็นต์ แล้วนำข้อมูล 48 เปอร์เซ็ นต์ที่เหลือมาเข้ารหัสภาพตาม
ขั้นตอนการเข้ารหัสภาพ ผลปรากฎว่าภาพที่เข้ารหัสแล้วจะไม่สามารถแสดงให้เห็นเค้าโครงเดิ ม ของรูปภาพ
ต้นฉบับ ทำให้มีความปลอดภัยในการส่งข้อมูลอย่างมากและเมื่อผู้รับสารต้องการทราบข้อมูลที่ส่งไป ก็นำภาพ
ที่ถูกเข้ารหัสแล้วไปถอดรหัสตามขั้นตอนการถอดรหัสข้อมูล ดังภาพที่ 10

326

(a) ภาพต้นฉบับ

(b) ภาพเข้ารหัส

(c) ภาพถอดรหัส

(d) ภาพต้นฉบับ

(e) ภาพเข้ารหัส

(f) ภาพถอดรหัส

(g) ภาพต้นฉบับ

(h) ภาพเข้ารหัส

(i) ภาพถอดรหัส

(j) ภาพต้นฉบับ
(k) ภาพเข้ารหัส
(l) ภาพถอดรหัส
ภาพที่ 10 แสดงภาพต่างๆ ในการทดลองการเข้า และถอดรหัสภาพ (a) - (c) แสดงภาพ Lenna (d) - (f)
แสดงภาพ Garden (g) - (i) แสดงภาพ Ray และ (j) - (l) แสดงภาพ Lagoon
สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของการถอดรหัสภาพเมื่อเทียบกับภาพต้นฉบับ จะเห็นได้ว่าค่า
PSNR ของภาพ Lenna, Garden, Ray และ Lagoon มีค่าเป็น 28.3805, 27.2778, 29.4992 และ 33.2007
ตามลำดับ ซึ่งค่า PSNR ของทั้ง 4 ภาพมีค่าอยู่ระหว่าง 20-40 เดซิเบล หากพิจารณาด้านความสมบูรณ์ของ
ภาพหลังการถอดรหัสพบว่า ทุ กภาพมีความคล้า ยกับภาพต้น ฉบั บ แต่ความคมชัดของภาพลดน้อ ยลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่มีขนาดเล็ก (ความละเอียดต่ำ) และพบว่าในกรณีที่ภาพมีค่าความเข้มแสงใกล้ เคี ยง
กัน จะทำให้ประสิทธิภาพของการถอดรหัสมากขึ้น
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ตารางที่ 1 แสดงค่าที่ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของการถอดรหัสภาพเมื่อเทียบกับภาพต้นฉบับ
ค่าที่ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ภาพทีน่ ำมาใช้ในการทดลอง
MSE
PSNR (dB)
Lenna
94.4122
28.3805
Garden
121.7028
27.2778
Ray
72.9732
29.4992
Lagoon
31.1181
33.2007
5. สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ได้นำเสนอวิธีการเข้าและถอดรหัสของภาพ โดยใช้สมบัติค่ากลางของข้อมูล เป็น กุญแจ
ลั บ และมี ก ารนำเทคนิ ค การลดสั ญญาณรบกวนของภาพ การลดขนาดภาพ การหมุ น ภาพและการ
normalization มาใช้ในการเข้ารหัสและถอดรหัส ซึ่งผลการทดลองพบว่าการเข้ารหัสของภาพทำให้ ภาพไม่
สามารถแสดงให้เห็นเค้าโครงเดิมของรูปภาพต้นฉบับ และการถอดรหัสทำให้ภาพกลับมาเหมือนเดิมได้ อีกทั้ง
ค่า PSNR อยู่ระหว่าง 20-40 เดซิเบล นั่นคือภาพที่ได้จากการถอดรหัสสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ร้อยเอ็ด ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน 3) เพื่อศึกษาผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศแสดงไทม์ไ ลน์
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผลการวิจัยพบว่า 1) จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบได้ DFD ของระบบที่ทำงาน 3 ฟังชันคือ 1
การกรอกข้อมูลพื้นฐานของบุคคล 2 การกรอกข้อมูลไทม์ไลน์ของบุคคล 3 การสืบค้นข้อมูลไทม์ไลน์ของบุคล
ที่ต้องการทราบไทม์ไลน์ 2) ได้ระบบสารสนเทศแสดงไทม์ไลน์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่เก็บ
ข้อมูลไทม์ไลน์ของบุคลากรและสามารถสืบค้นและแสดงผลข้อมูลไทม์ไลน์ของบุคลากรมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดได้ถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศแสดง
ไทม์ไลน์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแยกเป็น 2 ด้านคือ 1) ด้านการเข้าถึงข้อมูลและความสะดวกใน
การใช้งานระบบความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคือ X̅ = 4.23 S.D. = 0.58 2) ผลการประเมินความถูกต้อง
ของข้อมูลในระบบ อยู่ในระดับมากที่สุดคือ X̅ = 4.52 S.D. = 0.46 และความพึงพอใจการใช้งานระบบ
สารสนเทศแสดงไทม์ไลน์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ : ไทม์ไลน์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เว็บแอปพลิเคชัน

Abstract
The objectives of this research were 1 ) to analyze and design a timeline tracking
system of Roi Et Rajabhat University’s personnel 2 ) to develop a timeline tracking system of
Roi Et Rajabhat University’s personnel 3) to study the user satisfaction towards the developed
timeline tracking system.
The research has shown the following results: 1 ) The system was designed using
Data Flow Diagram (DFD) representing 3 modules : user registration module, timeline
registration and timeline search module 2 ) The developed system can effectively collect the
information of the university’s personnel and their timelines. The system also provides a
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relevant search module where users can query personnel’s information and timelines 3) The
results of the user satisfaction survey is as follows: 1 ) In terms of accessibility, the result of
the user satisfaction of the system was good with X̅ = 4.23 and S.D. = 0.58. 2) In terms of
system integrity, the result of the user satisfaction survey was good with X̅ = 4.52 S.D. = 0.46.
The overall user satisfaction survey results have shown the effectiveness and the usability of
the proposed system.
Keywords : Timeline, System Analysis and Design, Web Application
1. บทนำ

ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันทุกคนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศ การทำ
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ จึงมีความสำคัญต่อการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นประโยชน์และสนับสนุนการตัดสิน ใจ
ในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรคระบาดโควิค-19 การสร้างระบบสารสนเทศแสดงไทม์
ไลน์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อเก็บข้อมูลไทม์ไลน์ของแต่ละคนและแสดงข้อมูล ไทม์ ไลน์
ของบุคคล ให้คนที่ต้องการทราบไทม์ไลน์ของบุคคลที่จะทำงานร่วมกันสามารถสืบค้นข้อมูล เพื่อเป็นการ
ป้องกันโรคระบาดที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นลดการแพร่ระบาดของเชื้อและหาวิธีป้องกันได้อย่างถูกต้อง
ระบบสารสนเทสที่ทันสมัยมีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยทำให้บุคคลที่เข้าถึงข้อมูลนำข้อมูล ข่าวสารมา
ช่วยในการตัดสินใจในการดำรงชีวิต ได้ทันเวลา ซึ่งในช่วงที่มีโรคระบาดถ้าเรามีระบบสานสนเทศที่มีขอ้ มูล
ข่าวสารที่ทันสมัย ทันเวลาและง่ายต่อการเข้าถึงก็จะทำให้การปฏิบัติตนปลอดภัยได้ง่ายขึ้นเพื่อประโยชน์ ของ
ตันเองและสังคมต่อการลดการระบาดของโควิด -19 การมีระบบสารสนเทศแสดงไทม์ไลน์ของบุคลากรใน
หน่วยงานที่ตนเองสังกัดก็จะช่วยให้ง่ายต่อการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยและลดการระบาดของโรคระบาด
หลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงบุคคลกลุ่มเสี่ยงเพื่อหยุดการระบาดของโรคระบาดให้เร็วขึ้นได้
ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศซึ่งทำงานเป็นเว็บแอปพลิเคชัน อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนสามารถเข้าถึงข้อมูลและสืบค้นข้อมูลไทม์ไลน์ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ต้องการทราบไทม์ไลน์ได้ตลอดเวลาเพื่อเป็นการประกอบการปฏิบัติตน เพื่อ
หลีกเลี่ยงการติดเชื้อและควบคุมการระบาดโรคโควิด-19 ได้ทันเวลา
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศแสดงไทม์ไลน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศแสดงไทม์ไลน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในรูปแบบ
เว็บแอปพลิเคชัน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศแสดงไทม์ไลน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด
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3. วิธีดำเนินการวิจัย
เครื่องมือการวิจัย
1.1 โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล MySQL และโปรแกรมภาษา PHP
1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ ใ ช้ที ่มี ต่อระบบสารสนเทศแสดงไทม์ไ ลน์บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ขั้นตอนการวิจัย
พัฒนาระบบโดยใช้วงจร SDLC หรือ Software Development Life Cycle ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. การกำหนดปัญหา ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์ของบุคลากร ศึกษาการสร้างระบบ
สารสนเทศแสดงไทม์ไลน์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดซึ่งต้องใช้ฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลและ
ระบบต้องมีแบบฟอร์มสำหรับการสืบค้นข้อมูลและกรอกข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลไทม์ไลน์ของแต่ละบุคคลเพื่อเก็บ
ข้อมูลสำหรับการสืบค้นข้อมูลไทม์ไลน์และแสดงผลให้รู้ เส้นทางไทม์ไลน์ของบุคคลหรือสถานที่ที่ต้อ งการทราบ
ไทม์ไลน์
2. การวิเคราะห์ระบบ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลของบุคคลซึ่งต้องมีข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลไทม์ไลน์
เพื่อออกแบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการในการแสดงผลข้อมูล ไทม์ไ ลน์
ของระบบ โปรแกรมต้องสามารถบันทึกข้อมูลพื้นฐานข้อมูลไทม์ไลน์ และสามารถสืบค้นข้อมู ลไทม์ ไลน์ ของ
บุคคลที่ต้องากรทราบไทม์ไลน์ได้
3. การออกแบบระบบ ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากการวิเคราะห์ระบบมาออกแบบระบบโดยใช้ได้
หลักการของ DFD บอกทิศทางการไหลของข้อมูลไทม์ไลน์และแสดงข้อมูลไทม์ไลน์ในระบบ และออกแบบ
ฐานข้อมูลโดยใช้ หลักการ Relation Database สร้าง ER-Diagram ของฐานข้อมูล ออกแบบหน้าจอ
โปรแกรมสำหรับการบันทึกข้อมูลไทม์ไลน์ สำหรับการสืบค้นข้อมูลไทม์ไลน์ ออกแบบหน้าจอแสดงผลไทม์ไลน์
เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน
4. การพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบโดยนำรูปแบบการออกแบบระบบมาสร้างและพัฒนา
ระบบสารสนเทศแสดงไทม์ไลน์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยใช้สถาปัตยกรรมเว็บดาตาเบส
นำเสนอในรูปแบบของเว็บเพจ ซึ่งได้จัดเก็บข้อมูลในระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL ส่วนการพัฒนา
ระบบจะใช้ภาษา PHP พร้อมทดสอบระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
5. การทดสอบระบบ ผู้วิจัยได้ทดสอบโปรแกรมระบบให้สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการคือ
สามารถ เก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้ ข้อมูลไทม์ไลน์ และสามารถสืบค้นข้อมูลไทม์ไลน์ได้ตามรายชื่อของบุคคลที่
ต้องการทราบไทม์ไลน์ หรือ สถานที่ที่ต้องการทราบไทม์ไลน์ ได้
6. ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบจากกลุ่มตัวอย่างนำผลการประเมินมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศแสดงไทม์ไลน์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้ได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ
7. การนำระบบไปใช้ ทดสอบการใช้งานระบบกับกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบถ้าผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากก็นำไป
ติดตั้งใช้งาน
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อ ยเอ็ด
จำนวน 20 คน แยกเป็นบุคคลทั่วไปจำนวน 13 คนคือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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และผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาโททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 7 คน
4. ผลการวิจัย
1. ผลจากการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศแสดงไทม์ไลน์บุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การทำงานของระบบมี 3 ฟังก์ชันคือ 1) ฟังก์ชันสำหรับการ
ลงทะเบียนบุคคลเพื่อเก็บประวัติข้อมูลพื้นฐานสำหรับการให้ข้อมูลไทม์ไลน์ 2) ฟังก์ชันการเพิ่ม ลบ แก้ไข
ข้อมูลไทม์ไลน์ของบุคคลผู้ให้ข้อมูลไทม์ไลน์และ 3) ฟังก์ชันสำหรับการสืบค้นข้อมูลไทม์ไลน์โดยจะแสดง
รายละเอียดเป็นวันที่และช่วงเวลาต่างๆสถานที่ต่ าง ๆ ที่มี การจัดกิจกรรม รูปแบบกิจกรรมที่บุคคลนั้น ๆ
เดินทางไปร่วมกิจกรรม ได้โครงสร้างการไหลข้อมูลดังภาพที่ 1

ผู้สืบค้น

สืบค้น

แสดงข้อมูลไทม์ไลน์

ระบบสารสนเทศแสดงไทม์ไลน์
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด

ข้อมูลไทม์ไลน์

ผู้ให้ข้อมูลไทม์ไลน์

ข้อมูลไทม์ไลน์

ภาพที่ 1 โครงสร้างการไหลข้อมูลของระบบสารสนเทศแสดงไทม์ไลน์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จากการวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบฐานข้ อ มู ล ของระบบสารสนเทศแสดงไทม์ ไ ลน์ บ ุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ 6 ตารางได้ดังภาพที่ 2
person
id
p_id
p_name
phone
face
line_id
po_id
pass
of_id
office

of_id
of_name

timeline
Id
1 m p_id
title
detail
p_name
ac_date
1
ac_g
ac_c
1
ac_per
t_start
t_end
1
id_locate

location
1

Id_locate
N_locate
P_id

1

province
P_id
P_name

m
1

1

position
po_id
po_name

ภาพที่ 2 ฐานข้อมูลระบบแสดงไทม์ไลน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ตาราง person เก็บข้อมูลพื้นฐานของบุคลที่ให้ข้อมูลไทม์ไลน์
ตาราง timeline เก็บข้อมูลไทม์ไลน์ของแต่ละบุคคลสำหรับการสืบค้นเพื่อแสดงไทม์ไลน์
ตาราง location เก็บข้อมูลสถานที่ต่างๆ
ตาราง office เก็บข้อมูลหน่วยงานที่ บุคคลนั้นสังกัด
ตาราง province เก็บข้อมูลจังหวัด
ตาราง position เก็บข้อมูลตำแหน่งงานที่ บุคคลนั้นสังกัด
ร้อยเอ็ด

2. ผลการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศแสดงไทม์ไลน์ บุค ลากรมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ

จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศแสดงไทม์ไลน์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
และได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศแสดงไทม์ไลน์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดซึ่งฐานข้อมูล มี 6
ตาราง และ ฟังก์ชันการทำงานมี 3 ฟังก์ชันได้โปรแกรมระบบสารสนเทศแสดงไทม์ไลน์บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดที่ทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ 3 ฟังก์ชันคือ 1) ฟังก์ชันสำหรับการลงทะเบีย นบุ คคลเพื่อเก็บ
ประวัติข้อมูลพื้นฐานสำหรับบุคคลผู้ให้ข้อมูลไทม์ไลน์ 2) ฟังก์ชันการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลไทม์ไลน์ของบุค คล
ผู้ให้ข้อมูลไทม์ไลน์และ 3) ฟังก์ชันสำหรับการสืบค้นข้อมูลไทม์ไลน์โดยจะแสดงรายละเอียดเป็นวันที่และ
ช่วงเวลาต่างๆสถานที่ต่าง ๆ ที่มี การจัดและร่วมกิจกรรมรูปแบบกิจกรรมที่บุคคลนั้น ๆ เดินทางไปร่วม
กิจกรรมดังภาพที่ 3 และภาพที่ 4

ภาพที่ 3 หน้าจอสำหรับเก็บข้อมูลประวัติรายละเอียดของบุคลากรผู้ให้ข้อมูลไทม์ไลน์ หน้าจอการ login เข้าสู่
ระบบเพื่อให้ข้อมูลไทม์ไลน์ หน้าจอการกรอกข้อมูลไทม์ไลน์ของบุคคลนั้นๆเพื่อเก็บบันทึกเป็นข้อมูลไทม์ไลน์

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอสำหรับการใส่คำสืบค้นคือ ชื่อบุคคล หรือสถานที่สำหรับการสืบค้นไทม์ไลน์ของบุคคล
หรือสถานที่นั้นๆ เมื่อสืบค้นก็จะแสดงผลข้อมูลไทม์ไลน์ของบุคคลแยกเป็นวันที่ เวลา สถานที่ที่มกี ารจัด
กิจกรรมนั้นๆ
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศแสดงไทม์ไลน์บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
จากการทดสอบการใช้ระบบโดยกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เชี่ยวชาญในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และได้ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบต่อระบบผลเป็นดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินด้านการเข้าถึงข้อมูลและความสะดวกในการใช้งานระบบ
ความพึงพอใจโดยบุคคลทั่วไป
รายการ

̅
𝒙
1. การเข้าถึงข้อมูลทำได้สะดวกและรวดเร็ว 4.31
2. การออกแบบเมนูง่ายต่อการใช้งานภาษา 4.15
และสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมายได้ชัดเจน
3. ความเหมาะสมของการใช้สีของตัวอัก ษร 4.08
และรูปภาพ
4. การแสดงผลไทม์ไลน์เข้าใจได้ง่าย
4.50
5. การแสดงผลของข้อมูลมีรปู แบบ
4.23
มาตรฐานเดียวกัน
รวม
4.23

S.D.
0.48
0.69

ความพึงพอใจโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
การแปลความ 𝒙
̅ S.D. การแปลความ
มาก
4.38 0.51
มาก
มาก
4.08 0.64
มาก

0.49

มาก

4.23 0.60

มาก

0.88
0.73

มาก
มาก

4.31 0.48
4.31 0.48

มาก
มาก

0.58

มาก

4.26 0.54

มาก

จากตารางที่ 1 ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างบุคคลทั่วไปพบว่าผลการประเมินความสามารถด้า นการ
เข้าถึงข้อมูลและการใช้งานโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก X̅ = 4.23, S.D. = 0.58 เมื่อพิจารณาราย
ประเด็นพบว่าในประเด็นการแสดงผลไทม์ ไลน์เข้าใจได้ง่ายมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด X̅ = 4.5, S.D. =
0.88 ในประเด็นความเหมาะสมของการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพมีความพึงพอใจน้อยที่สุด X̅ = 4.08,
S.D. = 0.49
ในส่วนของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพบว่าผลการประเมินความสามารถด้านการเข้าถึงข้อมูลและการใช้
งานโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก X̅ = 4.26, S.D. = 0.54 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าในประเด็น
การเข้าถึงข้อมูลทำได้สะดวกและรวดเร็วมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด X̅ = 4.38, S.D. = 0.51 ในประเด็น
การออกแบบเมนูง่ายต่อการใช้งานภาษาและสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมายได้ชัดเจนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด
X̅ = 4.08, S.D. = 0.64
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความถูกต้องของข้อมูลในระบบ
ความพึงพอใจโดยบุคคลทั่วไป ความพึงพอใจโดยผู้เชีย่ วชาญ
รายการ
̅ S.D. การแปลความ 𝒙
̅ S.D. การแปลความ
𝒙
1. ความถูกต้องของการส่งข้อมูล
4.54 0.52
มาก
4.38 0.51
มาก
2. ความถูกต้องของการรับข้อมูล
4.31 0.75
มาก
4.23 0.73
มาก
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ความพึงพอใจโดยบุคคลทั่วไป
รายการ
̅ S.D. การแปลความ
𝒙
3. ความถูกต้องของการแก้ไขข้อมูล
4.38 0.51
มาก
4. ความถูกต้องของการเก็บข้อมูล
4.38 0.51
มาก
5. ความถูกต้องของการแสดงผลข้อมูล 5.00 0
มากที่สุด
รวม
4.52 0.46
มาก

ความพึงพอใจโดยผู้เชีย่ วชาญ
̅ S.D. การแปลความ
𝒙
4.15 0.55
มาก
4.46 0.52
มาก
5.00 0
มากที่สุด
4.43 0.43
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าความถูกต้องของข้อมูลในระบบมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ X̅ =
4.52, S.D. = 0.46 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าในประเด็นความถูกต้องของการแสดงผลข้อมูลมีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ X̅ = 5, S.D. = 0 ในประเด็นความถูกต้องของการรับข้อมูลมีความพึงพอใจน้อย
ที่สุดคือ X̅ = 4.31, S.D. =0.75
ในส่วนของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพบว่าความถูกต้องของข้อมูลในระบบมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด คือ X̅ = 4.43, S.D. = 0.43 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าในประเด็นความถูกต้องของการแสดงผล
ข้อมูลมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด X̅ = 5, S.D. = 0 ในประเด็นความถูกต้องของการแก้ไขข้อมูลมีความพึง
พอใจน้อยที่สุดคือ X̅ = 4.15, S.D. = 0.55
5. อภิปรายผลการวิจัย
1. ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ซึ่งได้กล่าวว่าเพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศแสดงไทม์
ไลน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ตรงตามความต้องการผู้ใช้งาน ผลการวิจัยพบว่าการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบได้ออกแบบฐานข้อมูลโดยเลือก MySQL ในการสร้างฐานข้อมูลทั้งหมด 6 ตาราง
เพื่อเก็บรายละเอียดของบุคคลและไทม์ไลน์ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลพื้นฐานของบุคคล และเก็บข้อมูลไทม์ไลน์ซึ่ง
สามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลไทม์ไลน์ได้อย่างถูกต้องแม่นยยำและมีประสิทธิภาพ
2. ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ซึ่งได้กล่าวว่าเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศแสดงไทม์ไลน์ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีฟังก์ชันการทำงาน 3 ฟังก์ชันคือ 1) ฟังก์ชันสำหรับการลงทะเบี ยนบุ คคลเพื่อ
เก็บประวัติข้อมูลพื้นฐานสำหรับการให้ข้อมูลไทม์ไลน์ 2) ฟังก์ชันการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลไทม์ไลน์ของบุค คล
ผู้ให้ข้อมูลไทม์ไลน์และ 3) ฟังก์ชันสำหรับการสืบค้นข้อมูลไทม์ไลน์โดยจะแสดงรายละเอียดเป็นวันที่และ
ช่วงเวลาต่างๆสถานที่ต่าง ๆ ที่มีการจัดกิจกรรมรูปแบบกิจกรรมที่บุคคลนั้น ๆ เดินทางไปร่วมกิจกรรม ระบบ
สามารถทำงานได้โดยสามารถบันทึกประวัติของบุคคล บันทึกข้อมูลไทม์ไลน์ของบุคคลและสามารถสืบค้น
ข้อมูลไทม์ไลน์ของบุคคลที่ต้องการทราบไทม์ไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ซึ่งได้กล่าวว่าเพื่อศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ
แสดงไทม์ไลน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่าการประเมินทั้ง 2 ด้าน จากผู้ใช้งาน
ที่เข้าร่วมทดสอบระบบทั้งสิ้น 20 คนจากบุคลากร 13 คน ผู้เชี่ยวชาญ 7 คน ผลการประเมินในภาพรวมของ
การทำงานของระบบอยู่ในระดับมาก เนื่องจากระบบมีอ งค์ประกอบที่มีความสามารถด้านการเก็ บข้อ มูลและ
การสืบค้นข้อมูลไทม์ไลน์ซึ่งถ้าแยกเป็นรายด้านการเข้าถึงข้อมูลและความสะดวกในการใช้งานระบบความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากและผลการประเมินความพอใจด้านความถูกต้องของข้อมูลในระบบอยู่ในระดับมาก
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6. ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยครั้งนี้การแสดงผลไทม์ไลน์ควรคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลเรื่องการให้ข้อมูล เนื่องจากข้อมูล
ไทม์ไลน์เป็นสิทธิส่วนบุคคลการนำเสนอข้อมูลควรดูความเหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิของผู้ให้ข้อมูลเพื่อ
ประโยชน์ของบุคคลนั้น ๆ เพราะการนำข้อมูลขอบุคคลอื่นมานำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ต้องได้รับความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
การค้นหาสถานที่ควรเป็น MAP GPS ที่สามารถคลิกเลือกตำแหน่งต่าง ๆ ได้ตามวันเวลาเพื่อ
ค้นหาข้อมูลการจัดกิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรม
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดและหาต้นทุนที่เหมาะสมจากกิจกรรมการขนส่งอ้อย โดยการระบุ
เส้นทางระหว่างสาย 315-359 กับสายชนบท 3028 งานวิจัยได้ใช้เครื่องมือในการทดลองประกอบด้วย
หลักการประยุกต์ต้นทุนกิจกรรมการขนส่ง และแบบระบุต้นทุนกิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบเก็บข้อมูลระบุระยะทางระบุช่วงเวลาไป-กลับ และแบบเก็บต้นทุนกิจกรรม สถิติที่นำมาใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean)
การวิจัยพบว่า ช่วงเวลาเดินรถ 16.00 น. - 06.00 น. การเดินรถเส้นทางสายชนบท 3028 ใช้
เวลาเฉลี่ย 176.15 นาที คิดเป็นร้อยละ 9.41 อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ย 1.91 กิโลเมตรต่อลิตร ช่วงเวลาเดิน
รถ 17.00 น. - 07.00 น.การเดินรถเส้นทางสายชนบท 3028 ใช้เวลาเฉลี่ย 173.50 นาที คิดเป็นร้อยละ 5.66
อัตราการสิ้นเปลือง 1.92 กิโลเมตรต่อลิตร ช่วงเวลาเดินรถ 18.00 น. - 08.00 น. การเดินรถเส้นทางสาย
315-359 ใช้เวลารถวิ่งเฉลี่ย 177.90 นาที คิดเป็นร้อยละ 5.36 อัตราการสิ้นเปลือง 1.54 กิโลเมตรต่อลิตร
คำสำคัญ : การขนส่งอ้อย ต้นทุนกิจกรรมขนส่ง อัตราการสิ้นเปลือง

Abstract
The objective of this research to reduce and calculate the cost for sugar cane
transportation from by identifying route between 315-359 with rural 3028. Research
instruments included in the trial the application cost transport activities and specify cost
activity. The tools used to collect information include: distance storage form Specify the return
time and activity costing form.The statistics used in this research, the average percentage
(Mean).
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Research has shown that during the bus. 16.00 -06.00 pm the rural bus route 3028
it takes an average of 176.15 minutes 9.41 percent consumes an average of 1.91 Kilometers
per liter. During the bus 17:00 am. - 7:00 pm. The rural bus route 3028 spent an average of
173.50 minutes 5.66 percent consumes an average of 1.92 Kilometers per liter. During the bus.
18.00 -08.00 pm. The bus route 315-359 runs at an average of 177.90 minutes 5.36 percent.
Consumes 1.54 Kilometers per liter.
Keywords : Sugar Cane Transportation, activity transport, Consumption
1. บทนำ

อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยทั่วไปหมายถึงอ้อยโรงงาน อ้อยเป็นวัตถุดิบที่สำคัญใน
อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลทราย ปี 2563สถานการณ์พื้นที่ปลูกอ้อยปี การผลิตปี 2563/64 มีพื้นเพาะปลูก
รวมทั้งสิ้นจำนวน 10,862,610 ไร่ ลดลง จำนวน 1,096,530 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.17 จากปี ก่อนหน้าโดย
แบ่งเป็นสัดส่วนตามภู มิภาคพื้นที่การเพาะปลูกได้ดัง นี้ ภาคเหนือ มีพ ื้นที่ปลูกอ้อย 2,668136 ไร่ ลดลง
จำนวน 210,551 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 7.31 จากปี ก่อนหน้า ภาคกลาง มีพ ื้นที่ปลูกอ้ อย 2,939,319 ไร่
ลดลง จำนวน 233,255ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.35 จากปีก่อนหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ปลูกอ้อย
4,594,444ไร่ ลดลงจำนวน 635,961 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.14 จากปี ก่อนหน้าภาคตะวันออก มีพื้นที่
เพาะปลูกอ้อยมีพื้นที่ปลูกอ้อย 660,711 ไร่ ลดลงจำนวน 17,763 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.62 จากปีก่อนหน้า
ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 1,447,716 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563ร้อยละ
27.47 เท่ากับ 1,135,750 ล้านบาท โดยน้ำตาลเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญเป็นอันดับที่ 3 ของไทย ซึ่งมีมูลค่า
การส่งออกเท่ากับ116,949 ล้านบาท รองจากยางธรรมชาติ มีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 440,890 ล้านบาท
และข้าว มีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 210,527 ล้านบาท (สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ปีการ
ผลิต 2563/64, 2564 : ออนไลน์)
ในประเทศไทยตั้งแต่มีการปิดหีบอ้อยของฤดูการผลิตปี 2563/2564 เดือนมกราคม-มิถุนายน
2564 มีน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ จำนวนทั้งสิ้น 8,164,041.08 ตัน สำหรับการบริโภคน้ำตาลโดยรวม มี
จำนวนทั้งสิ้น 1,340,909.81 ตัน เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีการส่งออกน้ำตาลมีจำนวน
ทั้งสิ้น 5,300,989.00 ตัน เพิ่มขึ้น> 30% จากช่วงเดี ยวกั นของปี ก ่อน ซึ่ง มีมูลค่าการส่ ง ออกจำนวน
93,408,740,026.10 บาท รายงานสถานการณ์ การปลูกอ้อย ปีการผลิต 2563/64, 2564 : ออนไลน์) พื้นที่
ปลูกอ้อยในปีการผลิต 2564/2565 มีจำนวน 9,904,689 ไร่ และผลผลิตส่งโรงงาน 77,747,928 ตัน ผลผลิต
เฉลี่ยน 7.85 ตันต่อไร่แบ่งเป็นรายภาคดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตอ้อยปีการผลิต 2564/2565
ภาค
พื้นที่ปลูกอ้อย(ไร่)
เหนือ
2,616,425
กลาง
2,731,302
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3,959,976

ผลผลิตเฉลี่ย(ตันต่อไร่)
7.66
7.36
8.19
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ตาราง 1 (ต่อ)
ภาค
พื้นที่ปลูกอ้อย(ไร่)
ผลผลิตเฉลี่ย(ตันต่อไร่)
ตะวันออก
596,986
8.63
รวมทั้งประเทศ
9,904,689
7.85
ที่มา : (สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ปีการผลิต 2563/64, 2564 : ออนไลน์)
ในการลงทุนทำไร่อ้อยนั้น สิ่งทีสำคัญสุดคือต้นทุนในการลงทุนเพาะปลูกอ้อยซึ่ง ต้นทุนเป็น
ทรัพยากรที่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเงินได้ ซึ่งต้องสูญเสียเพื่อให้วัตถุประสงค์หนึ่งสำเร็จ ลงเพื่อ ให้ ได้ม าซึ่ง
ประโยชน์หรือสิ่งของความต้องการของกิจการ ดังนั้น การศึกษาโครงสร้างต้นทุนเป็นสิ่ งจำเป็นที่ ต้องกระทำ
เนื่องจากทำให้ผู้บริหารเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุน และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนแต่ละประเภทให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ้งการศึกษาถึงต้นทุนนี้ จะทำการศึกษาต้นทุนเกี่ยวข้องกับการขนส่งที่มีการปลูกอ้อยใน
ภาคตะวันออก
ดังนั้นคณะวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการลดต้นทุนกิจกรรมในการข่นส่งในเขตพื้นจังหวัดสระแก้ว
โดยการระบุเส้นทางระหว่างสาย 315-359 กับสายชนบท 3028 เนื่องจากคณะวิจัยเป็นผู้ที่ทำงานในส่วน
การข่นส่ง ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตอ้อยทั้งต้นทุนการปลูก ต้นทุนการเก็บเกี่ยว และต้นทุนการขนส่งอ้อยเข้า
โรงงาน เพื่อใช้ในการวางแผนการขนส่งอ้อยให้มีต้นทุนต่ำ อันจะก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยการเก็บ
ข้อมูลการขนส่งแต่ละเส้นทาง แต่ละช่วงเวลาและนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการทำการวิจัยในครั้งนี้
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อคำนวนต้นทุนการขนส่งอ้อยโรงงาน
2. เพื่อแนวทางการลดต้นทุนการขนส่งอ้อยโรงงาน
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองเรื่องการลดต้นทุนกิจกรรมการขนส่งอ้อยโรงงานมีวิธ ีการ
ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. รถที่ใช้ในการทดลองพ่วง 22 ล้อจำนวน 3 คันโดยวิ่งตามระยะทางที่กำหนด
2. สถานที่ และเส้นทางการทดลอง ได้แก่ บริษัท ในจังหวัดสระแก้ว โดยการระบุเส้นทาง
ระหว่างสาย 315-359 กับสายชนบท 3028 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย จากบริษัท ถึง โรงงานการผลิต
ช่วงเวลา 16.00น.-18.00น. กลับจาก โรงงานการผลิต ถึง บริษัท ช่วงเวลา 6.00น. - 8.00น.
3. นำตารางการระบุระยะทาง และระบุเวลาไป-กลับเก็บข้อมูลระบุกิจกรรมการการขนส่งอ้อย
มี 3 ช่วงเวลาคือ ช่วงเวลา 16.00, 17.00 น.และช่วงเวลา 18.00 น.โดยใช้เส้นทางสาย 315-359 เป็น
ระยะทาง 62 กม. ใช้ในการเก็บข้อมูลก่อนการลดต้นทุนกิจกรรมการขนส่งอ้อย ช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
เส้นทางสายชนบท3028 เป็นระยะทาง 80 กม. ใช้ในการเก็บข้อมูลหลังทำการการลดต้นทุนกิจกรรมการขนส่ง
อ้อยน้ำตาลทรายถึงเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2564
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ตาราง 2 การขนส่งอ้อยโดยใช้เส้นทางสาย 315-359 ไปกลับ บริษัท-โรงงานผลิต
ช่วงที่
เวลาไป
เวลากลับ
1
16.00
6.00
2
17.00
7.00
3
18.00
8.00

ระยะทาง(กม.)
62
62
62

ตาราง 3 การขนส่งอ้อยโดยใช้เส้นทางสายชนบท 3028 ไปกลับ บริษัท-โรงงานผลิต
ช่วงที่
เวลาไป
เวลากลับ
1
16.00
6.00
2
17.00
7.00
3
18.00
8.00

ระยะทาง(กม.)
80
80
80

4. แบบเก็บต้นทุนกิจกรรม เก็บค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ในช่วงเวลา ช่วงเวลา 16.00 น.17.00
น. และช่วงเวลา 18.00 น. โดยมีระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลหน่วยเป็นนาทีก่อนการลดต้นทุนกิจกรรมการ
ขนส่งอ้อยน้ำตาลทราย ช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ช้ในการเก็บข้อมูลหลังทำการการลดต้ น ทุน กิ จกรรม
การขนส่งอ้อยน้ำตาลทรายถึงเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2564
5. นำข้อมูลที่ได้จากแบบเก็บข้อมูลระบุกิจกรรมซึ่งมีหน่วยเป็นระทาง กับเวลาที่ใช้ในการขนส่ง
อ้อยน้ำตาลโดยใช้เส้นทางสาย 315-359 เป็นระยะทาง 62 กม. และ ทางสายชนบท3028 เป็นระยะทาง 80
กม ในช่วงเวลา 16.00 น.17.00 น. และช่วงเวลา 18.00 น.มาระบุเป็นตัวเลขที่มีหน่วยใช้สากลทั่วไป
6. นำข้อมูลที่ได้จากแบบเก็บต้นทุนกิจกรรมซึ่งมีหน่วยเป็นบาท กับเวลาที่ใช้ในการเขนส่งอ้อย
น้ำตาลโดยใช้เส้นทางสาย 315-359 เป็นระยะทาง 62 กม. และ ทางสายชนบท3028 เป็นระยะทาง 80 กม
ในช่วงเวลา 16.00 น.17.00 น. และช่วงเวลา 18.00 น.มาวิเคราะห์ต่อรอบของการเดินรถ
4. ผลการวิจัย
1.การเปรียบเทียบระยะเวลาขนส่ง 2 เส้นทาง
ระบุเวลารวมการเปรียบเทียบไป-กลับของเส้นทางสาย 315-359 กับเส้นทางสายชนบท3028 จาก
ข้อมูลระบุกิจกรรมการการขนส่งอ้อยน้ำตาลมี 3 ช่วงเวลา ผลการเปรียบเทียบดำเนินการขนส่งดังนี้
ตาราง 4 การเปรียบเทียบระยะเวลาขนส่ง 2 เส้นทาง
เวลาไป-กลับ
สาย
สายชนบท
315-359
3028
16.00น. -06.00 น.
17.00น. -07.00 น
18.00น. -08.00 น

3,889
3,678
3,558*

3,523*
3,470*
3,749

ผลต่าง
(นาที)

เปอร์เซ็นต์
การลดลงของเวลา

366
208
191

9.41
5.65
5.36
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จากตารางที่ 4 พบว่า เวลาการขนส่งก่อน-หลังการลดต้นทุนกิจกรรม ช่วงเวลาไป-กลับ 16.00น.
-06.00 น สายชนบท3028 ใช้เวลา 3,523 นาทีน้อยกว่า เส้นทางสาย 315-359 ใช้เวลาอยู่ที่ 3,889 นาที อยู่
366 นาทีคิดเป็นร้อยละ 9.41 มากที่สุด รองลงมาคือ ช่วงเวลาไป-กลับ 17.00น. -07.00 น สายชนบท3028
ใช้เวลา 3,470 นาทีน้อยกว่า เส้นทางสาย 315-359 ใช้เวลาอยู่ที่ 3,678 นาที อยู่ 208 นาทีคิดเป็นร้อยละ
5.65 ส่วนช่วงเวลาไป-กลับ 18.00น. -08.00 น เส้นทางสาย 315-359 ใช้เวลาอยู่ที่ 3,558 นาที น้อยกว่า
สายชนบท3028 ใช้เวลา 3,749 นาที อยู่ 191 นาทีคิดเป็นร้อยละ 5.36
2.การเปรียบเทียบผลต่างระยะเวลา
ตาราง 5 ตารางการเปรียบเทียบผลต่างระยะเวลา
สาย
สายชนบท
เวลาไป-กลับ
315-359
3028
16.00น. -06.00 น.
194.45
176.15*
17.00น. -07.00 น
183.90
173.50*
18.00น. -08.00 น
177.90*
187.45

ผลต่าง
นาที
18.3
10.4
9.55

เปอร์เซ็นต์
การลดลงของเวลา
9.41
5.66
5.37

จากตารางที่ 5 พบว่า การเปรียบเทียบผลต่างระยะเวลา รอบเดินรถ 16.00น. -06.00 น. มี
ผลต่างระยะเวลารถวิ่งเฉลี่ย 18.30 นาที คิดเป็นร้อยละ 9.41 โดยเลือกสายชนบทรอบเดินรถ 17.00น. 07.00 น. มีผลต่างระยะเวลารถวิ่งเฉลี่ย 10.4 นาที คิดเป็นร้อยละ 5.66 โดยเลือกสายชนบทรอบเดินรถ
18.00น. -08.00 น. มีผลต่างระยะเวลารถวิ่งเฉลี่ย 9.55 นาที คิดเป็นร้อยละ 5.37 โดยเลือกสาย 315-359
การลดต้นทุนที่เกิดขึ้นเกิดจากช่วงเวลาที่มีการเดินทางของคนในชุมชนตามเส้นทางที่ผ่าน
3.การเปรียบเทียบปริมาณน้ำมันที่ใช้การขนส่ง 2 เส้นทาง
ตาราง 6 การเปรียบเทียบปริมาณน้ำมันที่ใช้การขนส่ง 2 เส้นทาง
สาย
สายชนบท
ผลต่าง
เวลาไป-กลับ
315-359
3028
(ลิตร)
16.00น. -06.00 น.
87
84
3
17.00น. -07.00 น
90
83
7
18.00น. -08.00 น
81
85
4

เปอร์เซ็นต์
การลดลงของน้ำมัน
3.45
7.77
4.94

จากตารางที่ 6 พบว่า การเปรียบเทียบปริมาณน้ำมันที่ใช้การขนส่ง 2 เส้นทาง รอบเดินรถ
16.00น. -06.00 น. มีผลต่างปริมาณน้ำมันที่ใช้เฉลี่ย 3 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 3.45 โดยเลือกสายชนบทรอบ
เดินรถ 17.00น. -07.00 น. มีผลต่างปริมาณน้ำมันที่ใช้เฉลี่ย 7 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 7.77 โดยเลือกสายชนบท
รอบเดินรถ 18.00น. -08.00 น. มีผลต่างปริมาณน้ำมันที่ใช้เฉลี่ย 4 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 5.37 โดยเลือกสาย
315-359
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4.การเปรียบเทีบยอัตราการสิ้นเปลืองการขนส่ง 2 เส้นทาง
ตาราง 7 ตารางการเปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองการขนส่ง 2 เส้นทาง
สาย
สายชนบท
ผลต่าง
เวลาไป-กลับ
315-359
3028
(กม/ลิตร)
16.00น. -06.00 น.
1.42962
1.90838
0.47876
17.00น. -07.00 น
1.45165
1.93813
0.48648
18.00น. -08.00 น
1.53557
1.87879
0.34322

เปอร์เซ็นต์
อัตราการสิ้นเปลือง
25.08
25.10
18.26

จากตารางที่ 7 พบว่า การเปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองการขนส่ง 2 เส้นทาง รอบเดินรถ
16.00น. -06.00 น. มีผลต่างอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ย 0.47876 กิโลเมตรต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 25.08 โดย
เลือกสายชนบทรอบเดินรถ 17.00น. -07.00 น. มีผลต่างอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ย 0.48648 กิโลเมตรต่อลิตร
คิดเป็นร้อยละ 25.10 โดยเลือกสายชนบทรอบเดินรถ 18.00น. -08.00 น. มีผลต่างอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ย
0.34322 คิดเป็นร้อยละ 18.26 กิโลเมตรต่อลิตร โดยเลือกสายชนบท
5.การเปรียบเทีบยค่าใช้จ่ายการขนส่ง 2 เส้นทาง
ตาราง 8 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการขนส่ง 2 เส้นทาง
สาย
สายชนบท
เวลาไป-กลับ
315-359
3028
16.00น. -06.00 น.
1,787
1,727
17.00น. -07.00 น
1,762
1,701
18.00น. -08.00 น
1,665
1,754

ผลต่าง
(บาท)
60
61
89

เปอร์เซ็นต์
ค่าใช้จา่ ย
3.35
3.46
5.07

จากตารางที่ 8 พบว่า การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการขนส่ง 2 เส้นทาง รอบเดินรถ 16.00น. 06.00 น. มีผลต่างค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 60 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.35 โดยเลือกสายชนบท3028 รอบเดินรถ 17.00
น. -07.00 น. มีผลต่างค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 61 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.46 โดยเลือกสายชนบทรอบเดินรถ 18.00น.
-08.00 น. มีผลต่างต่างค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 89 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.07 บาท โดยเลือกสาย 315-359
5. อภิปรายผล
การเปรียบเทียบระยะเวลาการขนส่ง 2 เส้นทาง รอบการเดินรถมีผลต่อการวิ่งซึ่งความแตกต่างอยู่
ที่ระยะห่างของช่วงเวลาเมื่อพิจารณารอบเดินรถ16.00น. -06.00 น. จะมีช่วงเวลาที่ห่างพอสมควร ซึ่งการ
เลือกควรเลือกเส้นทางที่ใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดจากผลการทดลองเลือกสายชนบท 3028 รอบเดินรถ 17.00 น.
-07.00 น. ผลต่างของระยะเวลาที่เกิดขึ้นเมื่อพิจารณาแล้วเลือกสายชนบท 3028 รอบเดินรถ 18.00 น. 08.00 น. ผลต่างของระยะเวลาที่เกิดขึ้นเมื่อพิจารณาแล้วเลือกสาย 315-359 แสดงให้เห็นว่ารอบเดินมีผลต่อ
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินรถ ถึงแม้ความต่างทางด้านระยะทางจะต่างกันมาก แต่ไม่ทำให้การเดิน ทางใช้ เวลา
น้อยลง
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การเปรียบเทียบปริมาณน้ำมันที่ใช้การขนส่ง 2 เส้นทาง รอบเดินรถ 16.00น. -06.00 น. กับรอบเดินรถ
17.00น. -07.00 น. สายชนบท3028 จะมีผลต่างปริมาณน้ำมันที่ใช้การขนส่งก่อน-หลังกว่า แต่รอบเดินรถ
18.00น. -08.00 น. สาย315-359 มีผลต่างปริมาณน้ำมันที่ดีกว่าแสดงว่ารอบเวลาการเดินรถสามารถสร้ าง
ความแตกต่างได้
การเปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองการขนส่ง 2 เส้นทาง รอบเดินรถ 17.00น. -07.00 น. กับรอบ
เดินรถ 16.00น. -06.00 น.มีผลต่างอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ย โดยเลือกสายชนบท3028 แต่รอบ 18.00น. 08.00 น. มีผลต่างต่างค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ดีกว่า โดยเลือก สาย 315-359
การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการขนส่ง 2 เส้นทาง มีผลต่างค่าใช้จ่ายเฉลี่ยบทรอบเดินรถ 18.00น. 08.00 น. มีผลต่างค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ดีกว่าโดยเลือกสาย 315-359 รอบเดินรถ 17.00น. -07.00 น. และ รอบ
เดินรถ 16.00น. - 06.00 น. เลือกสายชนบท
6. สรุปผล

รอบเดินรถ 16.00น. -06.00 น. มีผลต่างระยะเวลารถวิ่งเฉลี่ย 18.30 นาที คิดเป็นร้อยละ 9.41
โดยเลือกสายชนบท3028 รอบเดินรถ 17.00น. -07.00 น. มีผลต่างระยะเวลารถวิ่งเฉลี่ย 10.4 นาที คิดเป็น
ร้อยละ 5.66 โดยเลือกสายชนบท3028 รอบเดินรถ 18.00น. -08.00 น. มีผลต่างระยะเวลารถวิ่งเฉลี่ย 9.55
นาที คิดเป็นร้อยละ 5.37 โดยเลือกสาย315-359
ปริมาณน้ำมันที่ใช้การขนส่ง 2 เส้นทางรอบเดินรถ 16.00น. -06.00 น. มีผลต่างปริมาณน้ำมันที่
ใช้เฉลี่ย 3 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 3.45 โดยเลือกสายชนบทรอบเดินรถ 17.00น. -07.00 น. มีผลต่างปริมาณ
น้ำมันที่ใช้เฉลี่ย 7 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 7.77 โดยเลือกสายชนบท 3028 รอบเดินรถ 18.00น. -08.00 น. มี
ผลต่างปริมาณน้ำมันที่ใช้เฉลี่ย 4 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 5.37 โดยเลือกสาย315-359
อัตราการสิ้นเปลืองการขนส่ง 2 เส้นทาง รอบเดินรถ 16.00น. -06.00 น. มีผลต่างอัตราการ
สิ้นเปลืองเฉลี่ย 0.47876 กิโลเมตรต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 25.08 โดยเลือกสายชนบท 3028 รอบเดินรถ
17.00น. -07.00 น. มีผลต่างอัตราการสิ้นเปลือง เฉลี่ย 0.48648 กิโลเมตรต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 25.10 โดย
เลือกสายชนบทรอบเดินรถ 18.00 น. -08.00 น. มีผลต่างอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ย 0.34322 คิดเป็นร้อยละ
18.26 กิโลเมตรต่อลิตร โดยเลือกสายชนบท3028
ค่าใช้จ่ายการขนส่ง 2 เส้นทาง รอบเดินรถ 16.00น. -06.00 น. มีผลต่างค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 60 บาท
คิดเป็นร้อยละ 3.35 โดยเลือกสายชนบท3028 รอบเดินรถ 17.00น. -07.00 น. มีผลต่างค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 61
บาท คิดเป็นร้อยละ 3.46 โดยเลือกสายชนบท3028 รอบเดินรถ 18.00น. -08.00 น. มีผลต่างต่างค่ าใช้จ่ าย
เฉลี่ย 89 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.07 บาท โดยเลือกสาย 315-359
7. ข้อเสนอแนะ
1. การเดินรถขนส่งอ้อยน้ำตาลทรายสาย 315-359 จะมีระยะทางใกล้กว่าสายชนบท3028แต่การ
เดินทางผ่านชุมชนเมือ งเรื่องของความเร็วที่ใช้ไม่สามารถกำหนดได้จึงมีบางช่วงเวลาที่ใช้เวลามากกว่ าสาย
ชนบท
2. การเดินรถขนส่งอ้อยน้ำตาลทรายสายชนบท3028 ต้องใช้ความชำนาญบางส่วนของคนขับรถ
จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการขับรถด้วย

343

3. จาการศึกษาในครั้งนี้การใช้เส้นทางและการเลือกรอบเดินรถที่เหมาะสมที่สุดรอบเดินรถ 16.00
น. -06.00 น กับ รอบเดินรถ 17.00น. -07.00 น. เลือกสายชนบท3028 ได้เปรียบ สาย315-359 ทุกๆ ด้าน
รอบเดินรถ 18.00น. -08.00 น.เลือกสาย 315-359
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและประเมินสมรรถนะของหม้อทอดสภาวะสุญญากาศสำหรับ
ปลานิลแดดเดียว โครงสร้างของหม้อทอดประกอบด้วย หม้อทอดสุญญากาศ ระบบระบายความร้อนและวาล์ว
กันกลับ ปั๊มสุญญากาศ การประเมินสมรรถนะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการประเมินด้านคุณภาพการออกแบบ
โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่านและส่วนที่สองประเมินสมรรถนะการทอดในสภาวะสุญญากาศ (-12psig)
และสภาวะบรรยากาศ ( 14.7psi ) ทั้งสองเงื่อนไขใช้เวลาทดลอง 40 นาที อุณหภูมิระหว่าง 46-179 องศา
เซลเซียส ผลการทดลองพบว่าคุณภาพด้านการออกแบบโดยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน มี
ความคิดเห็นในการออกแบบทุกด้านเฉลี่ย X̅ 3.53 S.D 0.96 อยู่ในระดับดีมาก การประเมินสมรรถนะการ
ทอดปลานิลแดดเดียวในสภาวะสุญญากาศและในสภาวะบรรยากาศสามารถลดความชื้นได้ที่ร้อยละ 34.5 และ
ร้อยละ 29.1 ตามลำดับ
คำสำคัญ : หม้อทอดสุญญากาศ ทอดปลา ประเมินสมรรถนะ

Abstract
The objective of this research was to build and evaluate the performance of a
vacuum fryer for sun-dried tilapia. The structure of the fryer consists of, a vacuum fryer, a
cooling system and a non-return valve and a vacuum pump. The performance assessment
was divided into two parts: First part design quality assessment conducted by five experts
and secondly a frying performance assessment under vacuum (-12 psi ) and atmospheric
(14.7 psi) conditions, both for 40 min, at temperatures between 46-179 °C. The results of the
experiment revealed that the design quality, based on the opinions of 5 experts, ( X̅) 3.53 S.D
0.96 in all aspects of design, which was is a very good level. Assessment of frying performance
of Sun-dried tilapia in vacuum and atmospheric conditions, the humidity can be reduced at
34.5% and 29.1%, respectively.
Keywords : Vacuum Fryer, Fish Fry, Performance Appraisal
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1. บทนำ

ประเทศไทยมีพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร ทำให้สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยมีความร้อนชื้น
เกือบทั้งปีอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยในปี 2564 มีค่าประมาณเฉลี่ยที่ 28 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งปีและมี
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีที่ 73-75 เปอร์เซ็นต์ และจะลดลงเหลือ 64-69 เปอร์เซ็นต์ในช่วงฤดูร้อน (กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2564) ซึ่งสภาพดังกล่าวเหมาะกับการเพาะปลูก โดยจังหวัดฉะเชิงเทรามีพ ื้นที่ทั้งหมด
3,344,375 ล้านไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 2,433,075 ล้านไร่ (72.75% ของพื้นที่ ทั้งหมด) เป็นพื้นที่ปลูกข้าว
นาปี 625,415 ไร่ ข้ า วนาปรัง 392,074 ไร่ มั น สำปะหลั ง 213,994 ไร่ ยางพารา 201,516 ไร่ มะม่วง
27,210.25 ไร่ มะพร้าวอ่อน 12,994 ไร่ มะพร้าวแก่ 8,657 ไร่และพื้นที่เกษตรกรรม อื่น ๆ 951,215 ไร่ โดย
เป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน 1,101,272 ไร่ (สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2564) จึงทำให้มี
สินค้าเกษตรหลายอย่างหลายประเภท และในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวสินค้าเกษตรพร้อมๆ กัน เช่น มะม่วง กล้วย
สัปปะรด เป็นต้น มักจะมีราคาต่ำ เกษตรกรจึงมีการทำแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยวิธีท้องถิ่น คือ การทอด การ
ตากแห้ง การอบแห้ง แช่อิ่ม การดอง เป็นต้น เพื่อถนอมอาหารไว้จำหน่ายนอกฤดูกาลเก็บเกี่ย วที่มีรายได้
สูงกว่าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน
ในการพัฒนาและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์ ได้มีการดำเนินการโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและท้อ งถิ่น
ในปีงบประมาณ 2563 และ 2564 จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัย
เขต องค์การบริการส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น และเทศบาลตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำ
เปรี้ยว ซึ่งทั่ง 5 พื้นที่ คณะทำงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดำเนินการศึกษาข้อมูลพื้น ฐานทุน ชุมชน
เพื่อนำข้อมูลเพื่อนำมาสังเคราะห์หาประเด็นในการดำเนินการแก้ปัญหาที่ชุมชนร่วมกับท้องถิ่น ดังแสดงใน
ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การเก็บข้อมูลชุมชนและวิเคราะห์ข้อมูล
จากการเก็บข้อมูลท้องถิ่นในช่วงกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2563 พบปัญหาหลายด้านได้แก่ ปัญหา
ด้านสังคม ความยากจน ผลิตผล ทางการเกษตรราคาตกต่ำ การแปรรูปสินค้า และปัญหาขยะเป็นต้น
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สินค้าเกษตรแปรรูปที่พบใน ชุมชนได้แก่ มะม่วงกวน กล้วยตาก สับปะรดกวน น้ำผลไม้ ปลาไร้ก้างทอด
ปลาแดดเดียวทอด ผลไม้ทอด แต่บ่อยครั้งมักพบปัญหาของผลิตภัณฑ์เช่น ขึ้นรา เหม็นหืน และบรรจุไม่ได้
มาตรฐาน เป็นต้น
การทอด เป็นกระบวนการแปรรูปที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในชุมชนและในอุตสาหกรรม
อาหาร ระหว่างการทอดอาหาร อาหารถูกจุ่มในน้ำมันร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือดของน้ำ ทำให้น้ำที่ผิวหน้า
อาหารเกิดการระเหยกลายเป็นไอ ซึ่งทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความกรอบ มีความน่ารับประทานมากขึ้น (นันทพร
อัคนิจ, 2555) ปัจจุบันได้มีการนำเครื่องทอดสุญญากาศ ใช้ประโยชน์ได้ในผลิตภัณฑ์ ประเภทผักผลไม้ ซึ่ง
เหมาะสมสำหรับวัตถุดิบโดยเฉพาะผักและผลไม้ในเขตร้อน ที่ปลูกในเมืองไทย โดยได้มีการทำวิจัยทั้งใน
ห้องปฏิบัติการ และในอุตสาหกรรม ซึ่งลักษณะของผักและผลไม้ที่ผ่านกระบวนการทอดสุญญากาศมักจะมีสีที่
สวยงามดังแสดงในภาพที่ 2

1 คือ มันเทศทอดสภาวะปกติ 2 คือ มันเทศทอดแบบสุญญากาศ
3 คือ ถั่วแขกทอดสภาวะปกติ 4 คือ ถั่วแขกทอดแบบสุญญากาศ
(Moreira, R. G., Da Silva, 2009)
ภาพที่ 2 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ดังนั้นเครื่องทอดสุญญากาศแม้จะมีประสิทธิภาพในการทอดที่ดีแต่จะพบปัญหาเรื่อ งของขนาดที่
ใหญ่และค่าใช้จ่ายที่สูงซึ่งไม่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของชุมชนและชาวบ้านที่มีสินค้าเกษตรไม่มากนั ก
ซึ่งอาจเหมาะสมกับระบบอุตสาหกรรมมากกว่า จากประเด็นปัญหาในการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ ก ล่าวมานั้น
ทีมงานวิจัยจึงมีความสนใจในการ แก้ไขประเด็นปัญหาของการแปรสินค้าทางการเกษตรในชุมชนท้องถิ่ นของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการประยุกต์ วัสดุอุปกรณ์ และศึกษากระบวนการทอดในสภาวะสุญญากาศ ให้
เหมาะสมกับกลุ่มชุมชนโดยใช้อุปกรณ์ในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้ต่ำลง
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1 เพื่อสร้างเครื่องต้นแบบหม้อทอดสภาวะสุญญากาศสำหรับทอดปลาแดดเดียว
2 เพื่อประเมินสมรรถนะในการทอดปลาและคุณภาพด้านการออกแบบหม้อทอดสภาวะสุญญากาศ
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3. วิธีการดำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้แบ่งการดำเนินการทดลองออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกการสร้างต้นแบบหม้อทอดสภาวะ
สุญญากาศและ ส่วนที่สองเป็นการประเมินสมรรถนะการทอดและคุณภาพการออกแบบหม้อทอดสภาวะ
สุญญากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การสร้างต้นแบบหม้อทอดสภาวะสุญญากาศ
การสร้ า งต้น แบบหม้ อทอดสภาวะสุ ญญากาศได้ มีก ารประยุก ต์ ใ ช้ หม้อทอดที ่มี จ ำหน่ายใน
ท้องตลาดทั่วไป ส่วนอุปกรณ์ทำสุญญากาศใช้ของระบบปรับอากาศ เพื่อง่ายต่อการบำรุงรักษา ขั้นตอนการ
ดำเนินการมีรายละเอียดการสร้างดังนี้

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการออกแบบสร้างหม้อทอดแบบสุญญากาศ
จากภาพที่ 3 การดำเนินการได้ศึกษาข้อมูลงานวิจัยและศึกษาทฤษฎีการออกแบบทางวิศวกรรมใน
เรื่องของการออกแบบภาชนะรับแรงดันผนังบาง ความแข็งแรงของวัสดุ การทำสุญญากาศและการถ่ายเท
ความร้อน ตามหลักการทางวิศวกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1.1 ความเค้นในถังรูปทรงกระบอกกลวงผนังบาง ( Thin wall cylinder )
รูปทรงกระบอกกลวงผนังบาง หมายถึง รูปทรงกระบอกกลวงที่มีความหนาของผนัง น้อยมาก
โดยทั่วไปความหนาของผนังทรงกระบอกกลวงจะไม่เกิน 1 / 20 เท่าของขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ในการ
พิจารณานั้น จะมีความเค้นเกิดขึ้น 2 แนวด้วยกัน คือ
1. ความเค้นตามเส้นรอบวง ( Hoop or circumferential stress )
t คือ ความหนาของผนัง
r คือ รัศมีเฉลี่ยของทรงกระบอกกลวง
H คือ ความเค้นตามแนวเส้นรอบวง
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P คือ ความดันที่เกิดขึ้นในภาชนะอัดความดัน
L คือ ความยาวของทรงกระบอกกลวง
F = P2rL

(1)

กรณีภาชนะยังสามารถตงรูปเดิมแรงที่เกิดจะต้องเท่ากันจะได้สมการ
H =

PR
t

หรือ

H =

PD
2t

(2)

2. ความเค้นตามแนวยาว (Longitudinal stress)
F = P 2r 2

(3)

 L คือ ความเค้นตามแนวยาว

P
r
t

คือ ความดันภายในทรงกระบอกกลวง
คือ รัศมีเฉลี่ยของทรงกระบอกกลวง
คือ ความหนาของผนัง

แรงต้านทานที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเค้นตามแนวยาว
F =  L 2rt

(4)

ถ้าภาชนะยังคงรูปเดิมอยู่ได้ แรงที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากัน
L =

Pr
2t

หรือ

H =

PD
4t

(5)

3.1.2 การติดตั้งอุปกรณ์
การดำเนินการ ทีมงานได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ เกจวัดแรงดัน และกระจกใสบนฝา
ของหม้อสุญญากาศ ดังแสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 ติดตั้งเกจวัดความดัน วัดอุณหภูมิและกระจกใสบนฝาหม้อแบบสุญญากาศ
ส่วนตัวหม้อทอดได้ออกแบบให้มีชุดกดชิ้นงานเพื่อให้ชิ้นงานจมอยู่ในหม้อตลอดเวลา พร้อมติดตั้ง
ชุดวาล์วสุญญากาศบนฝาเพื่อต่อท่อในการทำสุญญากาศดังแสดงในภาพที่ 5

ก. ติดตั้งวาล์วสุญญากาศ
ข. ชุดกดชิ้นงาน
ภาพที่ 5 ติดตั้งวาล์วสุญญากาศ และชุดกดชิ้นงาน

ภาพที่ 6 ไดอะแกรมการทำงานของหม้อสุญญากาศ
3.1.3 การทำงานของหม้อสุญญากาศ
จากภาพที่ 6 ชุดทำความร้อนจะให้ความร้อนคงที่กับหม้อทอดสุญญากาศและใน ขณะเดียวกัน
ชุดทำระบบสุญญากาศจะทำการเดินระบบดูดอากาศในหม้อทอดออกทางส่วนด้านบน จนได้ค่าที่ตั้งไว้จน
กลายเป็นสภาวะสุญญากาศ ในขณะที่ทำสุญญากาศ อากาศที่ออกมาจะมีอุณหภูมิที่สูง จะมีการระบายความ
ร้อนออกในชุด ระบายความร้อน และมีวาล์วกันกลับเพื่อรักษาแรงดันให้คงที่ในขณะเครื่องทำสุญญากาศ
ทำงาน
3.2 การประเมินสมรรถนะการทอดปลาและคุณภาพการออกแบบของหม้อทอดสุญญากาศ
ในหัวข้อนี้จะมีการดำเนินการเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการประเมินสมรรถนะการทอดปลา และ
ส่วนที่สองคุณภาพด้านการออกแบบโดยมีการดำเนินการดังนี้
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3.2.1 ส่วนแรกการทดสอบการประเมินสมรรถนะการทอดปลามีเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองดัง
แสดงในภาพที่ 7

ก.ชุดทอดสุญญากาศ

ข. ตาชั่งนำหนัก
ภาพที่ 7 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอลอง

ค.ชิ้นปลาสำหรับทอด

3.2.2 วิธีการทดลอง
ทอดปลาในสภาวะสุญญากาศ
1. จัดเตรียมปลานิล จำนวน 4 ชิ้น มีความยาวประมาณ 10-15 ซ.ม. กว้าง 5-8 ซ.ม.
2. เติมน้ำมันลงในหม้อทอดสุญญากาศ จำนวน 2 ลิตร
3. ปิดฝาให้แน่นพร้อมเปิดเตาเพื่อให้ความร้อนกับหม้อสุญญากาศ
4. เปิดระบบสุญญากาศให้ทำงานจนความดันคงที่
5. ชั่งน้ำหนักของปลาและนำปลาใส่ลงในกระทะ
6. รอจนอุณหภูมิในหม้อทอดถึง 40C เริ่มจับเวลาการทอดปลาและหยุดการบันทึกข้อมูล
ที่เวลา 40 นาที
7. บันทึกค่าอุณหภูมิและความดันทุกๆ 2 นาที
8. เมื่อครบเวลาที่กำหนดให้ทำการปิดระบบให้ความร้อนและสุญญากาศ
9. นำปลาไปชั่งน้ำหนักและตรวจสอบสภาพชิ้นปลาที่ผ่านการทอด
10. จดบันทึกและวิเคราะห์ผล
ทอดปลาในสภาวะบรรยากาศ
1. จัดเตรียมปลานิลจำนวน 4 ชิ้น มีความยาวประมาณ 10-15 ซ.ม.กว้าง 5-8 ซ.ม.
2. เติมน้ำมันลงในหม้อทอดสุญญากาศ จำนวน 2 ลิตร
3. เปิดเตาเพื่อให้ความร้อนกับหม้อทอด
4. ชั่งน้ำหนักของปลาและนำปลาใส่ลงในกระทะ
5. รอจนอุณหภูมิในหม้อทอดถึง 40C เริ่มจับเวลาการทอดปลาและหยุดการบันทึกข้อมูล
ที่เวลา 40 นาที
6. บันทึกค่าอุณหภูมิ ทุกๆ 2 นาที
7. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาให้ทำการปิดระบบให้ความร้อน
8. นำปลาชั่งน้ำหนักและตรวจสอบสภาพชิ้นปลาที่ผ่านการทอด
9. จดบันทึกและวิเคราะห์ผล
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3.2.3 การประเมินคุณภาพด้านการออกแบบจะใช้แบบสอบถามด้านคุณภาพการออกแบบใน
การสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 การดำเนินการสร้างแบบสอบถามด้านคุณภาพ
วิธีการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบจะนำชุดหม้อทอดสภาวะสุญญากาศให้ กับผู้ เ ชี่ย วชาญ
ตรวจสอบและทดลองใช้ พร้อมแบบสอบถามเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงข้อคิดเห็นในการประเมิน
ผู้เชี่ยวชาญคือผู ้ที่ม ีความรู้ด้ านวิศวกรรมเครื่อ งกล และด้านการออกแบบเครื่องจั ก รกลมี
ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
การวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อ หาคุณภาพด้านการออกแบบ จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน
ประเมินเป็นระดับความเห็น 5 ระดับ โดยกำหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยเป็นช่ว ง 5
ระดับ ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ดีมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 กำหนดให้อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 กำหนดให้อยู่
ในเกณฑ์พอใช้ ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง (ลัคดาวัลย์และคณะ, 2547)
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการสร้างหม้อทอดสุญญากาศ
จากภาพที่ 9 แสดงโครงสร้างของหม้อทอดสภาวะสุญญากาศสำหรับ ทอดปลานิลแดดเดียว มี
ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 เซนติเมตร ฝาหม้อด้านบนติดตั้งอุปกรณ์ประกอบไปด้วย เกจวัดความดัน
และตัววัดอุณหภูมิแบบเข็ม ใช้วัดความดัน และวัดอุณหภูมิของน้ำมันในหม้อ สุญญากาศที่ดู ดผ่ านเครื่อ งทำ
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สูญญากาศจะถ่ายเทความร้อนด้วยระบบ Cooling และหม้อพักน้ำสำหรับกักเก็บไอน้ำจากหม้อทอด ปั๊ม
สุญญากาศมีขนาดมอเตอร์ ¼ HP ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ สามารถทำสุญญากาศสูงสุด -15 psig
เกจวัดความดันในหม้อ
Cooling ระบายความร้อน
เข็มวัดอุณหภูมิน้ำมัน

เครื่องแวคคั่ม
หม้อทอดสุญญากาศ
หม้อพักน้ำ
ภาพที่ 9 การสร้างและประเมินสมรรถนะหม้อทอดสุญญากาศเครื่องต้นแบบสำหรับปลาแดดเดียว
4.2 การประเมินสมรรถนะการทอดปลาด้วยหม้อทอดสภาวะสุญญากาศ

(ก)
(ข)
ภาพที่ 10 (ก) ผลการทดลองการทอดปลาด้วยหม้อทอดสภาวะสุญญากาศ และ (ข) การ ทดลองการทอด
ปลาด้วยสภาวะบรรยากาศ
จากภาพที่ 10 พบว่าปลาในสภาวะบรรยากาศและสภาวะสุญญากาศ มีอุณหภูมิในการทอดปลาที่
ช่วงอุณหภูมิ 46-170 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที พบว่าเนื้อปลาที่ทอดในหม้อทอดสภาวะสุญญากาศ
ที่ควบคุมสุญญากาศที่ความดัน –12 psig มีความสุกเหลืองกรอบ ไม่อมน้ำมันโดยดูจากกระดาษซับ น้ำมัน
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ปลาที่ทอดด้วยสภาวะบรรยากาศพบว่าเนื้อปลามีอัตราการอมน้ำมันที่มากกว่า เนื้อของปลาบางจุดยังไม่
เหลืองกรอบมีสีขาว เมื่อใช้เวลาเท่ากัน

ภาพที่ 11 แสดงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงความดันและอุณหภูมิในหม้อทอดสภาวะสุญญากาศ
จากภาพที่ 11 พบว่าพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงความดันและอุณหภูมิภายในหม้อทอดสภาวะ
สุญญากาศ การทอดในสภาวะบรรยากาศ ใช้เวลาในการทำให้อุณหภูมิน้ำมันจาก อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส
เพิ่มขึ้นถึง 100 องศาเซลเซียสใช้เวลา 13-14 นาทีและหลังจากนั้นอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยทุก 2 นาที ที่ 5-6
องศาเซลเซียส ที่ความดัน 14.7 psi จนจบการกระขบวนการทอด และเมื่อมีการทอดในสภาวะสุญญากาศ
อุณหภูมิน้ำมัน 100 องศาเซลเซียสใช้เวลา 13-16 นาที ในสภาวะควบคุมความดันจะทำให้ น้ำมี จุด เดือดต่ำ
กว่า 100 องศาเซลเซียส จึงทำให้การทอดใช้เวลาสั้นกว่าสภาวะบรรยากาศ

ภาพที่ 12 ปริมาณร้อยละของน้ำหนักที่สูญเสียไปกับกระบวนการทอดด้วยหม้อทอดสภาวะสุญญากาศ
จากภาพที ่ 12 เป็ น การเปรี ย บเที ย บกระบวนการทอดในสภาวะบรรยากาศและในสภาวะ
สุญญากาศ ในสภาวะสุญญากาศมีน้ำหนักเริ่มต้นที่ 139 กรัม น้ำหนักสุดท้าย 91 กรัม สูญเสียน้ำหนักร้อย
ละ 34.5 และการทอดในสภาวะบรรยากาศมีน้ำหนักเริ่มต้น 127 กรัม น้ำหนักสุดท้าย 90 กรัมสูญเสียน้ำหนัก
คิดเป็นร้อยละ 29.1
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4.3 คุณภาพด้านการออกแบบ
คุณภาพการออกแบบโดยผู้เชี่ยวด้านเครื่องกลและผู้ใช้งานจำนวน 5 ท่าน ด้วยแบบประเมินด้าน
คุณภาพ 5 ระดับ สามารถสรุปผลการประเมินดังแสดงในภาพที่ 13
6
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หัวข้อประเมิน

ภาพที่ 13 คุณภาพด้านการออกแบบ
จากภาพที่ 13 จะมีหัวข้อประเมินประกอบด้วย ข้อที่ 1) การออกแบบมีความถูกต้องตามหลักการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 2) รูปแบบมีสัดส่วนเหมาะสมกับการใช้งาน 3) การออกแบบโครงสร้างมีความแข็งแรง
ทนทานต่อการใช้งาน 4) ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 5) การออกแบบครอบคลุมตามวัตถุประสงค์/ขอบเขต
ของวิจัย 6) ความเรียบร้อยในการประกอบ – ติดตั้งชิ้นส่วน, อุปกรณ์ 7) ความแข็งแรงของโครงสร้าง 8)
การใช้งานง่ายเหมาะสมกับชุมชน 9) ความปลอดภัยของอุปกรณ์และระบบการทำงานหม้อทอด และ 10)
ความสะดวกในการบำรุงรักษาและการนำไปใช้งาน มีค่าเฉลี่ยทุกข้อเท่ากับ 3.62 และค่า SD เท่ากับ 0.92 อยู่
ในระดับเกณฑ์ดีมาก
5. การอภิปรายผล
1.การสร้างหม้อทอดในสภาวะสุญญากาศและการใช้งาน การสร้างได้ประยุกต์การใช้วัสดุตาม
ท้องตลาดโดยเครื่อง สามารถทอดปลาได้ครั้งละครึ่งกิโลกรัม โดยสามารถรักษาให้อยู่ในสภาวะสุญญากาศที่ 15 ±2 PSI อุณหภูมิในการทอดปลาสลิดแดดเดียวในช่วงอุณหภูมิ 40-140 C ใช้เวลาในการทอด 40 นาที
เมื่อเทียบกับ การทอดสิ นค้า เกษตรเปลือกมะม่ ว งทอดกรอบโดยการทอดแบบสุญ ญากาศ ซึ่งมีสภาวะ
สุญญากาศ(พิพรรธ ตั้งใจดี,2556) การทอดทุเรียนสดหั่นสไลด์ด้วยสภาวะสุญญากาศ และการทอดของราก
บั ว ในสภาวะสุ ญ ญากาศ (ผาณิ ต รุ จ ิ ร พิ ส ิ ฐ ,2552) อุ ณ หภู ม ิ ใ นการทอดอยู่ ใ นช่ ว ง 85-110 C โดย
เครื่องต้นแบบที่สร้างขึ้นสามารถทำอุณหภูฒิการทอดสูงสุดถึง 140 C การควบคุมสภาวะสุญญากาศยังไม่
สามารถทำให้ต่ำลงกว่า -12 psig (620.59 mmHg) ได้ เนื่องจากเครื่องทำสุญญากาศมีปริมาตรที่ ต่ำ แต่
เมื่อเทียบกับเครื่องทอดสุญญากาศของงานวิจัยออกแบบพัฒนาเครื่องทอดสุญญากาศ(ชัยวัฒน์ เผ่าสันทัด
พาณิชย์ ,2561) ที่สามารถทำสุญญากาศได้ที่ 740mmHg เครื่องที่ออกแบบในการทดลองงานวิจัยนี้จะมี
ขนาดเล็กกว่าแต่สามารถประยุกต์ใช้ทอดผลิตภัณฑ์ในสภาวะสุญญากาศได้
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2.คุณภาพด้านการออกแบบสร้างหม้อทอดสภาวะสุญญากาศ จากความคิดเห็นของผู้ เ ชี่ยวชาญ
จำนวน 5 ท่าน ในการประเมินคุณภาพการออกแบบของชุดหม้อทอดสภาวะสุญญากาศ พบว่า การออกแบบ
มีความถูกต้องตามหลักการออกแบบทางวิศวกรรม ออกแบบโครงสร้างหม้อมีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้
งาน และสามารถทอดในสภาวะสุญญากาศได้จริง ซึ่งระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก แต่มีข้อเสนอแนะให้
มีการรวมชุดระบายความร้อนและเครื่องทำสุญญากาศเป็นชุดเดียวกัน
6. สรุปผลการวิจัย
จากการดำเนินการพบว่าหม้อทอดสภาวะสุญญากาศสามารถทอดในสภาวะสุญญากาศได้ที่ -12
psi ±2 เมื่อทดสอบการใช้งานทอดในสภาวะบรรยากาศและสภาวะสุญญากาศ พบว่า ปริมาณน้ำหรือ
ความชื้นในเนื้อปลาแบบสุญญากาศจะมีการละเหยได้มากกว่าเมื่อใช้เวลาการทอดที่เท่ากันและคุณภาพด้ าน
การออกแบบการสร้างต้นแบบหม้อทอดสภาวะสุญญากาศโดยความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน อยู่ใน
ระดับดี
7. ข้อเสนอแนะ
การทอดในสภาวะสุญญากาศควรออกแบบให้ชุดอุปกรณ์ระบบสุญญากาศอยู่ในชุดเดียวกัน เพื่อ
ง่ายต่อการใช้งาน และควรใช้หม้อทอดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อทอดได้จำนวนปริมารที่มากขึ้น
8. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ และได้รับการสนุนอุปกรณ์จากทีมงาน อาจารย์ บุคลากรในคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรมที่ให้การ
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการศึกษาผลการวิเคราะห์และทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสสำหรับในงาน
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรม LabView โดยจะใช้เครื่องมือวัดหม้อแปลงไฟฟ้าที่จัดทำขึ้นมาต่อ
กับหม้อแปลงทดสอบที่เป็นชนิดที่ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป จากนั้นจึงนำเครื่องมือไปเชื่อมต่อเข้ากับ
คอมพิวเตอร์ โดยประมวลผลผ่านโปรแกรม LabVIEW และแสดงผลผ่าน Graphic User Interface (GUI) ที่
ได้ออกแบบมาภายในโปรแกรม LabVIEW โดย GUI ที่ได้ออกแบบมานี้ จะแสดงผลในรูปแบบของกราฟโดย
จะประกอบไปด้วย กราฟแรงดันในฝั่งปฐมภูมิ กราฟแรงดันในฝั่งทุติยภูมิ กราฟค่ากำลังไฟฟ้าฝั่งปฐมภูมิ
กราฟค่ากำลังไฟฟ้าในฝั่งทุติยภูมิ และกราฟค่าประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งในการทดสอบเพื่อ
วิเคราะห์หาคุณลักษณะในการแปลงไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าในงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม จะทำการ
ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าขณะวงจรเปิด และวงจรปิด เพื่อหาค่าพารามิเตอร์
ต่าง ๆ ดังนี้ ค่าแรงดันในฝั่งปฐมภูมิ แรงดันในฝั่งทุติยภูมิ ค่ากระแสในฝั่งปฐมภูมิ และค่ากระแสในฝั่งทุติยภูมิ
ของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้ และจากการวิเคราะห์และทดสอบได้ผลดังนี้ เมื่อทำการวัดและทดสอบอั ตราการ
แปลงแรงดันของหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 6 ครั้งพบว่า เมื่อเฉลี่ยแล้ว มีอัตราการแปลงแรงดันอยู่ที่ 22.27 มี
ค่าความคลาดเคลื่อนจากการวัดอยู่ที่ 4.65 % และการวัดและทดสอบด้วยการเปิดวงจร และปิดวงจร มีค่า
ความคลาดเคลื่อนจากการวัดอยู่ที่ 7.2 % และ 6.92 % ตามลำดับ จากการวิเคราะห์พบว่า เมื่อเราเพิ่ มค่า
ของแรงดันให้สูงขึ้น พบว่าค่าของกำลังไฟฟ้าจะมีค่าเพิ่มตามไปด้วย และเมื่อเพิ่มโหลดให้กับหม้อแปลงไฟฟ้า
40% ค่าประสิทธิภาพที ่ได้ จ ะมี ค่ าสู ง สุดประมาณ 97.6 % และหากเพิ่มค่า โหลดมากไปกว่ านี ้ จะทำให้
ประสิทธิภาพของหม้อแปลงลดลง
คำสำคัญ : หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์คุณลักษณะของหม้อแปลง
ไฟฟ้า แลปวิว
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Abstract
This paper studies the analysis and testing of the industrial electronic transformers
using LabVIEW program. The transformer is a general electronic test transformer. The tool is
then connected to the computer and displayed through the LabVIEW program and Graphic
User Interface (GUI). Graphic User Interface is programmed in LabVIEW. The design will be
displayed in the form of a plan view. Quadratic power diagram Transformer efficiency in this
study, the characteristics of the transformer were tested. The following parameters are
determined by the open-loop and closed-circuit tests of the transformer The secondary side
voltage, transverse, and secondary side voltage of the transformer used in this study. The
analysis and test results are as follows: when measuring and testing the voltage conversion
rate of the transformer is six times. When the voltage conversion rate is 22.27, the
measurement error is 4.65%, and short-circuit test. From the analysis, it is found that the
measurement errors are 7.2% and 6.92%. When we increase the voltage, we find that the
increase of power increases the load transformer by 40% s. The maximum effective value of
97.6% and the increase of load will reduce the efficiency of the transformer.
Keywords : Transformers for Industrial Electronics, Analysis of Characteristics of Transformers,
LabVIEW
1. บทนำ

หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรสภาพพลังงานไฟฟ้าจากไฟฟ้าด้านหนึ่ง ไปยั งอีกด้าน
หนึ่ง โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำไฟฟ้าในแกนเหล็ก โดยมีการพันขดลวดในแกนเหล็กเดียวกัน 2 ชุด คือ
ขดลวดปฐมภูมิ และขดลวดทุติยภูมิ เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับขดลวดปฐมภูมิ จะเกิดเส้นแรงแม่เหล็กบนแกน
เหล็ก เมื่อนำเอาขดลวดทุติยภูมิพันบนแกนเหล็ก เส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าจะตัดกับขดลวดไฟฟ้าทำให้เกิด
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำด้านทุติยภูมิ สามารถเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้าด้านขาออกหรือด้านทุติยภูมิได้ หม้อ
แปลงไฟฟ้าขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส ถูกใช้ในงานลดหรือเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ไมโครเวฟ สวิตซิ่งเพาเวอร์ซัพ พลาย
เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) และอื่น ๆ (ศุภชัย สุรินทร์วงศ์, 2543) การใช้งานของหม้อ แปลงไฟฟ้าเป็นระยะ
เวลานาน ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย รวมถึงสภาพภาระโหลดที่สูงของหม้อแปลงไฟฟ้าอาจส่ งผลทำให้
ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าลดลงจำเป็นต้องตรวจวิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภ าพโดยการวั ด
ค่ า พารามิ เ ตอร์ต ่า งๆ จากการวั ด แรงดัน ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้ า และกำลัง ไฟฟ้ า เพื ่ อ ใช้ ใ นการคำนวณ
ประสิทธิภาพกำลังการสูญเสียของหม้อแปลงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งโดยส่วนมากจะทำการบันทึ ก ผลเพื่อ
นำมาคำนวณด้วยมือเพื ่อหาประสิทธิ ภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าอาจทำให้ เ กิด ความคลาดเคลื่อนขึ้น ได้
ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าสามารถหาได้จากกำลังไฟฟ้าขาออก (Output Power) ต่อกำลังไฟฟ้าขาเข้า
(Input Power) (ชัด อินทะสี, 2561) ซึ่งกำลังไฟฟ้าขาเข้าจะสามารถหาได้จากผลรวมของกำลังไฟฟ้าขาออก
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กำลังการสูญเสียในขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิ (Copper Loss) และสูญเสียในแกนเหล็ก (Core
Loss) ทำให้กำลังไฟฟ้าขาออกน้อยกว่ากำลังไฟฟ้าที่ขาเข้า
ดังนั้นในการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าโดยส่วนมากจะวัดจากการรั่วไหลกระแสไหลในหม้อแปลง
ไฟฟ้า ซึ่งมีวิธ ีในการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าแบบต่างๆ เช่น ใช้วิธ ีการส่งผ่านแรงดันทางไฟฟ้าจะมีการ
เหนี่ยวนำที่แกนเหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้า และในการเหนี่ยวนำจะเกิดการสูญเสียทางแม่เหล็กเกิดขึ้นมา ใช้
วิธีการทดสอบด้วย Oscillating Lightning Impulse Test (X. Zhang, 2020)วิธีการทดสอบจาก leakage
and loss ของหม้อแปลงไฟฟ้า จากที่กล่าวมาข้างต้นส่วนมากใช้วิธ ีจากตารางบันทึกรายการ หรือการ
ตรวจสอบแบบ checklist อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่าย จากปัญหาของการวัดประสิทธิภาพของหม้อ
แปลงไฟฟ้า ทำให้ทางคณะผู้วิจัยได้นำเสนอการทดสอบประสิทธิภาพของหม้อ แปลงไฟฟ้าขนาดเล็กชนิด 1
เฟส โดยทดสอบหาอัตราการแปลงแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าจากการวัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า
และกำลังไฟฟ้า ทั้งด้านปฐมภูมิและด้านทุติยภูมิจากหม้อแปลงไฟฟ้า และหากำลังไฟฟ้าของหม้อแปลง เพื่อ
เป็นข้อมูลในการหาประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า จากนั้นทำการวิเคราะห์และแสดงผลการทดลองที่เกิดขึ้น
บน GUI ในโปรแกรม LabVIEW จะสามารถออกแบบการทดลองเพื่อจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทางด้าน
ไฟฟ้าได้ เพื่อวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า จะสามารถให้ค่าที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ มีการ
แสดงผลข้อมูลออกมาได้ทั้งในรูปแบบของตัวเลข และกราฟแสดงผล เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อ ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ในงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธ ีการทดสอบแบบ
ลัดวงจรและเปิดวงจร ผ่านโปรแกรม LabVIEW
2.2 เพื่อและวิเคราะห์ประสิทธิภาพจากวิธีการทดสอบแบบลัดวงจรและเปิดวงจรหม้อแปลงไฟฟ้า
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล พารามิเตอร์ต่าง ๆ เพื่อนำไปทดสอบหา
ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า โดยเครื่องมือที่ได้สร้างและออกแบบนั้น จะสามารถนำไปใช้ใ นการวัดและ
ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม จากนั้นจะนำค่าที่ได้จากการเก็บข้อมูลมา
คำนวนผ่าน ไมโครคอนโทรลเลอร์ และเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิว เตอร์ ผ่า น port USB แล้วแสดงผลผ่า น
โปรแกรม LabVIEW
ในการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้หลักและวิธีการดังนี้
1. การวิเคราะห์หม้อแปลงไฟฟ้าในอุดมคติ (Ideal Transformer) จะประกอบด้วยขดลวด 2
ชุด ได้แก่ ขดลวดด้านปฐมภูมิ (Primary Winding : N1) และขดลวดด้านทุติยภูมิ (Secondary winding :
N2 ) โดยคุณสมบัติของหม้อแปลงไฟฟ้าในอุดมคติมีข้อพิจารณาดังนี้ คือ 1. ค่าความต้านทานของขดลวดปฐม
ภูมิและทุติยภูมิมีค่าน้อยมากไม่นำมาพิจารณา 2. เส้นแรงแม่เหล็กทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแกนเหล็กมี การเรียงตัว
กันและมีการเกี่ยวคล้องทั้ง 2 ขดเท่ากันจึงไม่คิดผลของสนามแม่เหล็กรั่ว (Leakage Flux) 3. ความสูญเสียที่
แกนเหล็กมีค่าน้อยมากไม่นำมาคิด (Core Loss) และ 4. ค่าความซาบซึมได้ของแกนเหล็กมีค่าสูงมากๆ จน
เป็นอนันต์
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ดังนั้น จากกฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ ถ้าไม่คิดค่าความต้านทานของขดลวดและกระแสกระตุ้นมีค่า
น้อยมากจะได้แรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ทั้ง 2 ด้าน (v1 และ v2) แสดงดังสมการที่ 1 (ชัด อินทะสี, 2561)
𝑣1 = 𝑒1 = − 𝑁1

𝑑𝜑
𝑑𝑡

และ 𝑣2 = 𝑒2 = − 𝑁2

𝑑𝜑
𝑑𝑡

(1)

จากสมการที่ 1 ค่า v1 และ v2 สามารถหาค่าอัตราส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้า a ได้ดังสมการที่ 2
𝑎=

𝑣1
𝑣2

=

𝑁1

(2)

𝑁2

2. การทดสอบกำลังการสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า จะทำการทดสอบโดยการหาวงจรสมมูลของ
หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Equivalent Circuit Test) สามารถทำการทดสอบได้ 2 วิธี คือ การทดสอบ
แบบลัดวงจร (Short Circuit Test) และ การทดแบบสอบเปิดวงจร (Open Circuit Test)
การทดสอบลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้า จะทำการลัดวงจรทางด้านแรงดันไฟต่ำ (Low voltage
side : LV) โดยให้แหล่งจ่ายไฟฟ้า และเครื่องมือวัดอยู่ทางด้านแรงดันไฟสูง (High voltage side : HV)
วิธีการทดสอบทำการลัด (Short) ขดลวดด้านแรงดันไฟต่ำ แล้วป้อนแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายที่สามารถปรับ
แรงดันไฟฟ้าได้ เพิ่มแรงดันไฟฟ้าจนกระทั่งกระแสไฟฟ้าป้อนเข้ามีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่พิกัดของหม้อแปลง
ไฟฟ้า ดังรูปที่ 1

Wattmeter

A
HV

V

source

LV

รูปที่ 1 การทดสอบลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้า
การทดสอบแบบเปิดวงจร (Open Circuit Test) หรืออาจเรียกว่า การทดสอบแบบไม่มีโหลด
(No-load Test) โดยปกติจะนิยมเปิดวงจรด้านแรงดันไฟสูง (High Voltage Side) และป้อนไฟฟ้ากระแสสลับ
เข้าทางด้านแรงดันไฟต่ำ (Low Voltage Side) โดยเครื่องมือวัดจะอยู่ทางด้านแรงดันไฟต่ำ ดังรูปที่ 2

Wattmeter
source

A
V

LV

HV

รูปที่ 2 การทดสอบเปิดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้า
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3. การหาประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า ที ่จ่า ยกำลั งด้า นออก (Output Power) ต่อ
กำลังไฟฟ้าด้านเข้า (Input Power) ซึ่งค่าทั้งสองจะไม่เท่ากันอันเนื่องมาจากการสูญเสี ย ในขดลวดปฐมภูมิ
และขดลวดทุติยภูมิ (Copper Loss: Pcu) และสูญเสียในแกนเหล็ก (Core Loss: Ph,c) ทำให้ค่ากำลังไฟฟ้า
ด้านออกน้อยกว่ากำลังไฟฟ้าที่ด้านเข้า ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าสามารถหาได้จากสมการที่ 3 และ
สามารถนำมาคิดเป็นเปอร์เซนต์ของประสิทธิภาพของกำลังไฟฟ้าได้จากสมการที่ 4 (ชัด อินทะสี, 2561)
E ff =

Pout
Pout
=
Pin
Pout + Pcu + Ph ,c

% E ff =

Pout
 100
Pin

(3)
(4)

ในงานวิจัยนี้ทางคณะผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์และออกแบบการแสดงผลโดยการทดลองที่เ กิด ขึ้น
บน GUI ผ่านโปรแกรม LabVIEW เป็นตัวเครื่องมือจับสัญญาณกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า
จากหม้ อ แปลงไฟฟ้ า โดยสั ญ ญาณที ่ อ อกมาจะเป็ น สั ญ ญาณอนาล็ อ กนำเข้ า ทาง Serial Port ของ
microcontroller ประเภท Arduino Uno R3 และแสดงผลของพารามิ เ ตอร์ท ี ่ว ั ดได้ ทางมอนิ เ ตอร์ ของ
เครื่องมือที่ได้จำลองไว้

รูปที่ 3 ลักษณะกระบวนการของวงจรสำหรับทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
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จากรู ป ที ่ 3 คณะผู ้ จ ั ด ทำได้ ท ำการวั ด หม้ อแปลงไฟฟ้ า 1 เฟส สำหรั บ งานอุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ โดยจ่ายไฟให้กับเครื่องมือวัดหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวัดแสดงดังรูปที่ 4 ที่ต่อ
กับหม้อแปลงไฟฟ้าทดสอบ และได้ส่งค่าผ่าน Serial Port ของ Microcontroller Arduino Uno R3 แล้วจึง
นำไปประมวลผลภายในโปรแกรม LabVIEW และแสดงผลผ่าน GUI ดังรูปที่ 5

รูปที่ 4 แสดงเครื่องมือที่ใช้ในการวัด
จากรูปที่ 4 เป็นรูปภาพแสดงเครื่องมือวัดหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้ในการวัดหม้อแปลงทดสอบ โดยตัว
เครื่องมือจะมีพอร์ตสำหรับ ต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อใช้วัดค่าแรงดัน และกระแสไฟฟ้า หน้าจอสำหรับแสดง
ค่าแรงดันและอัตราการแปลงแรงดันของหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งเครื่องมือวัดหม้อแปลงไฟฟ้านี้ จะใช้ Arduino
UNO R3 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผล ซึ่งจะรับค่าทางพอร์ตอินพุต และส่งค่าออกทาง port USB

รูปที่ 5 หน้าจอแสดงผลด้วยโปรแกรม LabVIEW
จากภาพที่ 5 เป็นรูปภาพที่แสดงหน้าต่างสำหรับแสดงผลค่าที่ผ่านการคำนวนจากโปรแกรม
LabVIEW มาแล้ว ซึ่งในหน้าต่างของ GUI จะประกอบด้วย หน้าต่างที่แสดงค่าของแรงดัน และกำลังไฟฟ้า
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ทั้งในด้านปฐมภูมิแ ละทุติยภูมิ ซึ่งแสดงค่าออกมาในรูปแบบกราฟ และเกจวัดแรงดัน นอกจากนี้ยั งมีกราฟ
แสดงอัตราการแปลงแรงดัน กราฟแสดงประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า เมื่อมีโหลดที่เปลี่ยนแปลงไป
ในการทดลองครั้งนี้จะใช้หม้อแปลงไฟฟ้าประเภทที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ทดสอบหาประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า โดยมีค่าคุณสมบัติของหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณลักษณะของหม้อแปลงทดสอบ
Topic
Voltage of primary coil
Voltage of secondary coil
Resistance of primary coil
Resistance of secondary coil
Current

Value
220 Vac
9 Vac
456 Ohm
2.3 Ohm
1A

ในการวิจัยนี้มีขั้นตอนการทำงานของเครื่องทดสอบประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้าดังนี้
1. ทำการต่อหม้อแปลงทดสอบกับเครื่องมือที่ได้จัดทำขึ้นมา
2. เชื่อมต่อเครื่องมือวัดหม้อแปลงไฟฟ้ากับคอมพิวเตอร์ผ่าน Port USB
3. ค่าที่ได้จากการวัดจะถูกส่งมายังโปรแกรม LabVIEW
4. ค่าที่ส่งมายังโปรแกรม LabVIEW จะประกอบด้วย ค่าแรงดัน และค่ากระแสทั้งในด้านปฐม
ภูมิ และทุติยภูมิ
5. เมื่อได้ค่าแรงดันมาแล้ว โปรแกรมจะนำมาคำนวณตามสมการที่เราได้เขียนไว้ใน Block
Diagram
6. ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการคำนวณจะถูกนำไปแสดงผลผ่านกราฟใน GUI ของโปรแกรม
LabVIEW
7. ทำซ้ำเพื่อเก็บข้อมูลและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า
4. ผลการวิจัย
จากการทดลองพบว่าเครื่องมือที่ได้จัดทำขึ้นมา สามารถวัดค่าแรงดันและกระแสทั้ งด้ านปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ แล้วส่งค่าผ่านทาง Serial Port ของ Arduino Uno R3 และแสดงกราฟและค่าที่วัดได้ผ่านทาง
LabVIEW ได้ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลที่วัดได้ก่อนนำไปคำนวณผ่านโปรแกรม LabVIEW
1
2
3
4
ค่าแรงดันในฝั่งปฐมภูมิ 220 Vac 220 Vac 220 Vac 220 Vac
ค่าแรงดันในฝั่งทุติยภูมิ
21.8
22
21.5
22.5

5
220 Vac
21

6
220 Vac
22
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รูปที่ 6 แสดงผลค่าการวัดอัตราส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้า
จากรูปที่ 6 ในการวัดเพื่อหาอัตราส่วนในการแปลงแรงดันของหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส ซึ่งเป็นการ
ทดลองนี้ใช้หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าทดสอบ เป็นจำนวน 6 ครั้ง ดังแสดงในตารางที่ 2 และมีค่าเฉลี่ยเท่ า กับ
22.27 และค่าความคลาดเคลื่อนจากการวัดและคำนวนเท่ากับ 4.65 % โดยมีอัตราแปลงใกล้กับข้อมูลพื้นฐาน
ของหม้อแปลงที่หาได้จากสมการ (6)

รูปที่ 7 แสดงผลค่าการเปรียบเทียบของแรงดันและกระแสไฟฟ้าจากการวัดขณะเปิดวงจรหม้อแปลงไฟฟ้า
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จากรูปที่ 7 ในการวัดเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ในขณะที่ทำการทดสอบแบบเปิดวงจรของหม้อแปลง
ไฟฟ้าจำนวน 8 ครั้ง ในการวัดแต่ละครั้งจะเพิ่มระดับแรงดันขึ้นไปทีละ 20 โวลต์เพื่อวัดหาค่าของกำลั งไฟฟ้า
และเมื่อเฉลี่ยค่าที่วัดได้ทั้ง 8 ครั้งในแต่ละระดับแรงดันแล้ว ค่าที่ได้จะเป็นไปตามรูปที่ 7 และเมื่อนำค่าเฉลี่ย
มาหาค่าความคลาดเคลื่อนแล้วพบว่า โดยเฉลี่ยแล้วในการวัดมีค่าความคลาดเคลื่อนจากการวัดและการ
คำนวณอยู่ที่ 7.2 % โดยมีค่าความสัมพันธ์ของกราฟ คือ เมื่อแรงดันมีค่าเพิ่มขึ้นค่าของกำลั งไฟฟ้ า จะมี ค่า
เพิ่มขึ้นด้วย

รูปที่ 8 แสดงผลค่าการเปรียบเทียบของแรงดันและกระแสไฟฟ้าจากการวัดขณะลัดวงจรหม้อแปลงไฟฟ้า
จากรูปที่ 8 ในการวัดเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ในขณะที่ทำการทดสอบแบบปิดวงจรของหม้อแปลง
ไฟฟ้าจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งในการวัดแต่ละครั้งจะเพิ่มแรงดันขึ้นครั้งละ 5 โวลต์เพื่อหาค่าของกำลั ง ไฟฟ้ า เมื่อ
เฉลี่ยทั้ง 4 ครั้งในแต่ละระดับแรงดันแล้ว พบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนจากการวัดและการคำนวณอยู่ที่ 6.92
% ค่าที่ได้ จะเป็นไปตามรูปที่ 8 ซึ่งจะเห็นว่าค่าความสัมพันธ์ของกราฟ เมื่อแรงดันมีค่าเพิ่มขึ้นค่าของ
กำลังไฟฟ้าจะมีค่าเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งมีรูปแบบลักษณะคล้ายกับการวัดขณะเปิดวงจร แต่ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จะ
เพิ่มขึ้นทีเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับการวัดแบบเปิดวงจร

รูปที่ 9 แสดงผลค่าการวัดค่าประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าเทียบกับโหลด
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เมื่อเราวัด จากรูปที่ 9 พบว่าเมื่อเราเพิ่มโหลดให้กับหม้อแปลงไปจนถึ งค่ าประมาณ 30-40
เปอร์เซ็นต์ ค่าของประสิทธิภาพจะมีค่าสูงที่สุด และเมื่อโหลดมีค่าเพิ่มขึ้นค่าของประสิทธิภาพจะค่อย ๆ ลดลง
5. การอภิปรายผล
หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถนําผลนั้นมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังต่อ ไปนี้
1. เมื่อได้นำเครื่องมือวัดหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้จัดทำขึ้นมาไปต่อเพื่อวัดกับ หม้อแปลงไฟฟ้าในงาน
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม และในการวัดนี้ จะใช้วิธีการต่อเพื่อวัดอยู่ 2 วิธี นั่นคือ การวัดหม้อแปลงไฟฟ้าใน
งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมแบบลัดวงจร และแบบเปิดวงจร ซึ่งในการวัดจะประกอบไปด้วยการวัดค่า
แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ในฝั่งทางด้านปฐมภูมิ และแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ในฝั่งทางด้านทุติยภูมิ
จากนั้นจึงนำมาคำนวนเพื่อหาประสิทธิภาพการสูญเสียภายในหม้อแปลงไฟฟ้า เมื่อได้ค่าที่ต้องงการแล้ ว จึง
แสดงผลผ่านทางหน้าต่าง Graphic User Interface ของโปรแกรม LabVIEW แล้วทำการเปรียบเทียบค่า
ของกราฟที่ได้ออกมากับค่าที่ได้จากการวัดจากมัลติมิเตอร์และนำมาคำนวนด้วยสมการการหาประสิทธิภาพ
ไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า จึงพบว่า ค่าทั้งสองที่ได้มีค่าใกล้เคียงกันและดำเนินไปในทางเดียวกันซึ่งสอดคล้อง
กับผลการทดลองของ Sutthikait (2021) ที่ได้วัดและศึกษาประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วนำไป
ประมวลผลผ่านโปรแกรม MATLAB โดยมีค่าในแต่ละช่วงกราฟที่แตกต่างกันเล็กน้อย และจากการวัดและ
ทดลองด้วยเครื่องมือวัดที่ได้ออกแบบขึ้นมาด้วยวิธีการลัดวงจรและเปิดวงจร และได้นำมาคำนวนแล้วแสดงผล
ในโปรแกรม LabVIEW
2.ในการวัดอัตราการแปลงแรงดันของหม้อแปลงไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน
6 ครั้ง มีค่าความเคลื่อนจากการวัดและการคำนวณอยู่ที่ 4.65 % โดยมีอัตราการแปลงแรงดันโดยเฉลี่ยอยู่ที่
22.27 และในการวัดค่าเพื่อหากำลังไฟฟ้าในการทดสอบแบบวงจรเปิดเป็น จำนวน 6 ครั้งแล้ว พบว่า เมื่อ เรา
เพิ่มค่าของแรงดันไฟฟ้าเข้าไป จะทำให้กำลังไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีบทของ
กำลังไฟฟ้าที่กล่าวว่า “ค่าของแรงดันจะแปรผันตรงกับค่ากำลังไฟฟ้า” ซึ่งค่าที่ได้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อย (ชัด
อินทะสี, 2561) โดยมีค่าความเคลื่อนจากการวัดอยู่ที่ 7.2 % ในการวัดและทดสอบด้วยวิธีการลั ดวงจรเป็น
จำนวน 4 ครั้ง พบว่า เมื่อเราเพิ่มค่าของแรงดันให้กับหม้อแปลงไฟฟ้าทดสอบแล้ว ค่าของกำลังไฟฟ้าจะ
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับการเปิดวงจรเพียงแต่ค่าของกำลังที่ได้จะมีค่าที่สูงกว่ ามาก และจาก
การวั ด ดัง กล่า วมี ค่ า ความคลาดเคลื ่ อนจากการวัด และการคำนวนอยู ่ท ี่ 6.92 % และในการทดสอบ
ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า เมื่อเราเพิ่มโหลดให้กับหม้อแปลงไปจนถึงค่าประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์
ค่าของประสิทธิภาพจะมีค่าสูงที่สุด อยู่ที่ประมาณ 97.6 % และเมื่อโหลดมีค่าสูงมากกว่า 40 % ค่าของ
ประสิทธิภาพจะค่อย ๆ ลดลง ซึ่งหมายความว่ามีกำลังการสูญเสียของหม้อแปลงเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นไปตาม
สมการการหาประสิทธิภาพจากการสูญเสียในแกนเหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้า
6. สรุปผลการวิจัย
ในการวัด และทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส สำหรับงานอุตสาหกรรมอิเล็ กทรอนิ กส์ เพื่อ
วิเคราะห์และทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส สำหรับงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สามารถแสดงผลของ
ค่าพารามิเตอร์ได้พร้อมกันได้พร้อมกัน และจะเห็นได้ว่าเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ง านได้
ง่าย มีองค์ประกอบของพารามิเตอร์ครบถ้วน ดังแสดงในรูปที่ 6 7 8 และ 9 โดยจากและจากกราฟในภาพรวม
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ค่าที่วัดได้จากเครื่องมือที่ได้สร้างขึ้นมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 % และผลการวัดประสิทธิภาพ พบว่าเมื่อ
เราเพิ่มโหลดให้กับตัวหม้อแปลงไฟฟ้ามากเกินกว่า 40 % จะทำให้ปริสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าลดลงไป
ด้วย นอกจากนี้การนำเครื่องมือวัดประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยผ่านทาง USB
Port ไปใช้งาน จะทำให้ใช้งานง่ายทั้งในด้านการแสดงผลและ ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปใช้ตามสถานที่
ต่าง ๆ ได้
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรทำการทดลองกับหม้อแปลงอีกหลายชนิดเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของหม้อแปลงที่ใ ช้ใ น
งานอื่นด้วย
7.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงการวิเคราะห์สูญเสียกำลังไฟฟ้าจากผลกระทบอื่น ๆ เช่น ฮาร์มอนิ
กจากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อหม้อแปลงไฟฟ้า
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับมาใช้ในงานเกษตรกรรม เช่น เก็บ
ข้อมูลเพื่อติดตามการเจริญเติบโตพืช ประมาณการผลผลิตพืชที่ปลูกในแปลงขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นวิธีการที่
สามารถสำรวจได้อย่างครอบคลุมโดยไม่สร้างความเสียหายให้กับพืช อีกทั้งเป็นวิธีการที่ช่วยลดระยะเวลาและ
แรงงานในการสำรวจ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณการผลผลิตของหญ้าเนเปียร์ก่อนการเก็บ เกี่ยว
ด้วยภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ พื้นที่ศึกษาตั้งอยู่ที่ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ และตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้ภาพการสะท้อนของช่วงคลื่น Blue; Green;
Red สร้ า งแผนที ่ ภ าพสี (color map) เพื ่ อ วิ เ คราะห์ ค วามสู ง ของหญ้ า เนเปี ย ร์ ด ้ ว ยเทคนิ ค Drone
Photogrammetry ร่วมกับการเก็บข้อมูลน้ำหนักหญ้าเนเปียร์ในแต่ละช่วงความสูง เพื่อใช้ในการคาดการณ์
ผลผลิตของหญ้าเนเปียร์ จากผลการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความสูงของหญ้า ที่ได้ จากการ
วิเคราะห์จากภาพถ่ายกับน้ำหนักผลผลิตหญ้าเนเปียร์แต่ละช่วงความสูงให้ค่าความถูกต้อง R2 เท่ากับ 0.77 มี
ความเป็นไปได้ว่าสามารถนำความสูงที่วิเคราะห์ได้จากภาพถ่ายไปประมาณการผลผลิตหญ้าเนเปียร์อย่าง
หยาบได้ แปลงทดสอบที่ 1 มีผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวจริง 6.0 ตัน/ไร่ โดยมีการคาดการณ์ผลผลิตจาก
ภาพถ่ายได้ 5.2 ตัน/ไร่ และแปลงทดสอบที่ 2 มีผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวจริง 3.3 ตัน/ไร่ โดยคาดการณ์
ผลผลิตได้ 2.9 ตัน/ไร่ คิดเป็นค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เท่ากับ 13.33 และ 12.12
ตัน/ไร่ ตามลำดับ โดยตัวเลขความคลาดเคลื่อนที่สูงนี้ เป็นผลมากจากการเก็บข้อมูลภาพถ่ ายเพื่อประมาณ
การผลผลิตจะดำเนินการก่อนเก็บเกี่ยวจริง 1 เดือน ซึ่งหญ้ามีการเจริญเติบโตขึ้นมากตามอายุและปริม าณ
ของน้ำที่ได้รับสะสม ดังนั้นการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับในการวิเ คราะห์
ความสูงของหญ้าเนเปียร์ สามารถนำมาประมาณการผลผลิตต่อไร่ของหญ้าเนเปียร์ได้จริง
คำสำคัญ : หญ้าเนเปียร์ การประมาณผลผลิต ภาพถ่ายทางอากาศ อากาศยานไร้คนขับ
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Abstract
Nowadays, unmanned aerial vehicle survey technology is being used in agriculture,
such as collecting data to monitor plant growth and estimating the yield of the crops grown
in a large plot. Because it is a method that can explore the field comprehensively without
damaging the plants, it reduces the time and labor required for the survey. The purpose of
this research is to estimate the yield of Napier grass with an aerial photograph from an
unmanned aerial vehicle before harvesting the Napier grass. The study area is located in
Buriram Province, using the reflection of Blue; Green; Red wavelengths to create a color map
to analyze the height of the Napier grass using the Drone Photogrammetry method, together
with the data collection of Napier grass weight in each height range to predict the yield of
Napier grass. From the data obtained by this study, it was found that the correlation between
the grass height obtained from the photographic analysis and the yield weight of Napier grass
at each height gave an R2 accuracy of 0.77. It is possible that the height analyzed from the
photographs could be used to give a rough estimate of the yield of Napier grass. Test field
number 1 had an actual harvest of 6 tons/rai, with a projection of a photographic yield of 5.2
tons/rai, and test field number 2 had an actual harvest of 3.3 tons/rai, with a projected yield
of 2.9 tons/rai, represent the mean of the percentage absolute error of 13.33 and 12.12 tons/rai,
respectively. As a result of collecting the photographic data to estimate yields, it was carried
out 1 month before the actual harvest. The grass grows significantly according to age and
the amount of water that has been collected. Therefore, the application of aerial photographic
data from unmanned aerial vehicles to analyze the height of Napier grass can be used to
estimate the yield per rai of Napier grass.
Keywords : Napier Grass, Yield Estimation, Aerial Photograph, UAVs
1. บทนำ

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดตั้งโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพอยู่หลายแห่ง เพื่อเป็นพลังงานทดแทน
สำหรับรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยใช้พืชพลังงานเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งหญ้าเนเปียร์
พันธุ์ปากช่อง 1 จัดเป็นพืชพลังงานหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ ดีหลายประการ ทำให้
สามารถใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพได้อย่างต่อเนื่อง (ณิชชา บูรณสิงห์ , 2558) ในการสำรวจเพื่อ
ติดตามการเจริญเติบโตและประมาณผลผลิตหญ้าเนเปียร์บนพื้นที่ขนาดใหญ่ ด้วยการตรวจวัดในแปลงนั้นต้อง
ใช้เวลา แรงงานคน และไม่สามารถสำรวจได้ครอบคลุมถึงบริเวณกลางแปลงได้ (Reynolds et al., 2000) ทำ
ให้การประมาณผลผลิตมีโอกาสผิดพลาดได้มาก ซึ่งจะส่งผลต่อการวางแผนเก็บเกี่ยวและขนส่งหญ้า เนเปีย ร์
เข้าสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพอีกด้วย หากทราบข้อมูลประมาณการผลผลิตที่แม่นยำมากขึ้น ข้อมูลดังกล่าวจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการบริหารจัดการ ดังนั้นเทคโนโลยีการสำรวจด้วยอากาศยานไร้ค นขับ จึ งเป็น

370

ทางเลือกที่เหมาะสมในสำรวจการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามการเจริญเติบโตและประมาณผลผลิตให้ครอบคลุม อีก
ทั้งเป็นวิธีการที่ช่วยลดระยะเวลาและแรงงานในการสำรวจ
จากการศึกษาพบว่า มีการนำเทคโนโลยีการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับมาใช้ประโยชน์ ในงาน
เกษตรกรกับอ้อยและข้าว รัฐพงษ์ ม่วงประโคน และคณะ (2564) ได้ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ประมาณผลผลิต
ข้าวในช่วงระยะข้าวตั้งท้อง โดยวิเคราะห์ข้อมูลค่าการสะท้อนแสงและความสูงของข้าวที่ได้จากภาพถ่ายทาง
อากาศร่วมกับข้อมูลผลผลิตข้าวจากการวัดจริง โพธิวุฒิ บุญเรือง และคณะ (2564) ได้ประมาณการผลผลิต
อ้อยในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว 3 เดือนโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับมาวิเคราะห์ความสู งของ
อ้อยร่วมกับการสุ่มตัวอย่างภาคพื้นดินเพื่อนำมาประมาณการเป็นผลผลิตอ้อยโดยแบบจำลองเชิงเส้น พบว่า
วิธีการดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลผลิตอ้อยในพื้นที่อื่นๆ ได้ ทั้งนี้เนื่องจากหญ้าเนเปียร์
พันธุ์ปากช่อง 1 มีลักษณะคล้ายอ้อย จึงตั้งสมมติฐานว่าสามารถประมาณผลผลิตหญ้าเนเปียร์ ด้วยความสูง
ของหญ้าเนเปียร์จากภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ ร่วมกับการเก็บตัวอย่างน้ำหนักของหญ้าเน
เปียร์แต่ละช่วงความสูง เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสูงและน้ำหนักของหญ้าเนเปียร์ ทำการประเมิน
ความน่าเชื่อถือทางสถิติด้วยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (percentage error) และค่าเฉลี่ยของเปอร์ เ ซ็นต์
ความคลาดเคลื ่อนสัม บูรณ์ (mean absolute percent error, MAPE) โดยคาดหวังว่า ผลที่ ได้จ ากการ
ศึกษาวิจัยนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและวางแผนในการเก็บเกี่ยวและขนส่งหญ้าเนเปียร์
เข้าสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพอีกด้วย อีกทั้งเป็นวิธีการที่ช่วยลดระยะเวลาและแรงงานในการสำรวจ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสูงและน้ำหนักของหญ้าเนเปียร์ และเพื่อประมาณการ
ผลผลิตของหญ้าเนเปียร์ก่อนการเก็บเกี่ยว จากภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ
3. วิธีดำเนินการวิจัย
พื้นที่ศึกษางานวิจัยนี้ ประกอบด้วยแปลงทดสอบ 2 แห่ง ได้แก่ ปลูกหญ้าเนเปียร์ ขนาด 57 ไร่
(แปลง 1) หญ้ามีอายุ 5 เดือน ตั้งอยู่ ละติจูด 14°36'51.8" เหนือ ลองจิจูด 103°01'00.0" ตะวันออก ตำบล
โคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์ ขนาด 625 ไร่ (แปลง 2) หญ้ามีอายุ 6
เดือน ตั้งอยู่ ละติจูด 14°39'52.3" เหนือ ลองจิจูด 102°35'32.4" ตะวันออก ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์ หญ้าเนเปียร์ที่ศึกษาเป็นพันธุ์ปากช่อง 1 ระยะห่างระหว่างแถวปลูกเฉลี่ยประมาณ 1.6 เมตร
ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลภาพถ่าย ได้แก่ กล้อง Multispectral รุ่น RedEdge ผลิตโดยบริษัท
MicaSence สะท้อนช่วงคลื่นได้ทั้งหมด 5 ช่วงคลื่น ได้แก่ Blue; Green; Red; NIR และ Red Edge ภาพที่
ได้ จ ะมี ข นาด 1280x960 pixel ติ ด ตั ้ ง บนอากาศยานไร้ ค นขั บ รุ ่ น VESPA HEX 650 (HG Robotic
company, Thailand) ชนิด 6 ใบพัด มี 6 มอเตอร์ น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ประมาณ 4.5 กิโลกรัม วางแผนการ
โดยกำหนดให้บินที่ระดับความสูง 146 เมตร ความเร็วการบิน 10 เมตร/วินาที พื้นที่ทับซ้อนในการถ่ายภาพ
ด้านหน้า (frontal overlapping) 75% และพื้นที่ทับซ้อนในการถ่ายภาพด้านข้าง (side overlapping) 75%
ตามลำดั บ ทำการบิ น จำนวน 1 ครั ้ ง จากนั ้ น นำภาพถ่ า ยจากการบิ น มาประมวลผลด้ ว ยโปรแกรม
Pix4Dmapper pro-educational เพื่อให้ได้ ภาพการสะท้อน 5 ช่วงคลื่น (Blue; Green; Red; NIR และ
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Red Edge) นำภาพการสะท้อนของช่วงคลื่น Blue; Green; Red มาซ้อนทับกันโดยใช้โปรแกรม Q-GIS ได้
แผนที่ภาพสี (color map) ดังภาพที่ 1 จากนั้นทำการ shapefile รูปแปลงของแต่ละแปลง และสร้างบล็อกก
ริด รูป Hexagon ขนาด 10 เมตร x 10 เมตร เพื่อนำมาหาความสูงของหญ้าเนเปียร์ด้วยเทคนิค Drone
Photogrammetry (M. Hobart et al., 2020) ซึ่งเป็นการบันทึกภาพถ่ายโดยให้มีส่วนซ้อนทับกัน ครอบคลุม
พื้นที่ที่ต้องการสำรวจ นำภาพมาประมวลผลโดยการหาจุดร่วมระหว่างภาพ เพื่อหาค่าเฉลี่ยความสูงของหญ้า
ในพื้นที่บล็อกกริด

ภาพที่ 1 แผนที่ภาพสีที่เกิดจากการซ้อนทับของภาพการสะท้อนช่วงคลื่น Blue, Green, Red
โดยแปลง 1 มีพื้นที่ 57 ไร่ (ซ้าย) และแปลง 2 มีพื้นที่ปลูก 625 ไร่ (ขวา)
การประเมินขนาดของพื้นที่ย่อยตามระดับความสูง จากขั้นตอนการวิเคราะห์ความสูงของหญ้า เน
เปียร์โดยเฉลี่ยในพื้นที่ บล็อกกริด ขนาด 100 ตารางเมตร ผู้ วิจัยได้แบ่งความสูงของหญ้าเป็น 5 กลุ่มตาม
ระดับ ดังภาพที่ 2 โดยกำหนดให้ กลุ่ม A คือ บล็อกกริดที่หญ้ามีความสูงเฉลี่ยช่วง 4-5 เมตร กลุ่ม B คือ
บล็อกกริดที่หญ้ามีความสูงเฉลี่ยช่วง 3-4 เมตร กลุ่ม C คือ บล็อกกริดที่หญ้ามีความสูงเฉลี่ยช่วง 2-3 เมตร
กลุ่ม D คือ บล็อกกริดที่หญ้ามีความสูงเฉลี่ยช่วง 1-2 เมตร และกลุ่ม F บล็อกกริดที่หญ้ามีความสู ง เฉลี่ย
ช่วง 0-1 เมตร จากนั้นทำการนับจำนวนบล็อกกริดในแต่ละกลุ่ม แล้วนำมาคูณกับพื้นที่ขนาด 100 ตาราง
เมตร จะได้ผลลัพธ์เป็นขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกับขนาดพื้นที่จริง

ภาพที่ 2 แสดงการเรียกชื่อกลุ่มที่จำแนกโดยใช้ระดับความสูงของหญ้าในแปลง 1
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จากภาพที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความสูงของหญ้าเนเปียร์จากภาพถ่ายแปลง 1 ไม่พบหญ้าที่
ช่วงความสูง 4-5 เมตรในช่วงเวลาที่ทำการบินถ่ายภาพ และในแปลงทดสอบที่ 2 ใช้หลักเกณฑ์ เดีย วกั น ใน
การแบ่งกลุ่ม
การวัดผลผลิตหญ้าเนเปียร์ กำหนดจุดเก็บตัวอย่างของหญ้าแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 5 ตัวอย่างให้
กระจายทั่วทั้งแปลง ดังภาพที่ 3 โดยแต่ละตัวอย่างมีขนาด 3 แถวคูณ 3 เมตร เนื่องจากระยะห่า งระหว่าง
แถวปลูกไม่สม่ำเสมอ (อยู่ในช่วง 1.4 ถึง 1.8 เมตร) จึงกำหนดพื้นที่ตัวอย่างโดยวัดความยาวแถวลึกเข้าไป 3
เมตร/ตัวอย่าง ทำการตัดต้นหญ้าเนเปียร์มาชั่งน้ำหนัก เพื่อนำข้อมูลน้ำหนักมาหาค่าเฉลี่ยใช้เป็นตัวแทนของ
ผลผลิตหญ้าเนเปียร์ในช่วงความสูงดังกล่าว แล้วนำมาวิเคราะห์หาผลผลิตเฉลี่ยของแปลง (ตัน/ไร่) เนื่องจาก
หญ้าแต่ละกลุ่มมีพื้นที่ไม่เท่ากัน จึงทำการประมาณการผลผลิต โดยการคำนวณค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (สุ
พรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์, 2555) จากสูตร
n

ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (x̅) =

∑i=1 wi Xi
n

∑i=1 wi

เมื่อ wi คือ น้ำหนักถ่วง นั่นคือ ร้อยละของพื้นที่กลุ่ม A – F
Xi คือ ค่าผลผลิตที่คาดการณ์ได้ในหน่วยตันต่อไร่

ภาพที่ 3 แสดงจุดเก็บตัวอย่างของหญ้าแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 5 ตัวอย่าง ในแปลง 1
จากภาพที่ 3 พบว่า จุดสีแดง คือ จุดเก็บตัวอย่างหญ้ากลุ่ม B จุดสีม่วง คือ จุดเก็บตัวอย่างหญ้า
กลุ่ม C จุดสีฟ้า คือ จุดเก็บตัวอย่างหญ้ากลุ่ม D และจุดสีเหลือง คือ จุดเก็บตัวอย่างของหญ้ากลุ่ม F และ
ในแปลงทดสอบที่ 2 ทำการเลือกจุดเก็บตัวอย่างกลุ่มละ 5 จุด
การตรวจสอบความถูกต้องของการประมาณการผลผลิตหญ้าเนเปียร์ โดยการหาผลผลิตต่อไร่ด้วย
ความสูงที่วิเคราะห์จากภาพถ่ายทางอากาศร่วมกับการเก็บตัวอย่างภาคพื้นดิน จะใช้การหาความสัมพันธ์
ระหว่างน้ำหนักและความสูงของหญ้าเนเปียร์ โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย
(Simple linear regression and correlation) โดยใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์ สำเร็ จรูป หาค่าสมการที ่มี
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ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร (X และ Y) ที่มีความสัมพันธ์กันในรูปเชิงเส้นตรง จากนั้นนำค่าผลผลิตที่
ประมาณการได้จากภาพถ่ายทางอากาศ และค่าผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวจริงในแปลง มาคำนวณหา
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (percentage error) และค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์
(mean absolute percent error, MAPE) (Hamilton, 1994) จากสูตร
PE =
และ

Xi -Fi
x100
Xi

MAPE =
เมื่อ PE
|PEi |
Fi
Xi
n

∑ni-1|PEi |
n

คือ เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (percentage error)
คือ ค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
คือ ค่าคาดการณ์ของช่วงเวลาที่ i
คือ ค่าที่ได้จากการสำรวจ ณ ช่วงเวลาที่ i เมื่อ i = 1, 2, 3, 4, …, n
คือ จำนวนตัวอย่าง

4. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ความสูงของหญ้าเนเปียร์จากข้อมูลภาพถ่าย จากการนำแผนที่ภาพสี (color
map) มาสร้างบล็อกกริดรูป Hexagon ขนาด 100 ตารางเมตร เพื่อนำมาหาความสูงของหญ้าเนเปี ยร์ด้วย
เทคนิค Drone Photogrammetry (M. Hobart et al., 2020) ทำให้ได้แผนที่แสดงค่าความสูงเฉลี่ยของ
หญ้าเนเปียร์ในแต่ละบล็อกกริด ดังภาพที่ 4 ผูว้ ิจัยได้นำข้อมูลน้ำหนักมาหาค่าเฉลี่ยใช้เป็นตัวแทนของผลผลิต
หญ้าเนเปียร์ในช่วงความสูงดังกล่าว ผลประเมินขนาดของพื้นที่ย่อยและคาดการณ์ผลผลิตหญ้า เนเปีย ร์ ของ
แปลงที่ 1 และแปลงที่ 2 แสดงดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ตามลำดับ

ภาพที่ 4 แผนที่แสดงค่าความสูงเฉลี่ยของหญ้าเนเปียร์ในแต่ละบล็อกกริด ของแปลงทดสอบที่ 1 (ซ้าย) และ
แปลงทดสอบที่ 2 (ขวา)
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ตารางที่ 1 การประเมินขนาดของพื้นที่ย่อยของแปลง 1 และคาดการณ์ผลผลิตหญ้าเนเปียร์โดยใช้ความสูง
ชื่อ
ระดับ
จำนวน
คิดเป็นพื้นที่ น้ำหนักหญ้า
คาดการณ์ผลผลิต
กลุ่ม ความสูง บล็อกกริด ไร่
(กก./ตร.ม.) กิโลกรัม
%
ตัน
ตัน/ไร่
A
4-5
B
3-4
19
1.0
1.7
8.9
13,528
13.5
14.2
C
2-3
447
22.4 38.9
5.6
200,256 200.3
9.0
D
1-2
422
21.1 36.7
2.1
70,896
70.9
3.4
F
0-1
262
13.1 22.8
0.8
16,768
16.8
1.3
รวม
1,150
57.5 100.0
301,448 301.4
5.2
จากตารางที่ 1 ประเมินขนาดพื้นที่ของแปลงทดสอบที่ 1 ได้ 57.5 ไร่ ซึ่งใกล้เคียงกับ ขนาดพื้นที่
จริง 57 ไร่ โดยประเมินพื้นที่ย่อยของหญ้ากลุ่ม B, C, D และ F ได้ร้อยละ 1.7, 38.9, 36.7 และ 22.8 ของ
พื้นที่ทั้งหมด ตามลำดับ ประมาณการผลผลิตจากน้ำหนักที่เป็นตัวแทนของหญ้าเนเปียร์กลุ่ม B, C, D และ F
ได้ 14.2 , 9.0 , 3.4 และ 1.3 ตัน/ไร่ ตามลำดับ คำนวณผลผลิตเฉลี่ยทั้งแปลงโดยใช้ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก
ได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 5.2 ตัน/ไร่ (ไม่พบผลการวิเคราะห์ความสูงของหญ้ากลุ่ม A)
ตารางที่ 2 การประเมินขนาดของพื้นที่ย่อยของแปลง 2 และคาดการณ์ผลผลิตหญ้าเนเปียร์โดยใช้ความสูง
ชื่อ
ระดับ
จำนวน
คิดเป็นพื้นที่ น้ำหนักหญ้า
คาดการณ์ผลผลิต
กลุ่ม ความสูง บล็อกกริด ไร่
% (กก./ตร.ม.) กิโลกรัม
ตัน
ตัน/ไร่
A
4-5
119
6.0
1.0
6.6
62,832
62.8
10.6
B
3-4
517
25.9 4.1
7.4
306,064 306.1
11.8
C
2-3
922
46.1 7.4
4.4
324,544 324.5
7.0
D
1-2
2,139 107.0 17.1
2.3
393,576 393.6
3.7
F
0-1
8,829 441.5 70.5
1.0
706,320 706.3
1.6
รวม
12,526 626.3 100.0
1,793,336 1,793.3 2.9
จากตารางที่ 2 ประเมินขนาดพื้นที่ของแปลงทดสอบที่ 2 ได้ 626.3 ไร่ ซึ่งใกล้เคียงกับขนาดพื้นที่
จริง 625 ไร่ โดยประเมินพื้นที่ย่อยของหญ้ากลุ่ม A, B, C, D และ F ได้ร้อยละ 1.0, 4.1, 7.4, 17.1 และ
70.5 ของพื้นที่ทั้งหมด ตามลำดับ ประมาณการผลผลิตจากน้ำหนักที่เป็นตัวแทนของหญ้าเนเปียร์กลุ่ม A, B,
C, D และ F ได้ 10.6, 11.8, 7.0, 3.7 และ 1.6 ตัน/ไร่ ตามลำดับ คำนวณผลผลิตเฉลี่ยทั้งแปลงโดยใช้
ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 2.9 ตัน/ไร่
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น้ําหนักหญ้าเนเปียร์ (กิโลกรัม)

y = 4.6096x - 4.8386
R² = 0.7746
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0.0
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2
3
ความสูงของหญ้าเนเปียร์ (เมตร)
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5

ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและความสูงของหญ้าเนเปียร์
ตารางที ่ 3 ค่ า เปอร์ เ ซ็น ต์ ค วามคลาดเคลื ่อ น (percentage error) และค่ า เฉลี่ ย ของเปอร์ เ ซ็น ต์ ความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (mean absolute percent error, MAPE) ระหว่างผลผลิตต่อไร่จากการคาดการณ์กับ
ผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวจริง ของพื้นที่ตัวอย่าง จำนวน 2 แปลง
แปลง ผลผลิตจากการ
ผลผลิตจากการ เปอร์เซ็นต์ความคลาด เปอร์เซ็นต์ความคลาด
ที่ เก็บเกี่ยว (ตัน/ไร่) คาดการณ์ (ตัน/ไร่)
เคลื่อน (PE)
เคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE)
1
6.0
5.2
13.33
13.33
2
3.3
2.9
12.12
12.12
จากตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบความถูกต้องของการประมาณการผลผลิตจากภาพถ่ ายทาง
อากาศในแปลงทดสอบที่ 1 มีผลผลิตจากการเก็บเกี่ยว 6 ตัน/ไร่ โดยคาดการณ์ผลผลิตได้ 5.2 ตัน/ไร่ คิด
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนได้ 13.33 และค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ 13.33 แปลง
ทดสอบที่ 2 มีผลผลิตจากการเก็บเกี่ยว 3.3 ตัน/ไร่ โดยคาดการณ์ผลผลิตได้ 2.9 ตัน/ไร่ คิดเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อน 12.12 และค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ 12.12
5. อภิปรายผล
จากการใช้ภาพถ่ายทางอากาศที่สำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับมาใช้ในการประมาณการผลผลิต
ของหญ้าเนเปียร์ในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยว 1 เดือน โดยใช้เทคนิค Drone Photogrammetry ในการวิเคราะห์
หาความสูง ร่วมกับการเก็บตัวอย่างน้ำหนักตัวแทนของหญ้าแต่ละช่วงความสูง ความสัมพันธ์ระหว่างค่า
ความสูงของหญ้าที่ได้จากการวิเคราะห์จากภาพถ่ายกับน้ำหนักผลผลิตหญ้าเนเปียร์แต่ละช่วงความสู งให้ ค่า
ความถูกต้อง R2 เท่ากับ 0.77 ซึ่งมีความแม่นยำอยู่ในระดับพอใช้ (R. Zornoza et al., 2008) มีความเป็นไป
ได้ว่าสามารถนำความสูงที่วิเคราะห์ได้จากภาพถ่ายไปประมาณการผลผลิตหญ้าเนเปียร์เบื้อง ต้นได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ โพธิวุฒิ บุญเรือง และคณะ (2564) ที่พบว่าค่าที่เหมาะสมในการประมาณการ
ผลผลิตอ้อยก่อนช่วงเก็บเกี่ยว 3 เดือนมีค่า R2 เท่ากับ 0.62 จากการประเมินพื้นที่จากภาพถ่ายจะได้ผลลัพ ธ์
เป็นขนาดพื้นที่ของแปลง 1 ขนาด 57.5 ไร่ และแปลง 2 ขนาด 626.3 ไร่ ซึ่งใกล้เคียงกับขนาดพื้นที่จริง คือ
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แปลง 1 ขนาด 57 ไร่ และแปลง 2 ขนาด 625 ไร่ ตามลำดับ โดยแปลงทดสอบที่ 1 มีผลผลิตจากการเก็บ
เกี่ยว 6 ตัน/ไร่ โดยคาดการณ์ผลผลิตได้ 5.2 ตัน/ไร่ และแปลงทดสอบที่ 2 มีผลผลิตจากการเก็บเกี่ย ว 3.3
ตัน/ไร่ โดยคาดการณ์ผลผลิตได้ 2.9 ตัน/ไร่ คิดเป็น ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ ได้
13.33 และ 12.12 ตามลำดับ โดยตัวเลขความคลาดเคลื่อนที่สูงนี้ เป็นผลมากจากการเก็บ ข้อ มูลภาพถ่าย
เพื่อประมาณการผลผลิตจะดำเนินการก่อนเก็บเกี่ยวจริง 1 เดือน ซึ่งหญ้ามีการเจริญเติบโตขึ้นมากตามอายุ
และปริมาณของน้ำที่ได้รับสะสม ดังนั้นการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้ คนขับ ใน
การวิเคราะห์ความสูงของหญ้าเนเปียร์ สามารถนำมาประมาณการผลผลิตต่อไร่ของหญ้าเนเปียร์ได้จริง
6. สรุปผล

การศึกษาครั้งนี้เป็นแนวทางในการประมาณการผลผลิตหญ้าเนเปียร์ โดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจ
ด้วยอากาศยานไร้คนขับร่วมกับการเก็บตัวอย่างน้ำหนักของหญ้าเนเปียร์ เพื่อติดตามการเจริญเติบโตและ
ประมาณผลผลิตให้ครอบคลุม พบว่า วิธีการดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมิน ผลผลิต หญ้ า เน
เปียร์ในพื้นที่อื่นๆ ได้ และผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและ
วางแผนในการเก็บเกี่ยวและขนส่งหญ้าเนเปียร์เข้ าสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวล อีกทั้งเป็น
วิธีการที่ช่วยลดระยะเวลาและแรงงานในการสำรวจอีกด้วย
7. ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากการประมาณการผลผลิตด้วยภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับในงานวิ จัย นี้
ดำเนินการก่อนการเก็บเกี่ยวจริง 1 เดือน เพื่อใช้ในการวางแผนการเก็บเกี่ยวขนส่งและจัดซื้อเพิ่มเติมจาก
ภายนอก เพื่อให้มีหญ้าเนเปียร์เพียงพอต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ หากต้องการความแม่นยำในการประมาณการ
สามารถลดเวลาการเก็บข้อมูลล่วงหน้าต่ำกว่า 1 เดือน จะได้ความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นหรือหากต้องประเมินผล
ผลิตก่อนการเก็บเกี่ยวล่วงหน้าเป็นเวลานาน ควรเก็บจำนวนตัวอย่างมากขึ้น โดยทำการเก็บ ข้อมูล น้ำ หนัก
และความสูงหญ้าเนเปียร์ให้หลากหลายช่วงอายุ
8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณโครงการเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมโครงการเครือข่ายการอุดมศึกษา
เพื่ออุตสาหกรรม ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการทำโครงการวิจัย โครงการแพลตฟอร์มการศึก ษา
ครบวงจรเพื่อการพัฒนานักศึกษาปริญญาโท และการวิจัยพัฒนานวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วย บริหารและจัดการทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒ นากำลั งคน
และทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
(มหาชน) จังหวัดบุรีรัมย์ ที่สนับสนุนเรื่องพื้นที่การศึกษาและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลภาคสนาม
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาโครงสร้างของเสาเฉลียง บ้านใหม่
ดงสำโรง (2) ศึกษาหมวดหินของเสาเฉลียงบ้านใหม่ดงสำโรงโดยศึกษาหมวดหินจากแผนที่ธ รณีว ิท ยา
ประกอบกับศึกษาลักษณะทางกายภาพของหิน ได้แก่ สีของเนื้อหินด้วยดัชนีสี Munsell และขนาดของอนุภาค
หินด้วยตะแกรงร่อน ผลการวิจัยพบว่าลักษณะทางธรณีวิทยาโครงสร้างของเสาเฉลียงบ้านใหม่ดงสำโรง
ปรากฏลักษณะทางธรณีวิทยาโครงสร้างที่น่าสนใจอยู่ 3 ลักษณะ ได้แก่ การวางชั้น การวางชั้นเฉีย งระดับ
และรอยริ้ว และจากการศึกษาแผนที่ธรณีวิทยาประกอบกับการศึกษาสีของเนื้อหินด้วยดัชนีสี Munsell และ
ขนาดของอนุภาคหินจากตะแกรงร่อน ทำให้ทราบว่าเสาเฉลียงบ้านใหม่ดงสำโรงตั้งอยู่ในหมวดหิน ภูพ านใน
ยุคครีเทเชียสตอนต้น
คำสำคัญ : ธรณีวิทยาโครงสร้าง เสาเฉลียง หมวดหินภูพาน ครีเทเชียส

Abstract
The aim of the research are (1) study of geological structure of Ban Mai Dong
Samrong rock pillar and (2) to study the rock formation of Ban Mai Dong Samrong. The rock
formation compares with the geological map, together with the physical characteristics of the
rock, such as the color of the texture, with the Munsell color index and the size of the rock
particles by sieving process. The results of the research revealed that the geological structure
of Ban Mai Dong Samrong rock pillar showed three interesting geological structure features
as bedding, cross-bedding and ripple mark. Finally, from the study of geological maps, stone
texture color and size of the stone particles indicated that Ban Mai Dong Samrong Pillar was
in the Phu Phan rock formation in the early Cretaceous period.
Keywords : Geological Structure, Rock Pillar, Phu Phan Formation, Early Cretaceous
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1. บทนำ

ธรณีวิทยาโดยทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทั้งหมดปกคลุมกลุ่มหินโคราช (Khorat
Group) เกิดจากการทับถมของตะกอนในพื้นทวีปในมหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic Era) มีอายุประมาณ 250
-65 ล้านปี ต่อด้วยมหายุคซีโนโซอิก มีอายุในช่วง 65 - 1.8 ล้านปี ประกอบด้วยหมวดหินต่างรวม 9 หมวด
หินเรียงลำดับอายุจากแก่ไปอ่อนดังนี้ หมวดหินห้วยหินลาด (Huai Hin Lat Formation) หมวดหินน้ำพอง
(Nam Phong Formation) หมวดหิ น ภู ก ระดึง (Phu Kradung Formation) หมวดหิ น พระวิ ห าร (Phra
Wihan Formation) หมวดหินเสาขัว (Sao Khua Formation) หมวดหินภูพาน (Phu Phan Formation)
หมวดหินโคกกรวด (Khok Kruat Formation) หมวดหินมหาสารคาม (Maha Sarakham Formation)
และหมวดหินภูทอก (Phu Phan Formation) (ปัญญา, 2545)
พื้นที่โดยส่วนใหญ่ของอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่บนหมวดหินภูพาน (กรม
ทรัพยากรธรณี, 2550) ประกอบด้วยหินทรายสีเทาปนขาว มีขนาดตั้งแต่หินกรวดมน อนุภาคเม็ดทรายหยาบ
ทรายเม็ดปานกลางไปจนถึงทรายแป้ง (กรมทรัพยากรธรณี, 2553) เป็นชั้นหนาและมีชั้นเฉียงระดับขนาดใหญ่
ส่วนโดยส่วนมากประกอบด้วยควอทซ์สีขาว ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของหมวดหินภูพานคือประกอบด้วยหิน
ทรายและหินกรวดมน สีน้ำตาลแกมเหลือง ส้มอ่อน เทา ชมพูและขาว เม็ดขนาดปานกลางถึงหยาบมาก ชั้น
บางของหินทรายมีกรวดปน และมีชั้นเฉียงระดับขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ ความหนาของหมวดหิน หมวดนี้
ประมาณ 114 เมตร โดยหมวดหินภูพานมีอายุอยู่ในยุคครีเทรเชียสตอนต้น
เสาเฉลียงบ้านใหม่ดงสำโรงตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่โดดเด่นเช่นเดียวกับเสาเฉลียงที่มีชื่อเสียงบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยาน
แห่งชาติผาแต้ม เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความน่าสนใจนักท่องเที่ยวและผู้ที่มีความสนใจศึก ษาทางธรณีวิทยา
เนื่องจากเป็นแหล่งที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาหลายอย่างปรากฏให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัด อีกทั้งยังมี
ขนาดไม่ใหญ่มากจนสามารถเข้าถึงเพื่อการท่องเที่ยวและศึกษาทางธรณีวิทยาด้อย่างใกล้ชิด ดังนั้น เพื่อ
สนับสนุนให้เสาเฉลียงบ้านใหม่ดงสำโรงเป็นแหล่งท่อ งเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ งของอำเภอศรี
เมืองใหม่ต่อไปในอนาคต (อภิชัย, 2550) จึงควรมีการศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลเชิงวิชาการของแหล่ง ผู้วิจัยซึ่ง
ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับธรณีวิทยาโครงสร้างของ
แหล่งและยุคของหินเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูล อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ทางธรณีวิทยาของเสา
เฉลียงบ้านใหม่ดงสำโรงเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาโครงสร้างของเสาเฉลียง บ้านใหม่ดงสำโรง อำเภอศรีเมือง
ใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
2.2 เพื่อศึกษาขนาดอนุภาคของเนื้อหิน และสีของหินในแต่ละชั้น
2.3 เพื่อกำหนดลำดับชั้นหิน และระบุหมวดหินของเสาเฉลียงในจังหวัดอุบลราชธานี
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3. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยภาคสนามโดยรวบรวมข้อมูลที่ปรากฏจากหินในแหล่งศึกษา มา
วิเคราะห์เพื่อหาความเป็นมาและความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ปรากฏในพื้นที่ศึกษากับฐานข้อมูลจาก
แผนที่ธรณีวิทยา
3.1 การศึกษาธรณีวิทยาโครงสร้างของบ้านใหม่ดงสำโรง
ลักษณะทางธรณีวิทยาโครงสร้างเป็นองค์ความรู้ที่ช่วยอธิบายโครงสร้างทางธรณีที่พบในแหล่ง
ศึกษาโดยการสำรวจจากลักษณะปรากฏบนชั้นหินที่จับตัวอยู่หรือจากตะกอนที่ผุพังออกมา (เพียงตา, 2559)
จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลของหมวดหินจากแผนที่ธรณีวิทยาของแหล่งศึกษาเพื่อ
วิเคราะห์การลำดับชั้นหิน และระบุหมวดหมู่หินในแหล่งศึกษา
3.2 การศึกษาขนาดอนุภาคของหิน
การศึกษาขนาดอนุภาคและสีต้องทำการเก็บตัวอย่างจากแหล่งศึกษาโดยปราศจากการรบกวน
ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างหรือลักษณะทางธรณีของแหล่งศึกษา (Mohammed, 2021) โดย
การเก็บตัวอย่างรอบบริเวณศึกษาให้มีระยะห่างเท่ากัน (Sinha, 2021) จากนั้นนำตัวอย่างหินที่ได้มาบดโดยใช้
ผ้าห่อแล้วใช้ค้อนทุบให้อนุภาคเม็ดหินแตกออกจากกันพอประมาณ จากนั้นนำมาบดต่อด้วยโกร่งบดสาร
จนกระทั่งสังเกตเห็นว่าอนุภาคของเม็ดหินแยกออกจากกันอย่างชัดเจน แล้วนำมาหาขนาดอนุภาคโดย
ตะแกรงร่อนด้วยวิธีร่อนแห้ง (Gates, 2000)
3.3 การศึกษาสีของอนุภาคหิน
กระบวนการระบุศึกษาสีของหินใช้การระบุจากตัวอย่างหินที่ผ่านการร่อนด้วยตะแกรงร่อนโดย
พิจารณาสีของหินจากอนุภาคที่มีขนาดไม่เกินกว่าขนาดของอนุภาคทราย ด้วยดัชนีสี Munsell เป็นเกณฑ์ใน
การอ้างอิง (Roxanne, 2017, Neil, 2002)
ทั้งนี้ การวิจัยนี้เป็นการสำรวจเพื่ออธิบายลักษณะทางธรณีโครงสร้างทางกายภาพ โดยอาศัย
หลักสำคัญของธรณีวิทยาโครงสร้าง (Fundamentals of Structural Geology) 2 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย
รอยสั ม ผั ส (contacts) และโครงสร้า งปฐมภูมิ (primary structures) ในการอธิ บายลั กษณะทางธรณี
โครงสร้างปรากฏโดยใช้กรอบความคิดของการวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (เพียงตา,
2559) เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างของเสาเฉลียง
4. ผลการวิจัย
4.1 ธรณีวิทยาโครงสร้างของเสาเฉลียงบ้านใหม่ดงสำโรง
จากการสำรวจลักษณะปรากฏธรณีวิทยาของบ้านใหม่ด งสำโรงปรากฏพบการวางตัว ของชั้น
หินเป็นชั้น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนฐาน ส่วนเสา และส่วนบน มีความสูงจากฐานถึงยอดรวม 2.8 เมตร
เมื่อทำการวัดขนาดเส้นรอบวงบริเวณฐานเสา ส่วนกลางเสา และส่วนบน พบว่ามีขนาดเส้นรอบวง 13.42,
8.45 และ 1.89 เมตร ตามลำดับ ความชันบริเวณเสา 52 - 76 องศา และความชันบริเวณส่วนบน 18 – 27
องศา ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 การแบ่งส่วนของเสาเฉลียงบ้านใหม่ดงสำโรง
ลักษณะทางธรณีโครงสร้างที่ปรากฏให้เห็นได้เด่นชัดพบได้บริเวณส่วนเสาและส่วนฐาน ได้แก่ มี
ลักษณะการวางชั้น (bedding) เป็นลักษณะทางธรณีวิทยาโครงสร้างที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัด
ตลอดช่วงความสูงและโดยรอบส่วนเสา โดยความหนาของละชั้นแตกต่างกัน จำแนกได้จากการจำแนกเขต
ของกรวดและเม็ดกรวดที่มีขนาดใหญ่บริเวณส่วนล่างของชั้นและมีขนาดที่เล็กลงลดหลั่นลงไปเมื่อ ความหนา
ของการวางชั้นเพิ่มขึ้น ดังภาพที่ 2 (ก) นอกจากนั้นยังพบการวางตัวแบบเฉียงระดับ (cross-bedding)
ปรากฏแทรกเด่นชัดอยู่ระหว่างการวางชั้น ดังภาพที่ 2 (ข) และปรากฏรอยริ้วกระแส (current ripples) อยู่
บริเวณส่วนฐานของเสาเฉลียงซึ่งมีลักษณะเส้นตรงหยักเล็กน้อยคล้ายคลื่น (เพียงตา, 2550, Maurice,
1989) ดังภาพที่ 2 (ค) เป็นริ้วขนาดเล็กบนแผ่นหินขนาดใหญ่โดยรอบบริเวณ

(ก) การวางชั้น
(ข) การวางชั้นเฉียงระดับ
(ค) รอยริ้วกระแส
ภาพที่ 2 ลักษณะทางธรณีโครงสร้างที่ปรากฏบริเวณบ้านใหม่ดงสำโรง
จากการศึกษาแผนที่ธ รณีวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี ของกรมทรัพ ยากรธรณี ระวางชุดแผนที่
ND48-3,15 มาตราส่วน 1:250,000 ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ 15.5432914 องศาเหนือ 105.3881062
องศาตะวันออก ดังภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งของเสาเฉลียงบ้านใหม่ด งสำโรง ตั้งอยู่บนหมวดหินภู
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พาน กลุ่มหินโคราช มีลักษณะเป็นแหล่งธรณีสัณฐาน ตามการแบ่งประเภทแหล่งทางธรณีวิทยา (Nemanja,
2020; Florina, 2019) ตามปรากฏในแผนที่

เสาเฉลียงบ้าน
ใหม่ดงสำโรง

ภาพที่ 3 แผนทีธ่ รณีวทิ ยาจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณอำเภอศรีเมืองบริเวณใหม่
สภาพธรณีวิทยาโดยทั่วไปในพื้นที่โดยส่วนใหญ่ของอำเภอศรีเมืองใหม่ (กรมทรัพ ยากรธรณี,
2550) ดังตารางที่ 1 ประกอบไปด้วยหินชั้นหรือหินตะกอน ที่มีอายุแก่ที่สุดอยู่ในยุคครีเทเชียส ได้แก่ หมวดหิน
ภูพ าน (Kpp) ประกอบด้วยหินทราย และหินทรายเนื้อปนกรวด บางแห่งมีหินกรวดมนแทรกสลับแบบไม่
ต่อเนื่อง มีความหนาประมาณ 60 เมตร ถัดขึ้นมาเป็นหมวดหินโคกกรวด (Kkk) ประกอบด้วยหินทรายและ
หิน ทรายแป้ง สีน้าตาลแดงถึงสีม่วงแดง บางบริเวณพบชั้นหินกรวดมนเม็ด เล็กร่วมด้วย มีความหนาตั้งแต่
430-700 เมตร
ตารางที่ 1 คำอธิบายแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี
สัญลักษณ์
คำอธิบาย
หินทรายแป้ง หินทราย หินดินดาน สีน้ำตาลแดง ม่วงแดง มีเนื้อปูนปน
หินทรายแป้ง หินทราย สีน้ำตาลแดง เนื้อปูนปน หินเคลย์ และหินกรวดมน
หินทราย สีเทาขาว ชั้นหนา หินทรายแป้ง หินกรวดมนขนาดเล็ก ประกอบด้วยเม็ดกรวด
หลายขนาด
สถานที่ตั้งของเสาเฉลียงบ้านใหม่ดงสำโรง
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4.2 ขนาดอนุภาคของหิน
การศึกษาขนาดอนุภาคของหิน ผู้วิจัยได้ทำการเก็บตัวอย่างของหินส่วนฐาน ส่วนเสา และ
ส่วนบน เป็นจำนวนส่วนละ 8 ตัวอย่าง ให้มีระยะห่างเท่ากันที่ระยะ 1.67, 0.23 และ 1.05 เมตร ตามลำดับ
ดังภาพที่ 4 จากนั้นนำตัวอย่างแต่ละส่วนมาผสมกัน ทุบ และบดด้วยโกร่งจนอนุภาคหินแตกออกจากกันหมด
จึงนำมาร่อนด้วยตะแกรงเพื่อหาขนาดอนุภาคโดยใช้ตะแกรงเบอร์ และ 230 ที่มีขนาดของรูตะแกรง 2.000
และ 0.063 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นขนาดเท่ากับขนาดของทรายและทรายแป้ง

(ก) ส่วนฐาน
(ข) ส่วนเสา
(ค) ส่วนบน
ภาพที่ 4 ตำแหน่งเก็บตัวอย่างหินจากเสาเฉลียงบ้านใหม่ดงสำโรง
เมื่อนำหินแต่ละส่วนมาร่อนโดยใช้ตะแกรงเบอร์ 10 และ 230 พบว่าอนุภาคของหินในชั้น นี้ มี
ทั้งส่วนที่ไม่สามารถผ่านตะแกรงเบอร์ 10 เมชได้ส่วนที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 10 เมช ได้แต่ไม่ผ่านตะแกรงเบอร์
230 เมชและส่วนที่สามารถผ่านตะแกรงเบอร์ 230 เมชได้ ดังตารางที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในชั้นนี้ประกอบไป
ด้วยอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.000 มิลลิเมตร อนุภาคที่มีขนาดอยู่ในช่วง 0.063 – 2.000 มิลลิเมตร และ
อนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 0.063 มิลลิเมตรตามลำดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามมาตราของเวนท์เวิร์ท พบว่าตรงกับ
ขนาดของหินกรวดมน ทราย และทรายแป้งตามลำดับ
ตารางที่ 2 การกระจายตัวของขนาดอนุภาคเนื้อหินของเสาเฉลียงบ้านใหม่ดงสำโรง
ตัวอย่าง
ก่อนร่อน
หินกรวดมน
ทราย

ทรายแป้ง

ส่วนบน

ส่วนเสา
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ตัวอย่าง

ก่อนร่อน

หินกรวดมน

ทราย

ทรายแป้ง

เนื้อหินที่ยัง
ไม่ผ่านการร่อน

เนื้อหินที่ไม่ผ่าน
ตะแกรงร่อน
เบอร์ 10

เนื้อหินที่ผ่าน
ตะแกรงร่อน
เบอร์ 10 แต่ไม่
ผ่านเบอร์ 230

เนื้อหินที่ผ่าน
ตะแกรงร่อน
เบอร์ 230

> 2.000

2.000 – 0.063 < 0.063

ส่วนฐาน

คำอธิบาย
ขนาดอนุภาค
(มิลลิเมตร)

ผลการทดลองที่ได้จากกระบวนการร่อนแห้งแสดงถึงการกระจายตัวของขนาดอนุภ าคหินจาก
ตัวอย่างหินของแต่ละส่วน จากภาพที่ 5 แสดงให้เห็นว่าส่วนบนของเสาเฉลียงมีหินกรวดมนในปริม าณที่น้อย
ที่สุดและมีอนุภาคทรายมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างหินจากส่วนอื่น ขณะที่ตัวอย่างหินจากส่วนเสามี
อนุภาคทรายแป้งน้อยมากเมื่อ เปรียบเทียบกับหินในส่วนอื่น สัมพันธ์กับการผุกร่อนที่ปรากฏอย่า งเด่น ชัด ใน
โครงสร้างส่วนเสา

100%

ก็ กว 0.063
5.21

2.000 - 0.063

ป ิ ณอ ุภ ค ิ

80%
60%

50.77
74.02
81.02

40%

28.27

20%
0%

ญกว 2.000

21.57
13.77
ว

20.97

4.40
ว

ว ฐ

ภาพที่ 5 ร้อยละการกระจายตัวของขนาดอนุภาคหิน
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4.3 สีของอนุภาคหิน
เมื่อนำอนุภาคจากกระบวนการร่อนเพื่อหาขนาดของอนุภาคหินเฉพาะส่วนที่ผ่านตะแกรงร่อน
เบอร์ 10 แต่ไม่ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 230 และส่วนที่เนื้อหินที่ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 230 จะได้เฉพาะอนุภาค
หินที่มีเฉพาะทรายและทรายแป้งผสมกัน จากนั้นทำการสังเกตสีของอนุภาคหินด้วยตาเปล่า ในแสงธรรมชาติ
(Neil, 2002) แล้วพิจารณาเปรียบเทียบกับสีกับสมุดเทียบมาตรฐานสีของตัวอย่างดินจากหนั งสือ เทีย บสีดิน
ตามดัชนีสี Munsell ได้ผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สีของอนุภาคหิน
สมบัติ
อัตราส่วน
ทราย:ทรายแป้ง
สีของหิน
Munsell soil colors

ส่วนบน

ส่วนเสา

ส่วนฐาน

85:15

83:17

57:43

เทา
น้ำตาล
2.5YR 7/12
5YR 8/12

ส้มอ่อน
น้ำตาล
5YR 9/8
5YR 8/14

เทาดำ
น้ำตาล
2.5YR 2/2
5YR 8/12

ผลที่ได้จากการสังเกตพบว่าอนุภาคหินจากส่วนบนและส่วนฐานมีที่ทรายแป้งในปริมาณ
มากกว่าส่วนเสาจึงมีสีเทา และเทาดำ เป็นหลัก ซึ่งเป็นสีของทรายแป้งที่ช่วยประสานเนื้อหิ นให้มี ความแข็ ง
ส่วนอนุภาคหินจากส่วนเสามีสีส้มอ่อนเป็นหลัก รวมถึงมีอนุภาคหินสีน้ำตาลเช่นเดียวกับหิน จากส่วนอื่น
แสดงให้เห็นว่าดินส่วนดังกล่าวมีทรายแป้งในปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนทั้งหมดของตัวอย่างหินส่วนเสา
ที่มีหินกรวดมนเป็นส่วนประกอบหลักส่งผลให้หินส่วนเสามีความแข็งน้อยกว่าส่วนอื่นอย่างเห็นได้ชัด
5. อภิปรายผล
5.1 ธรณีวิทยาโครงสร้างของเสาเฉลียงบ้านใหม่ดงสำโรง
บ้านใหม่ดงสำโรงเป็นเสาเฉลียงที่มีลักษณะทางธรณีโครงสร้างที่น่าสนใจ มีความสูงจากฐาน
ถึงยอดรวม 2.8 เมตร มีเส้นขนาดเส้นรอบวงบริเวณฐาน 13.42 เมตร พื้นที่โดยรอบบริเวณเป็นแผ่นหินขนาด
ใหญ่ เสาเฉลียงบ้านใหม่ดงสำโรงเป็นประติมากรรมธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการกร่อนและการผุพังอยู่กับที่
ตามแนวชั้นหินที่มีความแข็งแตกต่างกันเนื่องจากมีอัตราส่วนระหว่างหินกรวดมน ทราย และทรายแป้งใน
ปริมาณที่แตกต่างต่างกันทำให้ชั้นหินมีความคงทนต่อกระบวนการดังกล่าวแตกต่างกันจึงถูกกัดกร่อนไม่
เท่ากัน ปรากฏเด่นชัดบริเวณส่วนเสาของเสาเฉลียงที่เป็นชั้นหินที่อ่อนกว่าจึงถูกกัด กร่อ นมากกว่าส่ วนอื่น
หลงเหลือเป็นส่วนคล้ายโคนเห็ด ในขณะที่ชั้นหินที่มีความแข็งมากกว่าอย่างส่วนฐานและส่วนบนถูก กัดกร่อน
น้อยกว่าทำให้หินส่วนดังกล่าวหลงเหลือเป็นแผ่นหินวางอยู่ด้านบนคล้ายส่วนของดอกเห็ด
ส่วนลักษณะทางธรณีโครงสร้างที่ปรากฏเด่นชัดบริเวณส่วนเสาและส่วนฐานมีอยู่ 3 ลักษณะ
ได้แก่ การวางชั้น (bedding) เป็นลักษณะทางธรณีวิทยาโครงสร้างที่สังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัด โดยรอบส่วน
เสาตลอดช่วงความสูง มีความหนาแตกต่างกันในแต่ละชั้น สามารถจำแนกได้โดยง่ ายจากการสังเกตแนวหิน
กรวดมนขนาดใหญ่และเม็ด กรวดที่วางตัวอยู่บริเวณส่วนล่างของชั้นและมีขนาดลดหลั่นลงไปตามความหนา
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ของการวางตัวในแต่ละชั้น แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมขณะนั้นว่าเกิ ดการทั บถมอยู่
เป็นประจำตามชั้นของตะกอนแต่ละชั้นตกทับถมกัน โดยการปรากฏแนวชั้นหินกรวดมนแต่ละชั้นแสดงถึง การ
หยุดทับถมของตะกอนชั้นหนึ่งและการเริ่มตกทับตะกอนอีกชั้นต่อเนื่องกันไป นอกจากนั้นระหว่างการวาง
ชั้นในส่วนเสายังพบการวางตัวแบบเฉียงระดับ (cross-bedding) ปรากฏแทรกเด่นชัดอยู่ระหว่างการวางชั้น
การปูชั้นเฉียงระดับที่พบบริเวณส่ว นเสามีมุมเอียงออกไปจากการวางชั้นของหิน อันเกิดจากการเคลื่อนย้ าย
ของเนินทราย สันทราย หรือเกิดจากเม็ดตะกอนขนาดไม่เกินกว่าทรายที่ตกตามสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ หรือบน
ชายทะเล โดยการพัดพาของกระแสลม ส่วนรอยริ้วกระแส (current ripples) ที่ปรากฏอยู่บริเวณแผ่นหินส่วน
ฐานและบริเวณโดยรอบของเสาเฉลียงที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงหยักเล็กน้อยคล้ายคลื่น (เพียงตา, 2551,
Maurice, 1989) เป็นรอยริ้วคล้ายบนพื้นทรายหรือโคลนที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของกระแสลม คลื่นผิว
น้ำ หรือคลื่นท้องน้ำในอดีต รอยริ้วกระแสที่พบบนพื้นผิวของหินส่วนฐานนี้อาจเกิด จากริ้ว คลื่น ที่ ถูก ตะกอน
ชนิดอื่นตกทับถมปิดทับเอาไว้แล้วอีกชั้นหนึ่งแล้วตะกอนทั้งหมดแข็งตัวกลายเป็นหินริ้วคลื่น จึงทำให้หินส่วน
ดังกล่าวยังคงปรากฏรูปร่างรอยริ้วดั้งเดิมอยู่ในแผ่นหิน รอยริ้วคลื่นที่ปรากฏประกอบด้วยอนุภาคขนาดทราย
ถึงทรายแป้งแบบไม่สมมาตร กล่าวคือ รอยริ้วกระแสที่ปรากฏบริเวณแผ่นหินส่วนฐานเสาเฉลีย งบ้านใหม่ดง
สำโรงแสดงถึงทิศทางและความเร็วของกระแสคลื่อนพัดพาที่มีความผันผวน แต่ยังคงปรากฏสั นคลื่น เด่น ใน
แนวทิศตะวันออก
5.2 ขนาดอนุภาคของหิน
ผลที่ได้จากการร่อนด้วยตะแกรงเพื่อจำแนกและศึกษาการกระจายตัวของขนาดอนุภาคหินแต่
ละส่วนที่รวบรวมได้จากแหล่งศึกษา พบว่าตัวอย่างหินจากส่วนบนพบหินกรวดมนผสมอยู่เพียงร้อยละ 5.2
เท่านั้น ในขณะที่ตัวอย่างจากส่วนเสาและส่วนฐานประกอบด้วยหินกรวดมนผสมอยู่เกินกว่าครึ่งหนึ่ งของ
น้ำหนักตัวอย่าง สัมพันธ์กับการวางชั้นและการวางตัวแบบเฉียงระดับที่ปรากฏเด่นชัดบริเวณส่วนเสา และรอย
ริ้วกระแสทั่วบริเวณส่วนฐานและแผ่นหินโดยรอบบริเวณ
หินกรวดมนขนาดไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ถูกพบในตัวอย่างหินส่วนบน ในขณะที่ส่วนฐานและส่วน
เสามีหินกรวดมนคละขนาดแบบไม่ต่อเนื่องเม็ดตะกอนมีการเรียงขนาดจากละเอียดไปจนถึงหยาบขนาด 13
มิลลิเมตร สีขาว เหลือง เทา ส่วนเม็ดตะกอนทรายหยาบไปจนถึงละเอียดเป็นทรายแป้งคัดขนาดไม่ค่อยดีดั ง
ปรากฏเป็นชั้นมีลักษณะเส้นตรงหยักคล้ายรอยริ้วกระแสบริเวณส่วนเสา ความกลมมนปานกลาง แสดง
ลักษณะชั้นเฉียงระดับเอียงตัวไปทางทิศตะวันออก สัมพันธ์กับข้อมูลจากแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี
(อภิชัย, 2550) ได้อธิบายถึงลักษณะทางธรณีวิทยาของหินในหมวดหินภูพานว่าโดยทั่วไปประกอบด้วยหิน
ทราย หินทรายปนกรวด สีขาวปนเทา มีขนาดปานกลางถึงเม็ดหยาบ การคัดขนาดไม่ดี เม็ดค่อนข้ างเหลี่ยม
ถึงค่อนข้างกลม เม็ดกรวดประกอบด้วย แร่ควอรตซ์ และแร่เชิร์ต สีแดง เทา ดํา น้ำตาล นอกจากนี้หมวดหิน
ภูพานยังแสดงลักษณะชั้นเฉียงระดับ ในหินทรายแป้งและหินโคลนชั้นบางสีเทาถึงเทาดํา และแทรกสลับด้วย
หินกรวดมนบางปรากฏพบในบางแห่ง
การกระจายตัวของอนุภาคหินที่ไ ด้จากการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าปริมาณทราย และทราย
แป้งของตัวอย่างหินบริเวณส่วนบนที่มีอัตราส่วนมากกว่าส่วนเสาอย่างมีนัยสำคัญ เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ หิน
ส่วนบนดังกล่าวมีความแข็งและทนต่อกระบวนการกัดกร่อนและผุพังได้ดีกว่าบริเวณที่มีค วามหนาแน่น ของ
ทราย และทรายแป้งน้อยกว่าอย่างเช่นในส่วนเสา นอกจากนี้ การปรากฏชั้นหินแบบการวางชั้นบริเวณหิน
ส่วนเสาแสดงให้เห็นเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการตกตะกอนทับถมของตะกอนทรายและหิ น กรวดมนใน
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ปริมาณมากทำให้หินส่วนเสามีความแข็งน้อยกว่าส่วนบนจึงถูกกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อม เช่น ลม ฝน
มากกว่าหินส่วนบนและส่วนฐาน ปรากฏเป็นปฏิมากรรมจากธรรมชาติในที่สุด
สีเทาที่สังเกตได้อย่างเด่นชัดจากตัวอย่างหินส่วนบนและส่วนฐานที่ผ่านการบดด้วยโกร่ งแล้ว
สังเกตภายใต้แสงธรรมชาติ โดยเฉพาะจากเนื้อหินที่ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 230 กล่าวคือเป็นอนุภาคที่มีขนาด
เล็กกว่า 0.063 มิลลิเมตร ที่ประกอบด้วยทรายแป้งและโคลนซึ่งมีสมบัติเป็นวัสดุประสานเนื้อหินให้มีความแข็ง
มาก อนุภาคดินสีน้ำตาลที่พบในหินทั้งสามส่วนเป็นสีของแร่ซิลิกาที่เป็นส่วนประกอบหลักของเม็ดทราย
6. สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ลักษณะทางธรณีโครงสร้างและและหมวดหินของเสาเฉลียงบ้านใหม่ด งสำโรง
ปรากฏลักษณะทางธรณีวิทยาโครงสร้างที่เด่นชัดอยู่ 3 ลักษณะ ได้แก่ การวางชั้น การวางชั้นเฉียงระดับ และ
รอยริ้วกระแส เมื่อเปรียบเทียบข้อค้นพบจากแหล่งศึกษากับแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับผลที่
ได้จากการศึ ก ษา การกระจายตัว ของขนาดอนุ ภาคหิน และสีของตะกอนหิ น และจากข้อมูลเนื้อ หิ น ที่
ประกอบด้วยหินกรวดมน หินทราย หินทรายแป้ง สีน้ำตาล สีเทา และสีเทาดำ ตรงกับคำอธิบายของหิน ใน
หมวดหินภูพานว่าอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้น มีอายุประมาณ 100 - 140 ล้านปี ดังข้อมูลที่แสดงในแผนที่
ธรณีจังหวัดอุบลราชธานี จึงสามารถสรุปได้ว่าเสาเฉลียงยักษ์เป็นหินในหมวดหินภูพาน ยุคครีเทเชียสตอนต้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประวงค์เพื่อสร้างและทดสอบเตาปฏิกรณ์แก๊สซิฟิเคชั่นสำหรับครัวเรื่อนและ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กโดยการประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานทางเลือก ทางผู้วิจัยสนใจนำเชื้อเพลิงชีวมวลซึ่ง
สามารถหาได้ง่ายมาผลิตก๊าซชีวมวลผ่านกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นแทนที่การใช้เชื้อเพลิงแอลพี จี ด้วยการ
สร้างเตาปฏิกรณ์แก๊สซิฟิเคชั่นชนิดดาวน์ดราฟขนาด 66.15 ลิตร และทดสอบหาอัตราการผลิ ต ก๊า ซชีวมวล
ของเตาปฏิกรณ์ จากผลการทดลองพบว่าเตาปฏิกรณ์แก๊สซิฟิเคชั่นขนาดเล็กสามารถทำงานได้อ ย่า งเสถียร
และสามารถผลิตก๊าซชีวมวลจากเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบไม้เบญจพรรณ 14.28 นาที/กิโลกรัม โดยก๊าซดังกล่าว
สามารถต้มน้ำเดือดได้ใน 9 นาที และศึกษาการทำงานของเตาปฏิกรณ์เพื่อนำองค์ความรู้นี้ ถ่ายทอดสู่ ชุมชน
และอุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อนำไปสร้างประโยชน์ต่อไป
คำสำคัญ : แก๊สซิฟิเคชั่น ชีวมวล ก๊าซชีวมวล

Abstract
This journal purpose is construction and testing gasifier in community and small
industrial scale. Researcher was interested using biomass with gasification process replace
using LPG by down-draft gasifier 66.15 liters and testing production rate of biomass gas. In
stable condition gasifier can produced gas by mixed wood pillet 14.28 mins/kg. The biomass
gas can boil water to 100◦C in 9 minutes. Operation data of gasifier to bring knowledge to
community and industrial for public benefits.
Keywords : Gasification, Biomass, Fuel Gas
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1. บทนำ

ภาวะโลกร้อนและปัญหาด้านมลพิษกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการพยายามแก้ปัญหาด้า น
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นการหาแหล่งพลังงานทางเลือกจึงได้รับความสนใจอย่างมาก (Demirbas A., 2009 และ
Jens K. Holm, 2006) เนื่องจากการมีอยู่อย่างจำกัดของเชื้อเพลิงฟอสซิล และการเกิดเชื้อเพลิงฟอสซิลต้อง
ผ่านการย่อยสลายมานับล้านปี ด้วยการใช้เชื้อเพลิงในอัตรานี้เชื้อเพลิงฟอสซิลจะหมดไปใน 50 ปี (Prabir
Basu, n.d.) ดังนั้นการหาแหล่งพลังงานทางเลือกจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ชีวมวลจากพืชหรือขยะซึ่งสามารถ
หาได้ง่ายจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและยังไม่เพิ่มปริมาณสุทธิของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อบรรยากาศ (Jens K.
Holm, 2006 ; Loppinet-Serani, A., Aymonier, C., Cansell, F., 2008 ; UNFCCC, 2005 ; กรมควบคุม
มลพิษ, ม.ป.ป.)
เพื่อให้การนำชีวมวลไปใช้เป็นแหล่งพลังงานมีความเรียบง่ายจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยให้มี
ความสะดวกมากขึ้น ต่อการใช้งานทั้งในระดับอุตสาหกรรมและชุมชน โดยเตาปฏิกรณ์มีหลักการทำงานแบ่ ง
อกเป็น 2 ชนิด คือหนึ่งอัพดราฟ (up-draft) ซึ่งก๊าซที่ได้จะมีน้ำมันทาร์และฝุ่นปนอยู่มากภาชนะที่ใ ช้ร่ว มกับ
เตาปฏิกรณ์จึงไม่สะอาด สองดาวน์ดราฟ (down-draft) ซึ่งมีกระบวนการที่กำจัดน้ำมันทาร์ ในก๊ า ซได้ดี ก ว่า
ชนิดอัพดราฟเนื่องจากน้ำมันทาร์ได้ถูกกำจัดในกระบวนการภายในเตาปฏิกรณ์ก่อนถูกนำมาใช้ (Prabir Basu,
n.d. ; Rousset, P., C. Figueiredo, M. De Souza, W. Quirino, 2011 ; Ciolkoze D., Wallace R., 2011
; Antal, M.J., M. Gronli, 2003 ; Bell, M.J., F. Worrall, 2011) ก๊าซชีวมวลที่ได้จึงมีความสะอาดกว่า
เพราะฉะนั้นการนำหลักการทำงานของเตาชนิดดาวน์ดราฟมาสร้างเตาปฏิกรณ์ขนาดเล็กจะช่วยให้กลุ่มชุม ชน
และอุตสาหกรรมแปรรูปขนาดเล็กสามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ได้โดยง่ายขึ้น (Prabir Basu, n.d.)
ทางผู้วิจัยจึงสนใจนำหลักการทำงานของกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นชนิดดาวน์ดราฟมาใช้ใ นการ
สร้างเตาปฏิกรณ์ขนาดเล็ก โดยศึกษาการทำงานของเตาปฏิกรณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมต่อการนำไป
กำหนดสภาวะการทำงานของเตาปฏิกรณ์เพื่อนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเตาปฏิกรณ์แก๊สซิฟิเคชั่นขนาดเล็กขนาด 66.15 ลิตร
2. เพื่อทดสอบอัตราการผลิตก๊าซชีวมวลของเตาปฏิกรณ์ก๊าซิฟิเคชั่นที่สร้างขึ้น
3. วิธีดำเนินการวิจัย
เตาปฏิกรณ์แก๊สซิฟิเคชั่นในการทดลองนี้ถูกออกแบบโดยใช้หลักการทำงานของเตาแก๊ส ซิฟิเ คชั่น
แบบดาวน์ดราฟ คือ ให้อากาศไหลผ่านเชื้อเพลิงจากด้านบนสู่ด้านล่างของเตาปฏิกรณ์ก่อนที่ก๊าซชีวมวลที่จาก
ปฏิกิริยาแก๊สซิเคชั่นจะไหลออกทางด้านล่างของเตาปฏิกรณ์ เข้าสู่อุปกรณ์บำบัดก๊าซเพื่อให้สะอาดพร้อมใช้
งานกับหัวเผาต่อไปดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 อุปกรณ์การทำงานของเตาปฏิกรณ์แก๊สซิฟิเคชั่น
หลังจากก๊าซชีวมวลออกจากเตาปฏิกรณ์แล้วจะถูกนำไปกำจัดฝุ่นออกด้วยไซโคลน จากนั้นกำจัด
น้ำมันธาร์และไอน้ำออกด้วยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และผ่านตัวกรองในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้ก๊าซชีวมวล
ที่ได้สะอาดและพร้อมนำไปใช้งานกับหัวเผาแทนก๊าซแอลพีจี
1. เตาปฏิกรณ์แก๊สซิฟิเคชั่น
เตาปฏิกรณ์แก๊สซิฟิเคชั่น ที่สร้างขึ้นเป็นเตาปฏิกรณ์แก๊สซิฟิเคชั่นชนิดดาวน์ดราฟ ความจุขนาด
66.15 ลิตร ซึ่งทำงานร่วมกับโบร์วเวอร์ , ไซโคลน (ดักจับฝุ่น) และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (ดักจับ
น้ำมันธาร์และลดอุณหภูมิก๊าซชีวมวล)

รูปที่ 2 เตาปฏิกรณ์แก๊สซิฟิเคชั่นที่สร้างขึ้น
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2. เชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดลอง
ได้แก่ชีวมวลแท่งตะเกียบซึ่งผลิตจากไม้เบญจพรรณ โดยสามารถหาซื้อได้ทั่วไป

รูปที่ 3 เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบไม้เบญจพรรณ
3. วิธีการทดลอง
1. เริ่มต้นด้วยการบรรจุเชื้อเพลิงลงจนเต็มเตาปฏิกรณ์ ซึ่งเป็นน้ำหนัก 22 กิโลกรัม
2. อุ่นเตาปฏิกรณ์ด้วยการจุดเตาปฏิกรณ์ และเปิดการทำงานของปั๊ม
3. ตั้งเวลาไว้ ประมาณ 45 นาที เพื่อให้เตาเริ่มทำงานชีวมวลจะเข้าสู่กระบวนการแก๊สซิฟิ
เคชั่นและจะคายไอน้ำออกมาจากเตาปฏิกรณ์
4.จากนั้นเมื่อเตาปฏิกรณ์คายน้ำจนหมดแล้วจึงเริ่มจุดเตาปฏิกรณ์และจับเวลาในการทำงาน
ของเตาปฏิกรณ์เพื่อหาอัตราการผลิตก๊าซชีวมวลของเตาปฏิกรณ์และบันทึกผลการทดลอง
4. ผลการวิจัย
จากข้อมูลสืบค้นพบว่าค่าความร้อนของก๊าซชีวมวลจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 MJ/nm3 ส่วน LPG มี
ค่าความร้อนอยู่ที่ 36 MJ/nm3 [11] เพราะฉะนั้นจะพบว่าค่าความร้อนของ LPG มีค่าสูงกว่าก๊าซชีวมวล ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการทดลอง ซึ่งการทดลองได้ดำเนินไปโดยใช้อัตราการไหลของอากาศ 270 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราการไหลของปั๊มที่ต่ำที่สุดซึ่งทำให้ปฏิกิริยาแก๊สซิฟิเคชั่นภายในเตาปฏิ กรณ์แ ก๊ส ซิฟิ เคชั่น
สามารถผลิตก๊าซชีวมวลอย่างต่อเนื่องได้ดังแสดงในตารางที่ 1 (อัตราการใช้ก๊าซ 50 นาที/กก. นำมาจาก
อุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในพื้นที่ (สวนมะม่วงเนรัญชลา))
ตารางที่ 1 แตราการผลิตก๊าซชีวมวลด้วยเตาปฏิกรณ์แก๊สซิฟิเคชั่น
ชนิดเชื้อเพลิง
เวลาที่ผลิตแก๊ส ระยะเวลาน้ำเดือด ระยะเวลาอุ่นเตา อุณหภูมิเปลวไฟ
(min/kg)
(min)
(min)
(๐C)
ไม้เบญจพรรณอัดแท่ง
14.28
9.3
45
450
LPG
50
6
1,130
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5. อภิปรายผล
จากผลการทดลองพบว่าที่การทดสอบเตาปฏิกรณ์แก๊สซิฟิเคชั่นร่วมกับชีวมวลไม้เบญจพรรณ
พบว่ามีอัตราการผลิตก๊าซชีวมวล 14.28 นาที/กิโลกรัม โดยก๊าซชีวมวลที่ได้มีอุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส
และสามารถต้อมน้ำเดือดได้ใน 9 นาที
ด้วยคุณสมบัตินี้การนำก๊าซชีวมวลไปแทน LPG นั้นจะสามารถช่วยประหยัดต้นทุ น ได้อย่ า งมาก
ถึงแม้อุณหภูมิเปลวไฟของก๊าซ LPG จะสูงกว่าก๊าซชีวมวลอย่างมาก (HHV of oil and gas, n.d.). แต่ด้วย
ต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าการใช้ก๊าซชีวมวลในปริมาณที่สูงขึ้นนั้นก็ยังคงสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้
เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบไม้เบญจพรรณอยู่ที่ 2.50 บาท/กิโลกรัมเท่านั้น ในขณะที่แอลพิจีอยู่ที่
กิโลกรัมละ 25 บาท (LPG cost, n.d.).
นอกจากนี้ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กซึ่งได้มีการนำข้อมูลมาใช้เปรียบเทียบปริมาณการใช้ LPG ต่อ
วันดังแสดงในตารางที่ 1 มีขยะจากกระบวนการผลิตซึ่งสามารถนำมาแปลรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลแท่งตะเกียบ
ได้เป็นจำนวนมาก หากนำขยะดังกล่าวมาแปรรูปเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนการซื้อไม้เบญจพรรณมาใช้ นั้น จะ
สามารถช่วยลดต้นทุนได้อีกเป็นจำนวนมาก
6. สรุปผลการวิจัย
จากผลการทดลองพบว่าเตาปฏิกรณ์แก๊สซิฟิเคชั่นขนาดเล็กสามารถทำงานได้อย่างเสถียรและ
สามารถผลิตก๊าซชีวมวลจากเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบไม้เบญจพรรณ 14.28 นาที/กิโลกรัม โดยก๊าซดังกล่าว
สามารถต้มน้ำเดือดได้ใน 9 นาที จึงทำให้สามารถนำไปใช้แทน LPG ได้สำหรับการใช้งานในระดับ ชุมชนและ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังเป็นพลังงานสะอาดและสามรถลดต้นทุนการผลิตลงได้เมื่อ เที ยบการใช้
LPG
7. ข้อเสนอแนะ
ควรทดสอบการทำงานของเตาปฏิกรณ์ร่วมกับเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทอื่นร่วมด้วย
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การพัฒนาโปรแกรมสำหรับช่วยบันทึก แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และแสดงผล
ระบบไฟฟ้า 3 เฟส แบบ Real Time
The Development of a Program to Help Recording Voltage and Current
and Displaying the Results of the 3-Phase Electrical System in Real Time
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาโปรแกรม Arduino เพื่อใช่งานร่วมกับ PZEM-004T ที่ใช้สำหรับวัด
แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า โดยจะส่งข้อมูลที่วัดค่าออกมาส่งไปเก็บข้อมูลในรูปแบบ ไว้ที่ Google Sheet มี
การแจ้งเตือนผ่าน Line notify และยังสามารถปรับค่าแรงดันสูงหรือต่ำ กระแสสู งหรือต่ำ ที่แอพพลิเคชั่น
Blynk พร้อมทั้งการแสดงผลและแสดงผลแบบ Real Time จากการทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาพบว่า
สามารถใช้งานได้ง่ายและเป็นประโยชน์ และมีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูล สามารถ
ดูผลแบบ Real Time ทำให้ประหยัดเวลาในการบัน ทึ ก ข้อมูล ได้ อย่า งมีค วามถู กต้อ งและแม่น ยำ โดย
แรงดันไฟฟ้ามีค่าความผิดพลาดอยู่ที่ 0.08-1.29 % และกระแสไฟฟ้ามีค่าความผิดพลาดอยู่ที่ 0.17-5.24 %
คำสำคัญ : Arduino แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความคลาดเคลื่อน

Abstract
This research presents the development of Arduino program to be used with PZEM004T for voltage and current measurement by sending the measured data to store data in the
format on Google Sheet with notifications via Line notify. In addition, it is able to adjust the
high or low pressure and high or low current, using Blynk application, along with the display
in Real Time. As the testing of the developed program, it was found that it is easy to use,
useful, convenient, and fast. It also saves time in recording data and shows results in Real
Time. Therefore, it can save time in recording data with accurate and precise results. The
voltage has an error of 0.08-1.29% and the current has an error of 0.17-5.24%.
Keywords : Arduino Program, Voltage, Current, Discrepancy
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1. บทนำ

ในระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี ที่ผ่านมาเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตและการทำงานของ
มนุษย์อย่างมาก เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก รวมไปถึง Internet of Things คือ การที่นำอุป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต การเชื่อมโยงนี้ง่ายจนทำให้
สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการ
เชื่อมโยงการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอื่นๆ กล่าว
ได้ว่า Internet of Things นี้ได้แก่การเชื่อมโยงของอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหลายผ่านอินเทอร์เน็ตที่แอพพลิเคชั่น
(เอกชัย มะการ, 2552)
งานวิจัยนี้ได้ทำการพัฒนาโปรแกรมสำหรับช่วยทำการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า แบบ
ศูนย์รวม(Songsee et al., 2005) งานวิจัยของได้ นำเสนอการออกแบบและพัฒนามาตรวัดพลังงานไฟฟ้า
สำหรับวัดพลังงานไฟฟ้ าเฟสเดียว โดยผ่ านทางเครือข่ ายไฟฟ้ ากำลังโดยใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการ
ประมวลผลและแสดงผลด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบที่นำเสนอไม่สามารถใช้ งานกับระบบไฟฟ้าชนิด 3 เฟส
งานวิจัยของ(Saekhow et al., 2009) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดในการพัฒ นาระบบแสดงผลการใช้
พลังงานไฟฟ้าชนิด 3 เฟส โดยใช้โปรแกรม Arduino เพื่อใช้สำหรับวัดและบันทึกผลที่ Google Sheet ที่เป็น
Cloud Storage มีการแจ้งเตือนผ่าน Line notify เมื่อมีค่าแรงดันสูงเกินที่กำหนดหรือต่ำกว่าเกินไป สามารถ
ปรับค่าแรงดันสูงหรือต่ำ กระแสสูงหรือต่ำที่จะให้แสดงผลผ่าน Line notify และแสดงผลแบบ Real Time
ผ่านแอพพลิเคชั่นBlynk นอกสถานที่ได้ เพื่อสะดวกและประหยัดเวลาต่อการใช้งาน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาและเรียนรู้หลักการทำงานของ Arduino
2.2 เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Arduino ที่ทำงานร่วมกับ WiFi Module
2.3 เพื่อเรียนรู้หลักการทำงานของระบบควบคุมระหว่าง Microcontroller Google sheet Line
และแอพพลิเคชั่น Blynk
2.4 เพื่อศึกษาโปรแกรม Microcontroller ในการติดต่อการทำงานกับ Google sheet Line และ
แอพพลิเคชั่น Blynk
2.5 เพื่อ พัฒนาโปรแกรมสำหรับช่วยทำการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม
Arduino
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
Arduino ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นระบบที่ใช้ในการพัฒ นาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกต้นแบบ ซึ่ง
ออกแบบให้ใช้งานง่ายทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน Arduino ได้แก่ ศิลปิน นักประดิษฐ์
นักออกแบบ ใช้ในงานอดิเรก หรือ ใครๆก็ตามที่สนใจในการประดิษฐ์นวัตกรรม งานสร้างสรรค์" ผู้ริเริ่มของ
Arduino ชื่อว่า Massimo Banzi และ David Cuartielles ซึ่งอาศัยอยู่ในเมือง Ivrea ทางตะวันตกเฉียง
เหนือของประเทศอิตาลีสองคนนี้ตั้งใจสร้างอุปกรณ์ประเภทไมโครคอนโทรลเลอร์ราคาถูกที่นักเรียนนัก ศึก ษา
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สามารถเข้าถึง และซื้อหามาเป็นเจ้าของได้โรงงานเล็กๆ ในเมืองที่ว่านี้ก็ถูกใช้เป็นที่ผลิตบอร์ด Arduino เวอร์
ชั่นแรก โดยใช้ชื่อโครงการของพวกเขาว่า Arduin of Ivrea

ภาพที่ 1 Arduinoไมโครคอนโทรลเลอร์
เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปิดเผย
ข้อมูลทั้งด้าน Hardware และ Software ตัว บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะ
สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ดหรือโปรแกรมต่อ
ได้ อ ี ก ด้ว ยความง่ า ยของบอร์ ด Arduino ในการต่ อ อุป กรณ์ เ สริม ต่ า งๆ คื อ ผู ้ ใ ช้ง านสามารถต่อ วงจร
อิเล็กทรอนิคส์จากภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ามาที่ขา I/O ของบอร์ดหรือเพื่อความสะดวกสามารถเลือกต่ อ กับ
บอร์ ด เสริ ม (Arduino Shield) ประเภทต่ า งๆเช่ น Arduino XBee Shield , Arduino Music Shield,
Arduino Relay Shield, Arduino Wireless Shield, Arduino GPRS Shield เป็นต้น มาเสียบกับบอร์ดบน
บอร์ด Arduino แล้วเขียนโปรแกรมพัฒนาต่อได้เลย
MCU – ESP32 เป็น Micro Controller ที่รองรับการเชื่อมต่อ WiFi , Bluetooth – BLE ใน
ตัว ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคือ ภาษา C หรือ Python ภาษา Python ต้องทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์
ให้รองรับ Python การพัฒนาโปรแกรมขึ้นอยู่กับผู้ที่พัฒนาโปรแกรม IDE ที่ใช้พัฒนาคือ Arduino IDE หรือ
Visual Studio สำหรับ Visual Studio จำเป็นต้องติดตั้ ง Plugin Espressif IDF หรือ PlatformIO IDE
และต้อง Enable (Arduino)ESP32 รองรับการเชื่อมต่อ WiFi และ BLE หรือ Bluetooth ได้โดยไม่ต้องซื้อ
โมดูลเพิ่มเติม บอร์ด ESP32 เองยังมีการทำงานที่แบ่งเป็น 2 Core และ Pin I/O เลือกฟั่งชั่นการทำงานได้
ใน Pin เดี ย วกั น เช่ น การแปลง Analog to Digital หรื อ Digital to Analog การเชื ่ อ มต่อ SD Card
Camera PWD RTC และ Touch เป็นต้น บอร์ด esp32 มีขาทั้งหมด 30 pin และ 36 pin ไว้ใช้งานเชื่อต่อ
กับอุปกรณ์ภายนอก

ภาพที่ 2 บอร์ดesp32 รุ่นที่มี 36 pin

ภาพที่ 3 บอร์ดesp32 รุ่นที่มี 30 pin
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PZEM-004T AC Digital Power Energy Meter Module โมดูลที่ใช้สำหรับวัดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า เซ็นเซอร์โมดูลที่มีความสามารถในการใช้วัดแรงดันไฟฟ้าของไฟบ้านวัดแรงดัน(V), กระแส(A), พลังงาน
(kW) และวัดค่ากำลังไฟฟ้าต่อชั่วโมง(kWh) ในรูปแบบไฟกระแสสลับ(AC) ซึ่งสามารถนำค่าเหล่านี้ไปใช้
คำนวณค่าไฟฟ้าได้ หรือวัดการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชิ้น (ผศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม, 2560)

ภาพที่ 4 PZEM-004T AC Digital Power Energy Meter Module
Application Blynk Blynk NodeMCU ผู้เขียนจะเริ่มอธิบายจากปลายทางคือ IoT NODE ไป
ยังปลายทางคือ APPLICATION BLYNK จากรูปข้างบน IoT NODE ก็คือ Arduino ESP8266 ESP32
หรือ RASPBERRY ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน WIFI 3G 4G LoRa หรือสายแลน การที่จะทำให้ IoT
NODE เหล่านี้รู้จัก BLYNK SERVER ได้ก็ต้องติดตั้ง ไลบรารี่ BLYNK ก่อนหรือจะลองเช็คอุป กรณ์ที่
APPLICATION BLYNK รองรับก่อนก็ได้ (อวิรุธ วิชาเร็ว และ นครภักดีชาติ, 2537)

ภาพที่ 5 แผนผังการติดต่อสือ่ สารของเครือข่าย Blynk
3.2 วิธีการดำเนินงาน
3.2.1 การวางแผนขั้นตอนการทำงาน
ในขั้นตอนวางแผนดำเนินงานนั้นเริ่มจากการศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยค้นคว้าทฤษฎี
จากบทความที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการสร้างและการอ้างอิงจากนั้นจึงทำการออกแบบ ขั้นตอนการ
ทำงานแสดงดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 แผนขั้นตอนการทำงาน
3.2.2 ขั้นตอนการออกแบบ
การดำเนินการสร้างเครื่องโดยการออกแบบเครื่องโดยใช้โปรแกรมเขียน Arduino ในการใส่
คำสั่ง Arduino ให้เซนเซอร์รับคำสั่งให้เซนเซอร์ทำการวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ตู้ MDB เพื่อให้
เซนเซอร์อ่านค่าและแสดงผลที่จอ LCD และในแอพพลิเคชั่น Blynk ตามจำนวนกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า
ที่ใช้อยู่ ณ เวลานั้น และนำค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่วัดออกมาไปประมวลผลว่าสูงหรือต่ำกว่าที่
กำหนดหรือไม่ ถ้าสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้จะส่งข้อมูล ณ เวลานั้นไปแสดงผลที่ Line notify ว่าสูงหรือต่ำ
กว่าที่กำหนดไว้ และบันทึกผลลงในโปรแกรม ที่ Google Sheet ทุกๆ 5 นาที(ประจิน พลังสันติกุล, 2558)
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3.2.3 การออกแบบชิ้นงาน
การจัดวางตำแหน่งอุปกรณ์ มี esp32 pzem-004t จอ LCD ชุดแปลงไฟกระแสสลับเป็น
กระแสตรงดังภาพที่ 7
MCU – ESP32

PZEM-004T

จอแสดงผล LCD

ภาพที่ 7 ชิ้นงานประกอบเสร็จแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน
4. ผลการวิจัย
4.1 การวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม Arduino ที่ตู้ MDB

ภาพที่ 8 การวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า
ที่ตู้ MDB ของบ้านพักข้าราชการ

ภาพที่ 9 การส่งข้อมูลที่วัดค่าได้ไปบันทึก
ที่ Google Sheet ทุกๆ 5 นาที
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ภาพที่ 10 แสดงผลการวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเทียบกับเครื่องวัดมาตรฐานทั้ง 3 เฟส

ภาพที่ 11 การแสดงผลที่จอ LCD และแอพพลิเคชั่น Blynk เทียบกับเครื่องวัดมาตรฐาน

ภาพที่ 12 สถิติข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าย้อนหลัง และการแจ้ง เตือน Line notify เมือ่ มีค่าสูงหรือ
ต่ำกว่าที่กำหนด
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การทดลองบันทึกค่าแรงดัน ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ของโปรแกรมทดสอบเทียบกับ เครื่อ งวั ด
มาตรฐาน ของปั้มน้ำบ้านพักราชการ วันที่ 6 พ.ย. 64 เวลา 08.30 น. ถึง 7 พ.ย. 64 เวลา 15.20 น.
ตารางที่ 1 แสดงค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดจากเครื่องทดสอบเทียบเครื่องวัดมาตรฐานและค่าความคลาดเคลื่อน

ตารางที่ 2 แสดงค่ากระไฟฟ้าที่วัดจากเครื่องทดสอบเทียบเครื่องวัดมาตรฐานและค่าความคลาดเคลื่อน
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5. อภิปรายผล
จากการทดสอบวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของเครื่องวักมาตรฐานกับโปรแกรมที่ตู้ MDB ที่
ใช้ควบคุมมอเตอร์ 3 เฟส ยี่ห้อ Calpeda รุ่น NM40/20B/A จำนวน 2 ตัว ของปั้มน้ำบ้านพักราชการ วันที่
6 พ.ย. 64 เวลา 08.30 น. ถึง 7 พ.ย. 64 เวลา 15.20 น. พบว่า ค่าที่ทดสอบได้มคี า่ ความผิดพลาด แต่ยัง
อยู่ในค่าที่ยอมรับได้และผลจากการทดสอบโปรแกรม Arduino สามารถวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ าได้
ใกล้เคียงกับเครื่องวัดมาตรฐาน Fluke รุ่น 179 True-RMS Digital Multimeter และ KYORITSU รุ่น
KEW SNAP 200 DIGITAL CLAMP METER โดยแรงดันไฟฟ้ามีค่าความผิดพลาดอยู่ที่ 0.08-1.29 %
และกระแสไฟฟ้ามีค่าความผิดพลาดอยู่ที่ 0.17-5.24 %
6. สรุปผลการวิจัย
จากการวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและบันทึกผลด้วยการใช้โปรแกรม Arduino สามารถวัดค่า
แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าได้หลาย พบว่าโปรแกรมสามารถใช้งานได้ง่าย ช่วยให้การวัดค่าแรงดันไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้า สามารถบันทึกผลมีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา เพราะสามารถดูข้อมูลได้แบบ Real
Time โดยที่ไม่ต้องไปที่เครื่องวัด สามารถดึงข้อมูลที่บันทึกผลลง ในโปรแกรม Excel จาก Google Sheet ได้
ตลอดเวลา อีกทั้งยังสามารถแจ้งเตือนได้ตลอดเวลาใน Line notify เมื่อเกิดข้อผิดพลาด เมื่อแรงดันไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้ามีผิดไปจากที่กำหนดไว้
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 สามารถเพิ่มย่านการวัดของแรงดันไฟฟ้าออกไปได้เพื่อใช้วัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสกับ เฟส
และสามารถเพิ่มย่านการวัดของกระแสไฟฟ้าออกไปได้เพื่อใช้ให้ครอบคลุมย่านการใช้กระแสไฟฟ้าของโรงงาน
นั้นๆได้
7.2 สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยน Sensor อื่นๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช่ในเชิงพาณิชย์ต่างๆได้ เช่น เสียง
แสง อุณหภูมิและความชื้น เป็นต้น
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บทคัดย่อ
เนื่ อ งจากอ่ างเก็ บน้ำ พุทธอุท ยานซึ ่ง เป็ นอ่า งเก็ บน้ ำขนาดกลางที่ อยู ่ใ จกลางเมื อง จังหวัด
อำนาจเจริญ มีการใช้ประโยชน์ของน้ำในอ่างเปลี่ยนแปลงไป มีการขยายตัวของเมือง จึงเกิดปัญหาอุทกภัย
ตามมา ในการศึกษานี้จึงได้ทำการศึกษาแนวทางการบรรเทาอุทกภัยด้วยการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำพุท ธ
อุทยานไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ด้วยแบบจำลอง MIKE Hydro Basin ที่พ ัฒนาโดยสถาบันชลศาสตร์ของ
ประเทศเดนมาร์ค โดยวิเคราะห์น้ำไหลเข้าอ่าง การใช้น้ำเพื่อการเกษตรและน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคท้ายอ่าง
และปริมาณน้ำที่ไหลออกจากอ่างในช่วงฤดูน้ำหลากของอ่างเก็บน้ำทั้งสองอ่าง ผลการศึกษาพบว่าอ่างเก็บน้ำ
ทั้งสองอ่างไม่มีการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค ในช่วงฤดูฤดูน้ำหลาก อ่างเก็บน้ำพุทธ
อุทยานมีปริมาณน้ำไหลออกมากกว่าอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ หากมีการผันน้ำจะทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลออกในช่วง
ฤดูน้ำหลากลดลง ซึ่งส่งผลต่อการเกิดอุทกภัยในเขตเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
คำสำคัญ : การบรรเทาอุทกภัย การผันน้ำ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน แบบจำลอง MIKE Hydro Basin

Abstract
Since the Phutta Utthayan Reservoir, a medium-sized reservoir located in Amnat
Charoen city's center, usage has been changed due to city’s expansion and it resulted in a
flood issue in the Muang Amnat Charoen District. The purpose of this study is to look into
flood mitigation by diverting water from the Phutta Utthayan Reservoir to the Huai Pho
Reservoir using the MIKE Hydro Basin model developed by the Danish Institute of
Hydroelectric Sciences (DHI) by analyzing inflow into the reservoir, irrigation water,
downstream consumption and the amount of outflow from both reservoirs during flood season.
The analysis revealed that both reservoirs had plenty of water enough for agriculture and
consumption, The Phutta Utthayan Reservoir has a larger outflow than the Huai Pho Reservoir
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during the flood season. If there is water diversion, the volume of water that flows out during
flood season would be reduced and will effect on flooding in the province of Amnat Charoen.
Key words: Flood relief, Diversion , Phutta Utthayan Reservoir, MIKE Hydro Basin
Keywords : Flood Relief, Diversion, Phutta Utthayan Reservoir, MIKE Hydro Basin
1.บทนำ

เดิมอำนาจเจริญเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากยกฐานะเป็นจังหวัด เกิดการ
ขยายตัวของเมือง และมีประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดปัญหาอุทกภัยในพื้ นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริ ญ
เนื่องจากปัจจุบันลำห้วยปลาแดกซึ่งเป็นลำห้วยที่รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ไหลผ่านเขตตัวเมือง
อำนาจเจริญ ลำห้วยบางช่วงแคบ บางช่วงมีสภาพตื้นเขิน ทำให้ศักยภาพในการรับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากลดลง
นอกจากนี้ด้านท้ายของอาคารระบายน้ำฉุกเฉินไม่สามารถใช้การได้ เนื่องจากมีการก่อสร้างที่อ ยู่อาศัยขวาง
การระบายน้ำ ประกอบกับในปีที่ผ่านมาปริมาณฝนในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญมีปริมาณมาก ส่งผลให้เกิด
น้ำท่วมขังและระบายได้ช้า สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเมืองเป็นอย่างมาก
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้พิจารณาแนวทางการผันน้ำอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน-อ่างเก็บน้ำห้วย
โพธิ์ โดยใช้โปรแกรม MIKE Hydro Basin ในการวิจัย เนื่องจากเป็นแบบจำลองโครงข่ายลุ่มน้ำที่มีความ
ยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ สามารถบริหารจัดการน้ำแบ่งยอดน้ำ
ส่วนหนึ่งลงอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ช่วยแบ่งเบาปริมาณน้ำลงลำห้วยปลาแดก ปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นในตัวเมืองก็จะ
ไหลลงลำห้วยปลาแดกได้เร็วขึ้นลดผลกระทบน้ำท่วมในเขตตัวเมืองอำนาจเจริญ นอกจากนี้แล้วยั งสามารถ
เพิ่มพื้นที่การเกษตรฤดูแล้งของอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ เพราะปัจจุบันพื้นที่ชลประทานอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน มี
การเปลี่ยนเป็นพื้นที่ชุมชนทำให้พ ื้นที่ การเกษตรลดลง แต่ในส่วนของอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ยัง เป็น พื้น ที่
การเกษตร หากมีการผันน้ำมายังอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์จะสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้เพิ่มขึ้น
2. วัตถุประสงค์งานวิจัย
ศึกษาแนวทางการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานเติมอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 รวบรวมข้อมูลในพื้นที่ศึกษา
3.1.1 ที่ตั้งและขอบเขตของพื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษาอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน และอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ บริหารจัดการน้ำโดย
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ สำนักชลประทานที่ 7
อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานตั้งอยู่ที่ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ พื้นที่ดังกล่าว มีการ
ขาดแคลนน้ำที่จะใช้ประโยชน์ ในด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภค กรมชลประทานได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร
ให้การช่วยเหลือ โดยการก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นลำห้วยปลาแดก ที่บ้านดานสวรรค์ กับ บ้านพุทธอุทยาน
เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้พร้อมยังขุดคลองเพื่อนำไปใช้ในการเกษตร
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โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ เป็นแหล่งน้ำจื ด สำหรับการอุปโภคบริโภคของอำเภอเมือง ตั้งอยู่
บริเวณตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานและอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์
แสดงดังภาพที่ 1

อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์

อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน
ภาพที่ 1 แผนทีแ่ สดงที่ตั้งอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานและอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์
ที่มา : ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ, กรมชลประทาน
3.1.2 ข้อมูลทั่วไปของอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน
อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานตั้งอยู่พิกัด พิกัด UMT 466145 E - 1756383 N เป็นเขื่อนดินชนิด
Homogenous Type มีอาคารระบายน้ำล้นชนิด Side Chanel Spillway โดยข้อมูลทั่วไปของอ่างเก็บน้ำ
พุทธอุทยานแสดงดังตารางที่ 1 และโค้งความจุของอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานแสดงดังภาพที่ 2
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน
รายการ
ปริมาณ
หน่วย
พื้นที่รับน้ำเหนือจุดที่ตั้งหัวงาน
62.000
ตารางกิโลเมตร
ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปี
1,474.600
มิลลิเมตร
ระดับน้ำเก็บกักต่ำสุด (ระดับธรณีท่อ)
+168.110
ม.(ร.ท.ก.)
ระดับน้ำเก็บกักปกติ
+174.110
ม.(ร.ท.ก.)
ระดับน้ำสูงสุด
+174.510
ม.(ร.ท.ก.)
ระดับทำนบดิน
+175.610
ม.(ร.ท.ก.)
ระดับสันเขื่อน
+174.110
ม.(ร.ท.ก.)
ปริมาณน้ำที่ระดับสูงสุด
21.944
ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก
19.325
ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำที่ระดับต่ำสุด
0.841
ล้าน ลบ.ม.
ระบายน้ำได้สูงสุด
100.000
ลูกบาศก์เมตร/วินาที
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ภาพที่ 2 โค้งความจุของอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน
ที่มา : ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ, กรมชลประทาน
3.1.3 ข้อมูลทั่วไปของอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์
อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ตั้งอยู่พิกัด พิกัด UMT 456516 E - 1756688 Nเป็นเขื่อนดิน มีอาคาร
ระบายน้ำล้นชนิ Side Chanel Spillway โดยข้อมูลทั่ว ไปของอ่ า งเก็บ น้ ำห้วยโพธิ ์แสดงดั งตารางที่ 2
และโค้งความจุของอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์แสดงดังภาพที่ 3
ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์
รายการ
ปริมาณ
หน่วย
พื้นที่รับน้ำเหนือจุดที่ตั้งหัวงาน
17.200
ตารางกิโลเมตร
ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปี
1,474.600
มิลลิเมตร
ระดับน้ำเก็บกักต่ำสุด (ระดับธรณีท่อ)
+163.500
ม.(ร.ท.ก.)
ระดับน้ำเก็บกักปกติ
+170.500
ม.(ร.ท.ก.)
ระดับน้ำสูงสุด
+171.000
ม.(ร.ท.ก.)
ระดับสันเขื่อน
+172.000
ม.(ร.ท.ก.)
ระดับธรณี
+169.000
ม.(ร.ท.ก.)
ปริมาณน้ำที่ระดับสูงสุด
8.440
ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก
7.438
ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำที่ระดับต่ำสุด
0.544
ล้าน ลบ.ม.
ระบายน้ำได้สูงสุด
44.000
ลูกบาศก์เมตร/วินาที
ที่มา : ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ, กรมชลประทาน
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ภาพที่ 3 โค้งความจุของอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์
ที่มา : ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ, กรมชลประทาน
3.1.4 ข้อมูลทางอุตุ-อุทกวิทยา
1) ข้อมูลปริมาณฝน
จากสถิติของข้อมูลน้ำฝนสถานีวัดน้ำฝนหมายเลข 76012 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่ทดแทน มีข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2464 - 2562 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,446.14 มิลลิเมตรต่อปี ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปริมาณฝนเฉลี่ยที่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
เดือน
ฝนเฉลี่ย (มม.)
เม.ย.
63.29
พ.ค.
184.00
มิ.ย.
227.00
ก.ค.
237.00
ส.ค.
312.00
ก.ย.
275.00
ต.ค.
91.50
พ.ย.
9.52
ธ.ค.
0.98
ม.ค.
3.13

Rainy day (วัน)
3.73
9.12
10.45
10.69
13.52
11.95
4.78
0.94
0.16
0.24
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
เดือน
ฝนเฉลี่ย (มม.)
Rainy day (วัน)
ก.พ.
12.70
1.06
มี.ค.
31.10
2.05
รวม
1,446.00
67.06
ที่มา : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน
2) ปริมาณน้ำท่า
อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน มีพื้นที่รับน้ำเหนือจุดที่ตั้งหัวงานประมาณ 62.00 ตารางกิโลเมตร มี
ความยาวจากต้นน้ำถึงหัวงาน 12.10 กิโลเมตร ความลาดชันของลำน้ำ 1 : 500 จากผลการคำนวณปริมาณ
น้ำท่าต้นทุนที่ไหลผ่านหัวงานจะอาศัยข้อมูลปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ในเขตพื้นที่รับน้ำของโครงการมาใช้เป็น
เกณฑ์ในการคำนวณ ส่วนค่า Runoff Coefficient ประเมินจากสภาพฝน สภาพลุ่มน้ำ สภาพดิน และสภาพ
ภูมิประเทศสำหรับการแผ่กระจายของปริมาณน้ำท่ารายเดือนได้ใช้การเทียบเคียงกับสถานีวัดน้ำท่าที่อยู่
ใกล้เคียงที่สุด โดยทำการปรับค่าอัตราการแผ่กระจายของน้ำท่าให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุด
จำนวน 1 สถานี คือ สถานี M.156 ห้วยบ้าน บ้านนาผือ ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ปริมาณน้ำท่าในเกณฑ์เฉลี่ยมีค่าประมาณ 24.73 ล้านลูกบาศก์เมตร แสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน
ที่มา : ผลจากแบบจำลอง
อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ มีพื้นที่รับน้ำเหนือจุดที่ตั้งหัวงานประมาณ 17.20 ตารางกิโลเมตร มีความ
ยาวจากต้นน้ำถึงหัวงาน 5.60 กิโลเมตร ความลาดชันของลำน้ำ 1 : 500 จากผลการคำนวณปริมาณน้ำท่า
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ต้นทุนที่ไหลผ่านหัวงานจะอาศัยข้อมูลปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ในเขตพื้นที่รับน้ำของโครงการมาใช้ เป็น เกณฑ์ใน
การคำนวณ ส่วนค่า Runoff Coefficient ประเมินจากสภาพฝน สภาพลุ่มน้ำ สภาพดิน และสภาพภูมิ
ประเทศสำหรับการแผ่กระจายของปริมาณน้ำท่ารายเดือนได้ใช้การเทียบเคียงกับสถานีวัดน้ำท่าที่อยู่ใ กล้เ คียง
ที่สุด โดยทำการปรับค่าอัตราการแผ่กระจายของน้ำท่าให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุด จำนวน
1 สถานี คือ สถานี คือ สถานี M.156 ห้วยบ้าน บ้านนาผือ ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ปริมาณน้ำท่าในเกณฑ์เฉลี่ยมีค่าประมาณ 8.02 ล้านลูกบาศก์เมตร แสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์
ที่มา : ผลจากแบบจำลอง
3.1.5 ข้อมูลความต้องการใช้น้ำ
การศึกษานี้รวบรวมปริมาณความต้องการใช้น้ำจากโครงการชลประทานอำนาจเจริญ โดย
ปริมาณความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และปริมาณน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ของอ่าง
เก็บน้ำพุทธอุทยานแสดงดังภาพที่ 6 และปริมาณความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และ
ปริมาณน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ของอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์แสดงดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 6 ปริมาณความต้องการใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน
ที่มา : ผลจากแบบจำลอง
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ภาพที่ 7 ปริมาณความต้องการใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์
ที่มา : ผลจากแบบจำลอง
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3.2 การวิเคราะห์สมดุลของอ่างเก็บน้ำ
อ่างเก็บน้ำทำหน้าที่กักเก็บน้ำในยามที่ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างมากกว่าความต้องการ เพื่อให้มีน้ำ
เพียงพอสำหรับส่งให้กับความต้องการต่างๆ ในช่วงเวลาขาดแคลนน้ำ การวางแผนการใช้น้ำจากอ่า งเก็บ น้ำ
ประจำเดือนจะทำได้โดยการวิเคราะห์สมดุลของน้ำ (Water Balance) ในอ่างเก็บน้ำ ตามภาพที่ 8 หลักการ
สมดุลของน้ำในอ่างคือ ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่าง – ปริมาณน้ำที่ไหลออกจากอ่างทั้งหมด = ปริมาณน้ำในอ่าง
ที่เปลี่ยนไป

ภาพที่ 8 หลักสมดุลอ่างเก็บน้ำ
ที่มา : คู่มือการบริหารจัดการด้านอ่างเก็บน้ำ กรมชลประทาน
การศึกษานี้ใช้แบบจำลอง MIKE Hydro Basin ในการวิเคราะห์สมดุลของอ่างเก็บน้ำแบบจำลอง
MIKE Hydro Basin เป็นแบบจำลองโครงข่ายของลุ่มน้ำที่มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับการศึกษาที่เกี่ยว
ของกับการบริ หารจัดการน้ำและวางแผนการใช้ทรัพ ยากรน้ ำในลุ ่มน้ำ (DHI, 2016) โดยข้อ มูลนำเข้ า
แบบจำลองที่สำคัญคือ โค้งความสัมพันธ์ของระดับน้ำ ปริมาตรน้ำ และพื้นที่ผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำ (โค้งความจุ
ของอ่างเก็บน้ำ), ปริมาณน้ำท่า และปริมาณความต้องการใช้น้ำ โครงข่ายลุ่มน้ำในแบบจำลอง MIKE Hydro
Basin ของการศึกษานี้แสดงดังภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 โครงข่ายลุ่มน้ำในแบบจำลอง MIKE Hydro Basin
ที่มา : ผลจากแบบจำลอง
3.3 กรณีศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 โดย
กรณีศึกษาออกเป็น 2 กรณี ศึกษา ได้แก่
1) กรณีไม่มีการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานไปอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์
2) กรณีผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานไปอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ที่ระดับเก็บกัก 170.5 เมตร
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง หรือระดับเก็บกักปกติของอ่าง ในช่วงฤดูฝน (1พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม)
4.ผลการวิจัย
4.1 ปริมาณน้ำที่ผันจากอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์
จากกรณี ศ ึก ษาการผัน น้ำ ไปจากอ่ างเก็บ น้ ำพุ ทธอุ ทยานไปยั ง อ่า งเก็บน้ ำห้ว ยโพธิ์ ที่ระดับ
170.5 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง หรือระดับเก็บกักปกติของอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ในฤดูฝน พบว่าปริมาณ
การผันน้ำของแต่ละปีมีปริมาณแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ปริมาณการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์
ช่วงฤดูฝนของปี (พ.ศ.)
ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)
2558
6.647
2559
8.271
2560
6.993
2561
7.239
2562
7.078
2563
7.215
ที่มา : ผลจากแบบจำลอง
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การผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ในปริมาณดังกล่าวในตารางที่ 4
ส่งผลต่อระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 อ่างแสดงดังภาพที่ 9 และ 10 ตามลำดับ โดยจากผลการศึ ก ษาพบว่า
ในช่วงต้นฤดูฝนระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานจะลดลงจนถึงช่วงกลางของฤดูฝน และระดับน้ำจะเพิ่ม
สูงขึ้นเนื่องจากไม่สามารถผันน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ได้เพราะระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ถึงระดับ เก็บ
กักปกติที่ 170.5 ม.(ร.ท.ก.) แล้ว โดยจะสัมพันธ์กับระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ที่มีระดับเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วในช่วงต้นฤดูฝน และจะมีค่าคงที่ที่ระดับเก็บกักปกติไปจนสิ้นสุดฤดูฝน
ระดับเก็บกัก ปกติ

ภาพที่ 9 ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานก่อนและหลังมีการผันน้ำ ที่มา : ผลจากแบบจำลอง
ระดับเก็บกัก ปกติ

ภาพที่ 10 ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์กอ่ นและหลังมีการผันน้ำ ทีม่ า : ผลจากแบบจำลอง
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4.2 ปริมาณน้ำไหลผ่านทางระบายน้ำล้น
จากผลการศึกษาพบว่าหลังจากมีการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานไปยังอ่างเก็บน้ำ ห้วยโพธิ์
ในปริมาณดังกล่าวในตารางที่ 4 ในช่วงต้นฤดูฝนทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านทางระบายน้ำล้นของอ่ างเก็บน้ำ
พุทธอุทยานและอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์มีการเปลี่ยนแปลงแสดงดังภาพที่ 11 และ 12 ตามลำดับ

ภาพที่ 11 ปริมาณน้ำไหลผ่านทางน้ำล้นของอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน
ที่มา : ผลจากแบบจำลอง

ภาพที่ 12 ปริมาณน้ำไหลผ่านทางน้ำล้นของอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์
ที่มา : ผลจากแบบจำลอง
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4.3 ปริมาณการขาดแคลนน้ำ
จากการศึกษาพบว่าบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานในกรณีปัจจุบัน (ไม่มีการผันน้ำ) ไม่มีการ
ขาดแคลนน้ำทั้งด้านอุปโภค-บริโภค และด้านเกษตรกรรม และหลังจากมีการผันน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ก็
ยังไม่มีการขาดแคลนน้ำทั้งด้านอุปโภค-บริโภค และด้านเกษตรกรรม แสดงดังภาพที่ 13 และ 14 ตามลำดับ
ส่วนบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ไม่มีการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภค-บริโภค แต่มีการขาดแคลนน้ำด้าน
เกษตรกรรม และหลังจากการมีการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานมายังอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ที่ระดับ 170.5
หรือระดับเก็บกักปกติของอ่างเก็บน้ำ ทำให้ไม่มีการขาดแคลนน้ำด้านเกษตรกรรม แสดงดังภาพที่ 15 และ 16
ตามลำดับ

ภาพที่ 13 ปริมาณการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคของอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน

ภาพที่ 14 ปริมาณการขาดแคลนน้ำเกษตรกรรมของอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน
ที่มา : ผลจากแบบจำลอง
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ภาพที่ 15 ปริมาณการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคของอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์
ที่มา : ผลจากแบบจำลอง

12/01/2020

12/01/2020

ภาพที่ 16 ปริมาณการขาดแคลนน้ำเกษตรกรรมของอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์
ที่มา : ผลจากแบบจำลอง
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ตารางที่ 5 ปริมาณน้ำไหลล้นอ่างพุทธอุทยานกรณีไม่มีการผันน้ำและมีการผันน้ำตลอดช่วงฤดูฝน
ช่วงฤดูฝน ปริมาณน้ำไหลผ่าน ปริมาณน้ำไหลผ่าน ปริมาณน้ำไหลผ่าน เปอร์เซ็นต์การ
ของปี
ทางน้ำล้นกรณี
ทางน้ำล้นกรณีมี
ทางน้ำล้น
เปลี่ยนแปลง
พ.ค - ก.ย
ไม่มีการผันน้ำ
การผันน้ำ
ที่เปลี่ยนไป
(%)
(พ.ศ.)
(ล้าน ลบ.ม.)
(ล้าน ลบ.ม.)
(ล้าน ลบ.ม.)
2558
13.635
2559
15.328
2560
15.122
2561
16.088
2562
15.969
2563
14.652
ที่มา : ผลจากแบบจำลอง

4.373
6.747
7.824
8.551
8.592
7.134

-9.261
-8.581
-7.298
-7.537
-7.377
-7.518

-67.92
-55.98
-48.26
-46.85
-46.19
-51.31

ตารางที่ 6 ปริมาณน้ำไหลล้นอ่างห้วยโพธิ์ กรณีไม่มีการผันน้ำและมีการผันน้ำตลอดช่วงฤดูฝน
ช่วงฤดูฝนของปี ปริมาณน้ำไหลผ่านทางน้ำ ปริมาณน้ำไหลผ่านทาง ปริมาณน้ำไหลผ่าน
พ.ค. - ก.ย.
ล้นกรณีไม่มีการผันน้ำ น้ำล้นกรณีมีการผันน้ำ ทางน้ำล้นที่เปลี่ยนไป
(พ.ศ.)
(ล้าน ลบ.ม.)
(ล้าน ลบ.ม.)
(ล้าน ลบ.ม.)
2558
0.000
5.834
+5.834
2559
0.000
6.236
+6.236
2560
0.000
5.820
+5.820
2561
0.000
5.766
+5.766
2562
0.000
5.767
+5.767
2563
0.000
5.813
+5.813
ที่มา : ผลจากแบบจำลอง
5. อภิปรายผล
หลังจากการวิเคราะห์ผลการวิจัยแล้ว สามารถนำผลมาอภิปรายได้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1. แนวทางการผันน้ำ จะเริ่มช่วงต้นฤดูฝน(พ.ค.) – ปลายฤดูฝน(ต.ค.) ซึ่งเป็นช่วงที่ น้ำ ล้นทาง
ระบายน้ำล้นของอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ทำให้เกิดอุทกภัยบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำไปซึ่งเป็นชุมชนเมือง โดยผัน
น้ำไปอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์จนถึงระดับ 170.5 ม.รทก. หรือระดับเก็บกักปกติของอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ปริมาณ
การผันน้ำสูงสุดเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2559 ปริมาณน้ำ 8.271 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณการผันน้ำต่ำสุดเกิดขึ้นในปี
พ.ศ.2558 ปริมาณน้ำ 6.647 ล้าน ลบ.ม. และปริมาณการผันน้ำเฉลี่ย 6 ปีอยู่ที่ 7.240 ล้าน ลบ.ม.
2. จากกรณีศึกษาการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ที่ระดับ 170.5 ม.
รทก. หรือระดับเก็บกักปกติของอ่าง ส่งผลให้ปริมาณน้ำล้นผ่านทางระบายน้ำล้นของอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน
ลดลง โดยลดลงสูงสุดในปี พ.ศ. 2558 โดยมีปริมาณน้ำไหลผ่านทางระบายน้ำล้นลดลง 9.261 ล้าน ลบ.ม.
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คิดเป็น 67.92% และปริมาณน้ำไหลผ่านทางน้ำล้นของอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานลดลงเฉลี่ย 6 ปีที่ 7.929 ล้าน
ลบ.ม. คิดเป็น 52.75%
3. จากกรณีศึกษาาการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ที่ระดับ 170.5
ม.รทก. หรือระดับเก็บกักปกติของอ่าง ทำให้ปริมาณการขาดแคลนน้ำด้านเกษตรกรรมของอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์
ลดลง 100% กล่าวคือ หลังจากมีการผันน้ำบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ไม่มีการขาดแคลนน้ำทั้งด้าน
อุปโภค-บริโภค และด้านเกษตรกรรม และมีน้ำล้นผ่านทางระบายน้ำล้นเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6 ปีที่ 5.873 ล้าน ลบ.ม.
แต่เนื่องจากบริเวณท้ายอ่างเก็ฐน้ำห้วยโพธิ์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม จึงสามารถนำปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน
ทางระบายน้ำล้นนี้ไปคิดเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 5,800 ไร่ ตามหลักคิดเบื้องต้นของกรมชลประทาน
6. สรุปผลและอภิปรายผล
การผั น น้ำ จากอ่ างเก็ บน้ ำพุ ทธอุ ทยานไปยัง อ่า งเก็ บน้ำ ห้ วยโพธิ ์ โดยผั น น้ ำไปจนถึงระดับ
170.5 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง หรือระดับเก็บกักปกติของอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ผลจากการวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรม MIKE Hydro Basin พบว่าปริมาณน้ำไหลผ่านทางระบายน้ำล้นของอ่างเก็บน้ ำพุทธอุทยาน
ลดลงในช่วงต้นฤดูฝน ซึ่งส่งผลต่อการลดความเสียหายในการเกิดอุทกภัยบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน
และยังทำให้บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ไม่มีการขาดแคลนน้ำทั้งด้านอุปโภค-บริโภค และด้านเกษตรกรรม
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 การคำนวณค่าโค้งความจุ-พื้นที่ผิว-ค่าระดับของอ่างเก็บน้ำแต่ละอ่างเก็บน้ำ ในการศึกษาครั้ง
นี้ ใช้ข้อมูลดั้งเดิมของอ่าง หากดำเนินการสำรวจหาโค้งความจุ -พื้นที่ผิวของแต่ละอ่างเก็บน้ำ จะทำให้ การ
จำลองสมดุลน้ำมีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น
7.2 จากการศึ ก ษาครั ้ ง นี ้ ส ามารถนำไปศึ ก ษาในเรื ่ อ งของการเพิ ่ ม พื ้ น ที ่ ช ลประทานของ
อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์หลังจากที่มีการผันน้ำไปแล้วได้ เนื่องจากหลังจากการผันน้ำแล้วไม่เกิดการขาดแคลนน้ำ
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อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์
ต่อทัศนคติ บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคคนไทย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความ
เชื่อความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์ที่มีต่อทัศนคติ บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคคนไทย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มวัยทำงานที่มีอายุระหว่า ง 25 –
59 ปี โดยใช้วิธ ีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิ งพหุ ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
ผลการวิจัยพบว่า 1) การเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านเว็บไซต์(β = 0.212)
เฟซบุ๊ก(β = 0.331) และไลน์(β = 0.147) มีอิทธิพลต่อทัศนคติ 2) การเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐาน
ความเชื่อความศรัทธาผ่านเว็บไซต์ (β = 0.317) และเฟซบุ๊ก (β = 0.154) มีอิทธิพลต่อบรรทัดฐานกลุ่ม
อ้างอิง 3) การเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านเว็บไซต์(β = 0.301) และเฟ
ซบุ๊ก(β = 0.171) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคคนไทย จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้ประกอบการ
จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์
ได้อย่างมีประสิทธิผล
คำสำคัญ : การสื่อสารการตลาดสื่อออนไลน์ ทัศนคติ บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง ความตั้งใจซื้อสินค้า

Abstract
The purpose of this research was to study Influences of Faith-Based Marketing
Communication through Online Media on Attitude, Subjective Norm, and Intention to Buy
among Thai Consumers. This study was a survey research with questionnaires. The sample
is 400 working-age groups aged 25-59 years, using a multi-stage sampling method. The
statistics employed were percentage, mean, standard deviation and Regression Analysis: MRA
with statistical significance at the level of 0.05. The research results revealed as follows: 1)
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exposure to faith-based marketing communications through the website (β = 0.212) ,Facebook
( β = 0.331) and Line Official Account (β = 0.147) had influence on attitudes. 2) exposure to
faith-based marketing communications through the website ( β = 0.317) and Facebook ( β =
0.154)had influence on Subjective Norm 3) exposure to faith-based marketing communications
through the website ( β = 0.301) and Facebook (β = 0.171) had influence on Intention to
Buy among Thai Consumers. From the results of this research, entrepreneurs will be able to
utilize it in planning effective faith-based marketing communication through online media.
Keywords : Online Marketing Communication, Attitude, Subjective Norm, and Intention to
Buy
1. บทนำ

สื่อสังคมออนไลน์ ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญ โดยเฉพาะกับกลุ่มธุรกิจค้าขาย
ต่างๆที่ใช้สื่อออนไลน์เป็นตัวกลางในการสื่อสารการตลาด โดยการสื่อสารทางการตลาดสามารถทำได้ด้วยการ
ใช้ข้อความ รูปภาพหรือสร้างการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อเพิ่มความพึง พอใจของผู้บริโภค กระตุ้น
ยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสร้างความภักดีให้กับตราสินค้า ถือว่ามีบทบาทสำคัญมากสำหรับกลุ่ม
ธุรกิจในการสื่อสารการตลาด ซึ่งในปัจจุบันการเข้าถึงของสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงใน
การดำรงชีวิตไปจากเดิม เพราะทุกๆความเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในโลกออนไลน์
แทบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเลือกซื้อสินค้า การทำธุรกรรมทางการเงิน ตลอดจนการ
ขายของบนโซเชียลมีเดีย (KrungsriPlearnPlearn, 2563) อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชากรให้ความสำคัญกับ
การใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศไทย ที่ไม่สามารถ
ดำรงชีวิต ทำกิจกรรมภายนอกบ้านได้มากนัก ประชากรจึงมีเวลาอยู่กับการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น อีกทั้ง
สถานการณ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองส่งผลให้ไม่ สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของคนในสังคมได้ทุกเรื่อง ผู้คนจึงเกิดความเครียด ความกลัวจากความไม่แน่นอนใน
ชีวิต หรือเรียกได้ว่า สถานการณ์ VUCA World คือ ผันผวน (Volatility), ไม่แน่นอน (Uncertainty),
ซับซ้อน(Complexity) และ คลุมเครือ (Ambiguity) เป็นสิ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกิดความ
วิตกกังวลบนความไม่แน่นอนในชีวิต (Brand Buffet, 2564) และต้องการที่พึ่งทางใจ ทำให้ความเชื่อความ
ศรัทธาได้เข้ามามีบทบาทและอิทธิพ ลในการเป็นที่พ ึ่งให้กับชีวิต ซึ่งความเชื่อความศรัทธาถือได้ว่า เป็ น
วัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ โหราศาสตร์ ฮวงจุ้ย วัตถุมงคล
เทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความฝัน สีมงคล ตัวเลขมงคล และฤกษ์ยาม ทำให้นักสื่อสารการตลาดได้นำเรื่องความ
เชื่อความศรัทธา (Faith Marketing) มาทำการสื่อสารการตลาด สร้างสรรค์ไอเดียในการประกอบธุร กิ จกัน
มากขึ้น เพื่อสร้างความดึงดูด ความน่าสนใจและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
ทั้งนี้นักสื่อสารการตลาดได้นำแนวคิดเรื่องความเชื่อความศรัทธา มาใช้ทำกิจกรรม สร้างแคมเปญ
และกลยุทธ์ทางการตลาด ผ่านสื่อออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆ ได้แก่ Website, Facebook, Instagram,
Line Official Account, YouTube, Twitter และTiktok (Brandage,2564) ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้จะศึกษา
กับประชากรอายุระหว่าง 25- 59 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มวัยทำงานที่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อสินค้า ที่มี
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บทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นประชากรที่มีการเปิดรับการสื่อสาร
การตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์ ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างทัศนคติ บรรทัดฐานกลุ่ม
อ้างอิง ตลอดจนผู้บริโภคมีความตั้งใจซื้อสินค้า ตามทฤษฎีการกระทำเชิงเหตุผล (Theory of Reasoned
Action : TRA) ของ Martin Fishbein and Icek Ajzen (1975) ซึ่งเป็นการอธิบายความสัมพันธ์พฤติกรรม
ของมนุษย์ อันเกิดจากการใช้เหตุผลและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองที่ส่งผลให้เกิดพฤติ กรรมความตั้ ง ใจ
โดยมีปัจจัย 2 ประการที่ก่อให้เกิด ความตั้ ง ใจเชิ งพฤติ กรรม(Behavioral intention) ได้แก่ ทัศนคติต่ อ
พฤติกรรม (Attitude) และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) ซึ่งทัศนคติต่อพฤติกรรม คือ
ผู้บริโภคที่เชื่อว่าการตัดสินใจซื้อสินค้าบนฐานความเชื่อจะนำไปสู่ความเป็นสิริมงคล ก็จะส่งผลให้ผู้บริโภค
เหล่านั้นมีเจตคติในทางที่เห็นด้วยต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความ
ศรัทธา รวมถึงการคล้อยตามกลุ่มอ้าง ที่ถูกกำหนดโดยความเชื่อที่ว่าหากบุคคลที่มีความสำคั ญหรืออิทธิพ ล
ต่อเหล่าผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง มีความคิดว่าควรหรือไม่ควรซื้อสิ นค้า
จากการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธา ก็จะส่งผลให้พฤติกรรมของเหล่าผู้บริโภคมีแนวโน้มที่
จะคล้อยตามความคิดดังกล่าว ทั้งนี้จึงทำให้นักสื่อสารการตลาดนำเรื่องความเชื่อความศรัทธามาทำ
การตลาด(Faith Marketing) ได้ ไ ม่ ย ากนั ก ถื อ เป็ น การตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ที ่ มี ความ
หลากหลายและน่าดึงดูด ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อ
ความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์ต่อ ทัศนคติ บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคคน
ไทย ซึ่งเป็นไปตามกรอบทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล ทั้งนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยครั้ง นี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อนั กสื่อ สารการตลาดในการเลือ กสื่อ ออนไลน์ท ี่ม ีประสิทธิผ ลให้ เ กิดประสิทธิ ภาพ รวมถึ ง
ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ สามารถนำไปใช้วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด และนักวิชาการหรือผู้
ที่สนใจสามารถนำผลการวิจัยไปต่อยอด เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางงานวิชาการได้
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่ านสื่อ
ออนไลน์ต่อทัศนคติของผู้บริโภคคนไทย
2.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่ านสื่อ
ออนไลน์ต่อบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงของผู้บริโภคคนไทย
2.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่ านสื่อ
ออนไลน์ต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคคนไทย
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดออนไลน์ (Marketing Communication)
การสื่อสารการตลาดออนไลน์เป็นการสื่อสารที่มีเป้าหมายเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร เชิญชวนและ
เตือนความจำให้แก่ผู้บริโภคทั้งทางตรงและทางอ้อม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าขององค์กร (Kotler and
Keller, 2012) ผ่านเครื่องมือการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการตอบสนองตามเป้าหมายที่
ว่องไว (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555) ซึ่งปัจจุบันสื่อออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อเราในทุกขณะ โดยสามารถแบ่ง
สื่อสังคมออนไลน์ออกเป็นประเภทต่างๆ ที่ใช้กันบ่อยๆ คือ บล็อก (Blogging) ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก
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(Twitter and Microblogging) เครือข่ายสั ง คมออนไลน์( Social Networking) และการแบ่งปัน สื ่อ ทาง
ออนไลน์(Media Sharing) (พิชิต วิจิตรบุญย-รักษ์,2554) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจำกัด ทำให้ผู้
ส่งสารและผู้รับสารสามารถโต้ตอบกันได้ทั้งสองฝ่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธา (Faith-based Marketing)
การตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหนือกว่าการสร้า งหรื อ
ออกแบบของสินค้า แต่ความเชื่อความศรัทธาและการตลาด เป็นกระบวนการที่เข้าไปอยู่ในจิตใจของผู้ บริโภค
(ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, 2550) ทำให้นักสื่อสารการตลาดได้นำกระบวนทางการตลาดขององค์กร ธุรกิจมารวม
กับความต้องการของผู้บริโภคในด้านความเชื่อความศรัทธาในประเด็นต่างๆ เช่น โหราศาสตร์ ฮวงจุ้ย วัตถุ
มงคล เทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความฝัน สีมงคล ตัวเลขมงคล หรือฤกษ์ยาม มาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
สร้างความประทับใจ ความน่าสนใจ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย
3.3 ทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล (The Theory of Reasoned Action - TRA)
ทฤษฎีที่กล่าวถึง พฤติกรรมของมนุษย์เป็นการกระทำที่มีเป้าหมาย ด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเชื่อ ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อ การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ คือความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรม(Behavioral Intention) โดยมีปัจจัยพื้นฐานสำคัญ 2 ด้านที่มีผลต่อความตั้งใจเชิ ง
พฤติ ก รรม คื อ ทั ศ นคติ ต ่ อ พฤติ ก รรม (Attitude toward Behavior) และการคล้ อ ยตามกลุ ่ มอ้ างอิง
(Subjective Norm) (Fishbien and Ajzen,1975)
จากการทบทวนแนวคิดผู้วิจัยจึงได้ข้อสรุปออกมาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยไว้ดังนี้

การเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐาน
ความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์
- Website
- YouTube
- Facebook - Instagram
- Twitte
- Tiktok
- Line Official Account

H1
H2

ทัศนคติ
บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง

H3
ความตั้งใจซื้อสินค้า

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 (H1) การเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อ
ออนไลน์มีอิทธิพลต่อทัศนคติของผู้บริโภคคนไทย
สมมติฐานที่ 2 (H2) การเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อ
ออนไลน์มีอิทธิพลต่อบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงของผู้บริโภคคนไทย
สมมติฐานที่ 3 (H3) การเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อ
ออนไลน์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคคนไทย
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4. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 25 – 59 ปี อาศัยอยู่
ในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ติดตามเพจเฟซบุ๊กที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาที่เป็นที่นิยม (กรุงศรี เครดิต
การ์ด, 2564) (ไทยรัฐออนไลน์, 2563)โดยใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน กล่าวคือขั้นที่1 การสุ่มเพจ
แบบชั้นภูมิโดยทำการแบ่งเพจเฟซบุ๊กที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาที่เป็นที่นิยม จำนวน 10 เพจ เป็น
3 ชั้นภูมิตามจำนวนผู้ติดตาม คือ 1) เพจที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1,000,000 คน จำนวน 2 เพจ ได้แก่ โหรฟัน
ธง ลักษณ์ เรขานิเทศ และหมอช้าง ทศพร ศรีตุลา 2) เพจที่มีผู้ติดตาม 100,000 – 1,000,000 คน จำนวน
5 เพจ ได้แก่ a ดวง, Toktak A4, PIMFAH – แม่หมอพิมพ์ฟ้า, อาจารย์มาศ เคหาสน์ธรรม และอาจารย์ค
ฑา ชินบัญชร 3) เพจที่มีผู้ติดตามไม่เกิน 100,000 คน จำนวน 3 เพจ ได้แก่ อาจารย์ไก่ พาทินี พิพัฒ น์กิจ
โชติ, ปันดวงและหมอดูแม่เล่า หลังจากนั้นทำการสุ่มแบบง่ายด้วยวิธีจับสลากมากลุ่มละ 1 เพจ รวมทั้งสิ้น
จำนวน 3 เพจ และในขั้นตอนที่2 เป็นการสุ่มคนจากเพจ โดยใช้การคำนวณจำนวนกลุ่ม ตัวอย่ า งของแต่ละ
เพจตามสัดส่วนจริง จนครบกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามแบบ
ออนไลน์ แบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
และรายได้ 2) คำถามเกี่ยวกับการเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์
ได้แก่ Website, Facebook, Instagram, LINE Official Account, YouTube, Twitter และTiktok โดย
ผู้วิจัยศึกษาจาก 9 ประเด็น ได้แก่ โหราศาสตร์ ฮวงจุ้ย วัตถุมงคล เทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความฝัน สีมงคล
ตัวเลขมงคล และฤกษ์ยาม 3) คำถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อสินค้าที่มีการใช้การสื่อสารการตลาดบนฐานความ
เชื่อความศรัทธา 4) คำถามเกี่ยวกับบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงต่อการซื้อสินค้าที่มีการใช้การสื่อสาร
การตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธา และ5) คำถามเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค โดยตัวแปร
ในส่วนที่2 ถึง ส่วนที่5 ผู้วิจัยได้วัดแบบLikert Scale 5 ระดับ
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบแบบสอบถามทั้งในด้านความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น
(Reliability) ก่อนเก็บข้อมูลจริง โดยผลการตรวจสอบพบว่าแบบสอบถามมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัย
กำหนด สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายข้อมูลในแบบสอบถามด้านลักษณะทาง
ประชากร รวมทั้งการเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์ ทัศนคติ
บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคชาวไทย และใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression Analysis : MRA) เพื่อทดสอบอิทธิพ ลตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ณ ระดับ
นัยสำคัญที่ .05
5. ผลการวิจัย
5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจำนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.2 มีอายุ 25-33 ปี
จำนวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 87.0 มีสถานภาพโสด จำนวน 352 คน คิดเป็นร้อยละ 88 มีรายได้ไม่เกิน
15,000 บาท/เดือน จำนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60
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5.2 ข้อมูลของตัวแปรที่ศึกษา
ผลการวิเคราะห์ในส่วนของการเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่าน
ออนไลน์พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์ ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.27 โดย
Website มีการเปิดรับอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
1.17 Facebook มีการเปิดรับอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 1.24 Instagram มีการเปิดรับอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 1.28 YouTube มีการเปิดรับอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.29 Line Official Account มีการเปิดรับอยู่ในระดับต่ ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.24 Twitter มีการเปิดรับอยู่ในระดับต่ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.41 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.36 และ Tiktok มีการเปิดรับอยู่ในระดับต่ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.34
ผลการวิเคราะห์ในส่วนของทัศนคติพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.09
ผลการวิเคราะห์ในส่วนของบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการคล้อยตามบรรทัด
ฐานกลุ่มอ้างอิง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
1.13
ผลการวิเคราะห์ในส่วนของความตั้งใจซื้อสินค้า พบว่ากลุ่มตัวออย่างมีความตั้งใจซื้อสินค้า
โดยรวมอยู่ในระดับปานปลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.18
5.3 อิทธิพลของการเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์
ที่มีต่อทัศนคติ
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่าน
สื่อออนไลน์ สามารถร่วมกันอธิบายการแปรผันของทัศนคติของผู้บริโภคคนไทยได้ ร้อยละ 41.3 (Adjusted
R2 = 0.413) และเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ ให้คงที่แล้ว มีตัวแปรอิสระเพียง 3 ตัวที่มี
อิทธิพลต่อทัศนคติของผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเรียงลำดับค่าอิทธิพลดัง นี้ 1) การ
เปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook (β = 0.331) 2) การ
เปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์ Website (β = 0.212) และการ
เปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์ Line Official Account (β =
0.032) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังแสดงตารางที่ 1

428

ตารางที่1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของการเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความ
ศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อทัศนคติของผู้บริโภคคนไทย
β
การเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐาน
b
t
Sig.t
ความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์
Website
0.210
0.212
3.401
0.001*
Facebook
0.301
0.331
5.123
0.000*
Instagram
0.032
0.037
0.575
0.566
Line Official Account
0.130
0.147
2.291
0.023*
YouTube
0.027
0.032
0.475
0.635
Twitter
0.002
0.003
0.043
0.965
Tiktok
0.030
0.038
0.664
0.507
Adjusted R2 = 0.413, F = 41.008, Sig.F = 0.000*
หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทั้งนี้สรุปได้ว่า การเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์
Facebook ,Website และ Line Official Account มีอิทธิพ ลต่อทัศนคติต่อสินค้ าที่ มีก ารใช้ก ารสื ่อ สาร
การตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธา
5.4 อิทธิพลของการเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์
ที่มีต่อบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่าน
สื่อออนไลน์ สามารถร่วมกันอธิบายการแปรผันของบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงของผู้บริโภคคนไทยได้ร้อยละ
41.8 (Adjusted R2 = 0.418) และเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ ให้คงที่แล้ว มีตัวแปรอิสระ
เพียง 2 ตัวที่มีอ ิทธิพลต่อบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงของผู้บริโภคคนไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยเรียงลำดับค่าอิทธิพลดังนี้ 1) การเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่ านสื่อ
ออนไลน์ Website (β = 0.317) 2) และ การเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่าน
สื่อออนไลน์ Facebook (β = 0.154) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังแสดงตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของการเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความ
ศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงของผู้บริโภคคนไทย
β
การเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐาน
b
t
Sig.t
ความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์
Website
0.332
0.317
5.105
0.000*
Facebook
0.148
0.154
2.390
0.017*
Instagram
0.047
0.052
0.800
0.424
Line Official Account
0.115
0.123
1.927
0.055
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
β
การเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐาน
b
t
Sig.t
ความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์
YouTube
0.044
0.050
0.744
0.457
Twitter
0.056
0.068
1.026
0.306
Tiktok
0.010
0.012
0.205
0.838
2
Adjusted R = 0.418, F = 41.935, Sig.F = 0.000*
หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทั้งนี้สรุปได้ว่า การเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์
Website และ Facebook มีอิทธิพลต่อบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงของผู้บริโภคคนไทย
5.5 อิทธิพลของการเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์
ที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคคนไทย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่าน
สื่อออนไลน์ทั้ง 7 ช่องทาง ได้แก่ 1) Website 2) Facebook 3) Instagram 4) Line Official Account 5)
YouTube 6) Twitter และ7) Tiktok สามารถร่วมกันอธิบ ายการแปรผั น ของความตั้ ง ใจซื้ อสิน ค้ า ของ
ผู้บริโภคคนไทยได้ร้อยละ 41.8 (Adjusted R2 = 0.418) และเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ ให้
คงที่แล้ว มีตัวแปรอิสระเพียง 2 ตัวที่มีอิทธิพลความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคคนไทยอย่ างมี นัยสำคั ญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยเรียงลำดับค่าอิทธิพลดังนี้ 1) การเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความ
ศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์ Website (β = 0.301) 2) การเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความ
ศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook (β = 0.171) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังแสดง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของการเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความ
ศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคคนไทย
β
การเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐาน
b
t
Sig.t
ความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์
Website
0.335
0.301
4.843
0.000*
Facebook
0.174
0.171
2.649
0.008*
Instagram
0.093
0.096
1.495
0.136
Line Official Account
0.125
0.125
1.955
0.051
YouTube
0.043
0.046
0.685
0.493
Twitter
0.062
0.071
1.068
0.286
Tiktok
0.061
0.068
1.202
0.230
Adjusted R2 = 0.418, F = 41.962, Sig.F = 0.000*
หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ทั้งนี้สรุปได้ว่า การเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์
Website และ Facebook มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคคนไทย
6. การอภิปรายผล
หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถนำผลนั้นมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังต่อไปนี้
6.1 อิทธิพลของการเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อ
ออนไลน์ ที่มีต่อทัศนคติ
จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความ
ศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์ที่มีต่อทัศนคติ ได้แก่ 1) Website อาจเป็นเพราะ Website มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ลึกของผู้บริโภค ช่วยให้องค์กร ธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคได้ ทำให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงตามเป้าหมาย 2) Facebook เนื่องจากFacebook ได้รับความนิยมเป็น
อันดับ 1 ของคนไทย ซึ่งครอบคลุมสำหรับทุกๆกลุ่มของช่วงอายุในการใช้งาน 3)Line Official Account ที่
เป็นช่องทางที่ธุรกิจค้าขายส่วนใหญ่สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งผลการวิจั ยในข้อ นี้
สอดคล้องกับแนวคิดSchiffman and Kanuk (2007) ได้ให้ความหมายว่า ทัศนคติคือ ความโน้มเอียงที่เรียนรู้
หรือความรู้สึกภายใน เพื่อให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะที่พึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่ งหนึ่ ง
และสอดคล้องกับแนวคิดของฤทัยชนก จ้อยบำรุง (2562) กล่าวถึงการสื่อสารการตลาดออนไลน์ เป็นการใช้
เครื่องมือการตลาดบนสื่อออนไลน์ในการสื่อสาร ในรูปแบบต่างๆ เช่น เนื้อหา รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวและ
เสียง เพื่อสร้างความรับรู้ต่อทัศนคติเกี่ยวกับสินค้าแก่ผู้บริโภค ทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ชนิษฏา กลีบ
ยี่สุ่น (2561) ที่กล่าวว่าสื่อออนไลน์เป็นการสื่อสารสองทาง มีการเข้าถึงแบบวงกว้าง ซึ่งเป็นสื่อที่ก่อให้เ กิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีความคิด ความสนใจที่เหมือนกัน นำไปสู่การหลอมทัศนคติและพฤติกรรมกลุ่ม
และสอดคล้องกับแนวคิดของFill (1999) ที่กล่าวว่าบทบาทของการสื่อสารการตลาดสามารถสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อตราสินค้าหรือองค์กรให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภคเป้าหมาย
6.2 อิทธิพลของการเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อ
ออนไลน์ ที่มีต่อบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง
จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความ
ศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์ ที่มีต่อบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ 1)Website อาจเพราะการเชื่อมโยงของหน้า
เว็บที่เรียกกว่าลิงค์ สามารถเชื่อมไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านอื่นๆ และง่ายต่อการส่งต่อในโลกออนไลน์ 2)
Facebook ด้วยความนิยมอันดับ1 ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้งานมีจำนวนมาก ทำให้การแลกเปลี่ยน แชร์ ส่งต่อ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้แก่คนรู้จักหรือผู้ติดตามของผู้ใช้บัญชีมีโอกาสสูงมากขึ้น ทำให้นักสื่อสารการตลาดได้ใช้
ช่องทางเหล่านี้ในการโฆษณาสินค้าและสร้างการรับรู้ของแบรนด์ได้ง่าย ซึ่งผลการวิจัยในข้อนี้สอดคล้องกับศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ได้กล่าวถึง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของผู้บริโภค ที่นักสื่อสารการตลาดสนใจใน
ความสามารถของกลุ่มอ้างอิงที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยใช้คุณสมบั ติของกลุ่ ม
อ้างอิงในการแจ้ง ข่ าวสารหรือทำให้ บุค คลรับรู้ เ กี่ ยวกับ ผลิตภัณ ฑ์ห รือตราสิน ค้ ทำให้บุคคลมี โ อกาส
เปรียบเทียบความคิดของเขากับทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่ม อีกทั้งสอดคล้องกับแนวคิดของนิภา นิรุตติกุล
(2562) ที่กล่าวว่า ความเชื่อความศรัทธาของคนไทยมีมาตั้งแต่ลืมตา โดยเฉพาะกับกลุ่มวัยที่ค่อนข้างมีอายุ ที่
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ยังซึมซับความเชื่อจากบรรพบุรุษ ครอบครัวมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงสอดคล้องกับแนวคิดของLantos (2011)
ที่แบ่งกลุ่มอ้างอิงกลุ่มสังคมออนไลน์เป็นกลุ่มที่ติดต่อสื่อสารกันแบบไม่เห็นหน้าแต่มีความถี่ในการสื่อสาร ทำ
ให้มีแนวโน้มในการปฏิบั ติติไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับผลวิจัยของRachbini (2018) ศึกษา
เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของทัศนคติ บรรทัดฐานส่วนตัว การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการจัดซื้ออาหารฮาลา
ลในกรุงจาการ์ตา พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างทัศนคติและความตั้งใจในการซื้อ และรวมถึงบรรทัด
ฐานกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อของผู้บริโภคโดยเฉพาะชาวอินโดนีเซีย
6.3 อิทธิพลของการเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อ
ออนไลน์ ที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจซื้อสินค้าจากการเปิดรับการสื่อสารการตลาด
บนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์ Website และ Facebook อาจเป็นเพราะรูปแบบของสื่อที่ มี
ความหลากหลายทั้งข้อความ รูปภาพ วีดีโอ อินโฟกราฟฟิก สามารถทำให้สินค้ามีความน่าสนใจและดึ งดูด
มากขึ้น ซึ่งมีผลต่อการกระตุ้นการเปิดรับข้อมูลของผู้บริโภคได้มากขึ้น ซึ่งผลการวิจัยในข้อนี้สอดคล้องกับ
ทฤษฎี ก ารกระทำเชิง เหตุ ผล (Theory of Reasoned Action : TRA) ของ Martin Fishbein and Icek
Ajzen (1975) ที่เกิดจากทัศนคติ ทั้งความคิด ความเชื่อจนก่อให้เกิดแรงจูงใจกระตุ้นให้เ กิด การแสดงออก
ทางพฤติกรรม รวมถึงสอดคล้องกับแนวคิดของวิไลภรณ์ สำเภาทอง (2561) กล่าวว่าการสื่อสารการตลาด
เป็นกระบวนการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ ความสนใจ และการซื้อสินค้ารวมทั้งเข้าใจในกระ บวนการ
ตอบสนองของผู้บริโภค อีกทั้งสอดคล้องกับเอกอนันต์ อินทร์ทอง (2564) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒ นากลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิต่อความตั้งใจสั่งวัตถุมงคลบูชาของผู้บริโภคในประเทศไทย พบว่า กล
ยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดออนไลน์มีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต่อความไว้วางใจและการตั้งใจซื้อสิน ค้า หนึ่ง
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Block (2009) ศึกษาเกี่ยวกับ ผลของความเชื่อโชคลางต่อความคาดหวังใน
การปฏิบัติงาน พบว่าผู้บริโภคชาวไต้หวันมีแนวโน้มจะซื้อสินค้าจากความเชื่อโชคลางเรื่องสีมงคล และมี
แนวโน้มที่จะซื้อและยินยอมที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นสำหรับสินค้ามงคลที่มีราคาสูง แม้ปริมาณสินค้าจะน้อย
กว่าเดิม
7. สรุปผลการวิจัย
1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่า นสื่อ
ออนไลน์ต่อทัศนคติต่อสินค้าที่มีการใช้การสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธา
2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อ
ออนไลน์ต่อบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงของผู้บริโภคคนไทย
3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่า นสื่อ
ออนไลน์ต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคคนไทย ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวาง
แผนการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัยครั้งนี้
1) หากนักสื่อสารการตลาดต้องการส่งเสริมด้านทัศนคติ นักสื่อสารการตลาดควรใช้เครื่องมือ
ออนไลน์ 3 เครื่องมือนี้ได้แก่ Facebook Website และLine Official Account เนื่องจากเป็น เครื่อ งมือที่มี
อิทธิพลต่อทัศนคติต่อสินค้าที่มีการใช้การสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธา
2) หากนักสื่อสารการตลาดต้องการส่งเสริมด้านบรรทัดฐานกลุ่มอ้าง นักสื่อสารการตลาดควร
ใช้เครื่องมือออนไลน์ 2 เครื่องมือนี้ได้แก่ Website และ Facebook เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลต่อ
บรรทัดฐานกลุ่มอ้างของผู้บริโภค
3) หากนักสื่อสารการตลาดต้องการส่งเสริมความตั้งใจซื้อสินค้าที่มี การสื่อสารทางการตลาด
บนฐานความเชื่อความศรัทธาควรใช้เ ครื่อ งมือออนไลน์ 2 เครื่องมือนี้ได้แก่ Website และ Facebook
เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
8.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต
1) ควรนำเนื้อหาและประเด็น จากงานวิจัยนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของรูปแบบการนำเสนอ
ผ่านสื่อออนไลน์ให้มีความครอบคลุมและชัดเจน เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เช่น รูปภาพ วีดีโอ
อินโฟกราฟฟิก เป็นต้น
2) ควรศึกษาแยกรายประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาของสินค้า เพื่อเปรียบเทียบว่า
ประเด็นความเชื่อความศรัทธาด้านใดมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อ และส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคหรือไม่
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒ นาบุ คลากรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความต้อ งการในการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้เครื่องมือ
วิจัย คือ แบบสอบถามสำรวจกลุ่มประชากร คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 70 รูป/คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบค่า t-test f-test ด้วยวิธ ีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One way ANOVA) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประกอบการสัมภาษณ์ เ ชิง
ลึก (In-depth interview) จำนวน 5 รูป/คน
ผลการวิจัยพบว่า 1. ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการในการ
พัฒ นาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จำแนกตามเพศ อายุ
พรรษา ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพ ตำแหน่ง และระยะเวลาเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมและ
รายด้าน มีความต้องการพัฒนาไม่แตกต่างกัน
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Abstract
This research has two objectives: 1) to study the need for personnel development
of Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 2) to compare the needs of personnel
development of Mahachulalongkornrajavidyalaya University Surin Campus.
The researcher proceeded according to the combined research methodology by
quantitative research, the research tool was used: a questionnaire to survey the population of
70 university personnel/person. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, and
standard deviation, t-test, F-test using One way ANOVA. The qualitative research, including
in-depth interview of five persons.
The results of the research were as follows: 1. The need for personnel development
of Mahachulalongkornrajavidyalaya University Surin Campus, the overall level was at a high
level and 2. The results of comparing the need for personnel development of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Surin Campus classified by sex, age, Buddhist
Lent, educational level, income, status, position, and time spent working. It was found that
overall each aspect that there are no different development needs.
Keywords : Needs, Personnel Development, University
1. บทนำ

องค์กรได้ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และสามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ จึงนับได้ว่าการพัฒนา
บุคลากรก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวบุคลากรเองและต่อองค์กรการพัฒนาบุคลากรมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ให้สมรรถนะของบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อสามารถปฏิบัติงานขององค์ การ
ได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งเป็นการช่วยให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงาน
ควบคู่กันไปด้วยวิธีการให้ความรู้ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติ สร้างแรงจูงใจและเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติออกมาใช้ให้เกิดสัม ฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บุคลากรในองค์การมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพในการทางานที่สูงขึ้น
(ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2543)
ปัจจุบันการบริหารงานในยุคปัจจุบันภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคมการเมือง
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์นั้น ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บ ริหาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์โดยมีเป้าหมายให้คนในสังคมไทยทุกช่วง
วัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น ในวัยแรงงานให้มีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของ
ตลาดงานและมีทักษะทางการเงินเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ในแนวทางการพัฒนา มีการ
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พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า (ราชกิจจานุ เบกษา,
2559)
ปัจจัยที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในงานทุกประเภทของทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือ
เอกชนไม่ใช่เงิน ไม่ใช่เครื่องจักร เครื่องมือ หรือเทคโนโลยี แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ คนซึ่งหมายถึ ง
ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดจะต้องมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบให้เป็ นไป
ตามเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ ดังนั้น เมื่ออยู่ในภาวะของการปรับเปลี่ยนการพัฒนาคนให้พ ร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง หากองค์การใดที่มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานนั้น ๆ ก็จะบรรลุเป้าหมายในการทำงาน รวมทั้งองค์การก็จะประสบผลสำเร็จ การพัฒนาบุคลากร
ถือเป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้เกิด
ความก้าวหน้าในตนเองและองค์การ องค์การหรือหน่วยงาน จะสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพได้ การพัฒ นาบุคลากรมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ 2 ประการคือ 1) วัตถุประสงค์ขององค์การคือ
ความมุ่งหมายของส่วนรวมในการบริหารจัดการองค์การให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2) วัตถุประสงค์ส่วนบุคคล
คือ ความมุ่งหมายส่วนบุคคลในการพัฒนาฝีมือ บุคลิกภาพ ฝึกฝนการตัดสินใจ เรียนรู้งานเพื่อลดความเสี่ยง
ในการทำงาน ปรับปรุงสภาพการทำงานให้ดีขึ ้นและเพื่อ ความก้าวหน้าในการเลื ่อนขั ้น เลื่อนตำแหน่ ง
(Kenneth and Gary, 1991)
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย มีภารกิจอันสำคัญไม่ น้อยไปกว่ า
มหาวิทยาลัยอื่น จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ ขององค์ กรที่ตั้ ง ไว้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมทั้ง
ร่างกายและจิตใจในการทำงาน มีความรู้สึกดีในการทำงาน ให้กับองค์กร รู้สึกดีต่อเป้าหมายขององค์ กร ซึ่ง
ผู้วิจัยเชื่อว่า ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้สึกดีต่อองค์กร หรือหน่วยงานสูงจะสามารถปฏิบัติงานได้ดีและประสบ
ผลสำเร็จ ในการศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัยนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางที่ จะพัฒ นาคุณภาพชีวิ ตและสร้ างแรงจู งใจให้ก ับบุ คลากรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ปฏิบัติงานโดยทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้กับองค์ กรได้อย่าง
เต็มที่ (กมลวรรณ ปั้นขาว, 2561)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรและมี
ความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสุรินทร์
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
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3. วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ มีวิธีการดำเนินการ ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ซึ่งผู้วิจัยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ในการคำนวณหากลุ่มประชากรตัวอย่าง ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อน 0.05
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื ่ อ งมื อที่ ใ ช้ก ารเก็บ รวบรวมข้อ มู ลเพื ่ อใช้ใ นการวิจ ั ย ครั้ ง นี ้ป ระกอบด้ วยแบบสอบถาม
(Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สร้างขึ้น จากการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยคำถามครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่
1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ พรรษา ระดับการศึกษา รายได้
สถานภาพ ตำแหน่ง และระยะเวลาเวลาในการปฏิบัติงาน ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดระดับ แบ่งเป็น 4 ด้านที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ 1) ด้านพัฒนาบุ คลากร 2) ด้านการฝึกอบรม 3) ด้านทักษะ และ4)
ด้านความรู้ โดยแต่ละตัวเลือกจะมีมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่งมีน้ำหนักของคะแนนตามระดั บ
คุณลักษณะที่พึงพอใจ ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วไป เป็นแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น อย่างอิสระเกี่ยวกับ “ความต้องการในการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์” ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธ ีการสร้า ง
แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนด
กรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาถึงรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
ของการวิจัย
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยผู้วิจัยได้กำหนด
ขั้นตอนดำเนินงานคือ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม คือ 1) นำแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม (Editing) ทุกฉบับ 2) ตรวจให้คะแนนแต่ละข้อของ
แบบสอบถามแต่ละชุดตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 3) เตรียมลงรหัสข้อมูลจากแบบสอบถามทุกชุด ตามคู่มือการลง
รหัส หลังจากนั้นจะมีการตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง และ 4) ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการประมวลผลด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูป การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ คือ 1) นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและ
บันทึกเรียบเรียงเป็นข้อความ 2) นำข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจำแนกเป็นประเด็นและเรียบ
เรียงเฉพาะ ประเด็นที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย 3) วิเคราะห์คำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิคการ วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท
(Context ) และ 4) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและนำเสนอต่อไป
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 1) ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แ ก่
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และ 2) ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test)
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และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ใช้ในการศึ กษา
วิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 0.05
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 70 รูป/คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 38 รูป/คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.3 มีอายุ 51-60 ปี จำนวน 31 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 จำนวน พรรษา 20 พรรษา ขึ้นไป
จำนวน 13 รูป คิดเป็นร้อยละ 18.60 ไม่ใช่บรรพชิต จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 67.1 สำเร็จการระดับ
ปริญญาโท จำนวน 33 รูป/ คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 รองลงมาคือ ระดับปริญญาเอก จำนวน 16 รูป/คน คิด
เป็นร้อยละ 22.9 มีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท จำนวน 20 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 รองลงมา
คือ รายได้ 35,001 บาทขึ้นไป จำนวน 18 รูป/คน สถานภาพคฤหัสถ์ จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 มี
ตำแหน่งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 34 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมาคือ บุคลากรสายปฏิบัติการ
จำนวน 24 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 5-15 ปี จำนวน 30 รูป/คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ ต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 17 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ24.3
2. ผลการศึกษาความต้อการในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.48) เมื่อพิจารณาใน แต่ละด้าน พบว่า การพัฒนาบุคลากร
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับแรก
(X̅ =3.60) รองลงมาคือ ด้านทักษะ ( X̅ = 3.55) ด้านการพัฒนาบุคลากร ( X̅ =3.43) และด้านการฝึกอบรม
(X̅ =3.34) ตามลำดับ
3. ผลการเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จำแนกตามเพศ อายุ พรรษา ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพ ตำแหน่ง และ
ระยะเวลาเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมและรายด้าน มีความต้องการพัฒนาไม่แตกต่างกัน
5. อภิปรายผล
จากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถนําผลนั้นมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้
5.1 การวิเคราะห์ ความต้องการในการพัฒ นาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดยภาพรวม
จากการวิจัย เรื่อง ความต้องการในการพัฒ นาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ พบว่า ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ บุญส่ง ลีละชาต
(2559) ได้ ว ิ จ ั ยเรื่ อง ความต้ องการในการพัฒ นาบุค ลากรสายสนับสนุ น วิ ชาการ คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสายสนับสนุนของคณะแพทย์ศาสตร์มีความต้องการใน
การพัฒนาบุคลากรทุก ๆ ด้านและรายด้านอยู่ในระดับมาก
5.2 การวิเคราะห์ ความต้องการในการพัฒ นาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดยภาพรวมรายด้าน
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1) ด้านการพัฒนาบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิ
ทบยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ พบว่า ด้านการพัฒนาบุคลากร อยู่ในระดับมาก
เนื่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ ความสำคัญกับ การพัฒ นาตนเองอย่า งสม่ำ เสมอ สอดคล้องกับ
กัมปนาท สุ่มมาตย์ (2557) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากร ของโรงเรียนสระยายโสมวิทยา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้ า นอยู่ใ นระดับ
มาก
2) ด้านการฝึกอบรม ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทบยา
ลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ พบว่า ด้านการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานที่ตนรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ บุญส่ง
ลีละชาต (2559) ได้วิจัยเรื่อง ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสายสนับสนุนของคณะแพทย์ศาสตร์มีความต้องการใน
การพัฒนาบุคลากรทุก ๆ ด้านฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก
3) ด้านทักษะ ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิท ยาลั ยมหา
จุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ พบว่า ด้านทักษะอยู่ในระดับมาก เนื่องจากบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาด้านทักษะในการปฏิบัติงานมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น สอดคล้องกับ
ธนาภรณ์ บุญทอง (2557) ได้วิจัยเรื่ อง การพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากร : กรณีศึกษา กอง
สถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พบว่า การพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรกองสถานที่ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ด้านทักษะโดยรวมอยู่ในระดับมาก
4) ด้านความรู้ ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทบยาลัยมหา
จุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ พบว่า ด้านความรู้อยู่ในระดับมาก เนื่องจากบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะด้านความรู้ในการปฏิบัติงานอย่าสม่ำเสมอ สอดคล้องกับ พัชรินทร์
คณิตชรางกูร (2560) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ของงาน พร้อมมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลสำเร็จอย่างดีที่สุด โดยพยายามพัฒ นาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถอยู่ในระดับมาก
5.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดยภาพรวมรายด้าน
ผลการเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จำแนกตามเพศ อายุ พรรษา ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพ ตำแหน่ง และ
ระยะเวลาเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมและรายด้าน มีความต้องการพัฒนาไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ทุกคนต่างมีความต้ อ งการในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อนำความรู้ความสามารถที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพใน
การทำงาน สอดคล้องกับ ปุณยวีร์ สุทธิกิจอนุรักษ์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
ของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จันทบุรี พบว่า
ความต้องการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการที่มีความแตกต่างกันจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส
เงินเดือน ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า ข้าราชการที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส
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เงินเดือน ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาบุ คลากรไม่
แตกต่างกัน
6. บทสรุป

ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
สุรินทร์ สรุปตามผลการวิจัยมี 4 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาบุคลากร อยู่ในระดับมาก เนื่องจากบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 2) ด้านการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก
เนื่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานที่ตนรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 3) ด้าน
ทักษะอยู่ในระดับมาก เนื่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้รั บการพัฒ นา และ 4) ด้านทักษะในการ
ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น และด้านความรู้อยู่ในระดับมาก เนื่องจากบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะด้านความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
ส่วนผลการเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จำแนกตามเพศ อายุ พรรษา ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพ ตำแหน่ง
และระยะเวลาเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมและรายด้าน มีความต้องการพัฒนาไม่แตกต่างกัน
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ 1) ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่า งๆ ที่
ส่งเสริมความรู้และเพิ่มทักษะในการทำงาน และ 2) เสนอให้มีการจัดทำแผนการอบรมเชิงวิชาการเพื่ อ
สนับสนุนให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาการและสายปฏิบัติการ
7.2 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจ ัยไปใช้ คือ 1) ผู้บริหาร และบุคลากรในองค์กรควรให้
ความสำคัญต่อการพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร 2) จัดงบประมาณ
ให้แก่บุคลากรที่มีการพัฒนาตนเองและมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานทางวิชาชีพ เป็นค่าตอบแทนเพื่อเป็น
กำลังใจในการปฏิบัติงาน และ 3) ในด้านการพัฒนาความรู้ ทักษะ ทางผู้บริหารควรสนับสนุนให้มีการจัดอบรม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
7.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป คือ 1) ควรทำการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒ นาศั กยภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 2) ควร
ทำการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการพัฒ นาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตสุรินทร์ และ 3) ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่ประชาชนมีอำนาจ
สูงสุดในการปกครองประเทศ และถือเป็นรูปแบบการปกครองเดียวที่ยินยอมให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจได้
อย่างแท้จริง ซึ่งการแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยในทางอุดมคติได้ดีที่สุดคือ การเปิดโอกาสใ ห้
ประชาชนทุกคนได้ม ีส่ วนร่วมในการปกครองตนเองโดยตรง พรรคการเมืองนั้ นถือได้ว่ ามี บทบาทและ
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากว่าพรรคการเมือง คือสถาบันหลักที่ทำ
หน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน โดยที่พรรคการเมืองจะนำเอาปัญหาหรือความต้องการ
ของประชาชนมาแปลงเป็นนโยบายของพรรค เพื่อนำนโยบายเหล่านั้นไปปฏิบัติเมื่อได้รับเลือกตั้งเข้าไปทำ
หน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหาร การนำเสนอเป็นการสื่อสารทั้งทางตรงและทางอ้อมมีค วามสำคัญ เป็น
อย่างยิ่ง จากความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มคนส่วนใหญ่กว่ากลุ่มผู้สนับสนุนและนักเคลื่อนไหวของพรรคซึ่ ง
เป็นกลุ่มขนาดเล็กกว่า หากมีการนําเสนอข่าวผ่านหนังสือพิมพ์ซึ่งถือว่ามีความ น่าเชื่อถือ และเป็นทางการ
กว่าข่าวที่นําเสนอผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการ การจัดเวทีปราศรัยพบปะประชาชนเสนอนโยบาย อีกทั้งยัง
เป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้นําพรรคและตัวแทนพรรคกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และกลุ่มการเมืองอื่นๆ การ
นำเสนอที่ดีมีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเลือกพรรคได้
คำสำคัญ : พรรคการเมือง การนำเสนอ การตัดสินใจ

Abstract
Thailand has a democratic system of government where the people have the
supreme power to govern the country and is the only form of government that allows the
people to be the real owner of the power which represents the ideal of democracy. The best
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way is to allow all people to participate in direct self-government. Political parties play a vital
role and importance in democratic governance because political parties are the main
institutions that act as a link. Between the government sector and the people's sector, where
political parties will take problems or people's needs and convert them into party policies to
implement those policies when elected to act in the legislative or executive branch. direct
and indirect It is especially important from its ability to reach the majority than the party's
supporters and activists, which are smaller groups if news is presented through newspapers.
It is considered more credible and official than news presented through informal channels.
Organizing a public meeting for policy proposals is also a link between party leaders and party
representatives and the people. Electorate and other political groups good influence on the
decision to vote for the party.
Keywords : Political Party, Presentation, Decision
1. บทนำ

ปัจจุบันประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่ประชาชนมีอำนาจ
สูงสุดในการปกครองประเทศ และถือเป็นรูปแบบการปกครองเดียวที่ยินยอมให้ประชาชนเป็นเจ้ า ของอำนาจ
ได้อยางแท้จริง ซึ่งการแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยในทางอุดมคติได้ดีที่สุดคือ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองโดยตรง กล่าวคือให้ประชาชนมีฐานะเป็นทั้งผู้ปกครองและ
ผู้อยู่ภายใต้การปกครองในขณะเดียวกัน อันถือเป็นรูปแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดย
ทางตรง (Direct Democracy) ซึ่งอาจพบได้ในสมัยนครรัฐของกรีกโบราณ และในรัฐเล็ก ๆ ของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น และแม้จะเป็นที่ยอมรับกัน ว่า ระบอบประชาธิปไตยโดยทางตรงเป็นระบอบการ
ปกครองที่ดีที่สุดเนื่องจากเป็นการปกครองที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง แต่ด้วย
เหตุที่รัฐสมัยใหม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและมีความซับซ้อนมากขึ้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากที่ประชาชนจะใช้
อำนาจอธิปไตยที่ตนมีอยู่ได้โดยตรงอย่างเดิมด้วยข้อจํากัดและเหตุผลดังกล่าวนี้เองทำให้ระบอบประชาธิปไตย
โดยผู้แทน (Representative Democracy) เข้ามามีบทบาทสำคัญแทนที่ระบอบประชาธิปไตยทางตรงซึ่งมิ
อาจเกิดขึ้นได้จริงในสังคมปัจจุบัน (สิรินาถ วิสุทธิวัชรกุล, 2553: 50-51) พรรคการเมืองจึงจํา เป็นที่ ขาดเสีย
มิได้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย คํากล่าวนี้คงไม่ ผิดนักเมื่อได้พิจารณาถึงความสำคัญของการมีพรรค
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้วยเหตุผลที่ว่า ระบอบประชาธิปไตยนั้นถือเป็นระบอบที่มีการปกครองเป็น
ของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อ ประชาชน การรวบรวมเจตจํานงของประชาชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
โดยการจัดตั้งพรรคการเมือง จึงมีความสำคัญยิ่ง ในอันที่จะก่อให้เกิดการกระทำในทางการเมืองขึ้นได้
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 45 ได้บัญญัติรับรองให้บุคคลมี
เสรีภาพในการรวมกัน จัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมือ งของประชาชนและเพื่อดำเนิน
กิจกรรมในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณนั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2560, 2560) โดยรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยผู้แทนนั้ นเป็นรูปแบบของการปกครองที่มี
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พื ้ น ฐานทางความคิ ดว่ าอำนาจทางการเมื องหรื ออำนาจ ปกครองมาจากประชาชนหรือ ตามที ่ทฤษฎี
รัฐธรรมนูญเรียกว่า“อำนาจอธิปไตยมาจากประชาชน” และยอมรับว่าประชาชนมิได้เป็นผู้ใช้อำนาจด้วยตนเอง
แต่ได้มอบอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดของประชาชนให้บุคคลกลุ่มหนึ่งในฐานะองค์กรของรั ฐเป็นผู้ ใ ช้
อำนาจแทนซึ่งบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นองค์กรของรัฐเหล่านี้จะอยูในฐานะเป็นผู้แทน (Representative) ของ
ประชาชนทั้งหมด ด้านการนำเสนอมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ได้แก่ นวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์
การจัดทำฐาน ข้อมูลสมาชิกและกลุ่มเป้าหมาย มีการประมวลผลข้อมูลในเชิงการวิจัยและการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ลงคะแนนเสียง ซึ่งในปัจจุบันนั้นนอกจากคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนทแล้วยั งกล่ าวได้ว่า เทคโนโลยี
ด้านโทรทัศน์ยังได้มีการพัฒ นาไปมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคเบิลทีวีและรายการโทรทั ศน์แบบเน้ น
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม ซึ่งมีผลต่อการรณรงค์ทางการเมืองยุคใหม่เป็นอย่างมาก ในขณะที่การสื่อสารโดยตรงด้วย
จดหมายยังเป็นการมุ่งเน้นที่จะสร้างสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้สมัคร (นันทนา นันทวโรภาส, 2549: 32-33) การ
ไปใช้สิทธิโดยมีแรงจูงใจ (Motivating Effect) เป็นพฤติกรรมที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับแรงกระตุ้นจากการ
นําเสนอข้อมูลของผลสำรวจที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ตนสนับสนุนนั้นมีคะแนนนิยมใกล้เคียงกับคู่แข่ง จึง
เป็นผลให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะยิ่งให้ความสำคัญ และออกไปใช้สิทธิเพื่อลงคะแนนให้กับผู้สมัครหรือพ รรค
การเมืองนั้นๆให้ได้รับชัยชนะ (สิริพรรณ นกสวน, 2551: 115)
2. ความหมายของพรรคการเมือง
พรรคการเมือง หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่สอดคล้องกันมารวมตัวกัน
เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้อำนาจบริ หารและนิต ิบัญญั ติ (สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2560: 3) พรรคการเมือง มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินจากคำว่า พีเออาร์เอส
(PARS) ที่แปลว่าส่วนจึงหมายถึงการที่ประชาชนแบ่งออกเป็นส่วนส่วนหรือกลุ่มต่างๆ อาจเป็นได้ทั้งในเชิ ง
ของความคิดเห็นหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียทางการเมืองจึงนิยามได้ว่าพรรคในความหมายทางการเมืองนั้น
หมายถึงกลุ่มองค์กรของประชาชนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่ออำนาจทางการเมือ งซึ่งในการพัฒนาทางประวัติ ศาสตร์
ของแนวคิดนี้ค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนทั้งนี้คำว่าพรรคไม่มีความหมายอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้โดยต้น
กำเนิดพรรคการเมืองนั้นถูกกล่าวถึงว่าเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันเพื่อนำเสนอถึงความต้องการของกลุ่มตนเอง
รวมทั้งดำรงอยู่และดำเนินงานเพื่อก้าวสู่อำนาจที่ทำลายความเป็นเอกภาพของผลประโยชน์และความคิด เห็น
ในสังคม จาคอบสัน และ ลิบแมน (G.A. Jacobson & M.H. Libman) ให้ค่านิยมว่า พรรคการเมือง คือการ
จัดรวมกันเป็นสมาคมหรือองค์การของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยมีเป้าหมายที่จะควบคุมบุคคลและนโยบายของ
รัฐบาล (วิทยา นภาศิริกุลกิจ , สุรพล ราชภัณทารักษ์ , 2544: 3) พรรคการเมืองเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความ
คิดเห็นที่คล้ายถึงกันในลัทธิการเมืองเศรษฐกิจสังคมและกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆและต้องการนำเอาความ
คิด เห็นเหล่านั้นไปเป็นหลักการบริหารประเทศด้วยการส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งโดยมุ่งหวังที่จะเป็น
รัฐบาลหรือถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลก็เพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลโดย
ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2544: 47)
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3. ความสำคัญพรรคการเมือง
ความสำคัญคือ พรรคการเมือง เป็นแรงขับเคลื่อนให้แก่กลุ่มอุดมการณ์ทางการเมืองต่างๆ
นอกจากนี้ยังเป็นตัวเชื่อมให้ประชาชนที่อยู่ต่างภูมิภาค แต่มีอุดมการณ์เดียวกันมารวมตัวกันได้ ความพิเศษ
อีกอย่างคือยังใช้พรรคการเมืองเป็นตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ ต่างๆในสังคมได้ด้วยเช่น กลุ่มแรงงาน, กลุ่ม
เกษตรกรต่างๆ เป็นต้น เพราะฉะนั้น ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย พรรคการเมือง จึงเป็นเรื่อง
จำเป็น และมีความสำคัญมาก ถ้าไม่มีพรรคการเมือง ประชาชนก็จะไม่มั่นใจว่า บุคคลที่ตนเลือกไปทำหน้า ที่
แทนตัวเองนั้น จะสามารถดำเนินงานบริหารนโยบายได้บรรลุผลหรือเปล่า แต่ถ้าเป็นพรรคการเมืองประชาชน
จะมีความมั่นใจ เพราะได้เลือกคนที่ตรงใจและมีพรรคการเมือ งอันมีนโยบายตรงกับความต้องการของตนเอง
(ความสำคัญของพรรคการเมืองที่ดำเนินความก้าวหน้าให้กับประเทศ, 2561: 1)
4. หน้าที่ของพรรคการเมือง
แม้หน้าที่ของพรรคการเมืองจะมีอยู่หลายประการ แต่อาจแยกหน้าที่หลักของพรรคการเมือง
ออกเป็นสองประการใหญ่ๆ หน้าที่อื่นๆนั้นเพียงแต่แยกย่อยออกจากหน้าที่หลักทั้งสองประการนี้เท่านั้น
หน้าที่ของพรรคการเมือง คือ (เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง, 2551: 1)
1. พรรคการเมืองเป็นตั วกลางเชื่อมความต้องการและบทบาทของประชาชนกับรัฐบาลลำพัง
ประชาชนแต่ละคนนั้นย่อมไม่มีอิทธิพลต่อรัฐบาล หากแต่ถ้าประชาชนที่มีความเห็นตรงกันมารวมตัวกันเข้า ทำ
ความคิดเห็นของตนให้เป็นปึกแผ่นเป็นนโยบายของพรรคการเมืองเพื่อเสนอต่อประชาชนคนอื่นๆพิจารณา
เลือกตั้งพรรคของตน ความต้องการของประชาชนจึงจะมีน้ำหนักขึ้น พรรคการเมืองจะเป็นผู้รวบรวม คัดเลือก
และส่งผ่านประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ของประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆที่เป็นฐานเสียงของตนเข้าสู่
การพิจารณาของรัฐ และผลักดันให้รัฐบาลนำความต้องการดังกล่าวไปปฏิบัติ ทำให้รัฐบาลมีโอกาสได้สื่อสาร
กับประชาชนผ่านตัวกลาง
นอกจากนี้ ในแง่ตัวกลางเชื่อมบทบาทของประชาชนกับรัฐบาล พรรคการเมืองยังเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมือง โดยคัดเลือกผู้มีความสามารถมาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อชิงชัยเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือรัฐบาลแทนประชาชนส่ วนใหญ่ โดยในหน้าที่นี้ พรรคการเมืองต้องส่ ง เสริม ให้
ประชาชนมีความรู้ด้านการเมืองการปกครองประเทศด้วย
2. พรรคการเมืองเป็นผู้ใช้อำนาจทางการเมือง หากพรรคการเมืองสามารถชนะการเลือกตั้งได้
เสียงข้างมากในรัฐสภา และจัดตั้งรัฐบาล พรรคการเมืองย่อมเป็นผู้กำหนดกฎหมายตามความประสงค์ ของ
ประชาชน และนำกฎหมายนั้นไปยังคับใช้ พรรคการเมืองกลายเป็นผู้นำความต้องการของประชาชนมาปฏิบัติ
ให้เกิดผลด้วยตนเอง นอกจากนี้ การใช้อำนาจพรรคการเมือ งยังหมายรวมถึงการที่พ รรคการเมือ งเป็ นฝ่ าย
ค้านที่คอยตรวจสอบควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายรัฐบาล โดยการตั้งกระทู้ถาม พิจารณากลั่นกรองร่าง
พระราชบัญญัติ รวมทั้งการเสนอญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคุณค่าของพรรคการเมือ งต่อ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
แม้แต่ในการปกครองระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ก็ยังสามารถมีพรรคการเมืองได้ อาทิ พรรค
คอมมิวนิสต์ในประเทศที่มีการปกครองระบอบสังคมนิยม แต่พรรคการเมืองเหล่านั้นไม่สามารถทำหน้าที่พ รรค
การเมืองได้ เพราะมิได้เป็นตัวกลางเสนอความต้องการของประชาชนให้แก่รัฐบาล ตลอดจนมิได้เปิดโอกาสให้
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ประชาชนที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองแต่อย่างใด ในส่วนการใช้อำนาจรัฐ พรรคการเมืองเหล่านั้น
มิได้ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้แก่ประชาชนดังเช่นที่พรรคการเมืองควรทำ
5. การนำเสนอ (Presentation)
ความหมาย
การนำเสนอ (Presentation) เป็นวิธีการหรือเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร (Communication)
ด้วยการถ่ายทอด (Delivery) ข้อมูล แผนงาน โครงการ ข้อเสนอ ฯลฯ จากผู้นำเสนอผลงาน กับผู้พิจารณา
ผลงานหรือจากผู้นำเสนอ ไปสู่บุคคล กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ให้บุคคลกลุ่มเป้าหมายหรือ
ผู้รับสาร เห็นด้วย คล้อยตาม สนับสนุน อนุมัติ ให้ดำเนินการ (เทพ สงวนกิตติพันธุ์, ม.ป.ป.)
ปัจจัยการนำเสนอของพรรคการเมือง
นอกจากกลยุทธ์หรือวิธ ีการต่าง ๆ จะเป็นหัวใจสำคัญในการรณรงค์ให้เกิดประสิทธิผลแล้วยัง
กล่าวได้ว่าสภาพแวดล้อมอื่นๆอย่างมีผลต่อการเลือกตั้ง อาทิ (นันทนา นันทวโรภาส, 2549: 32-33)
1. ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีได้แก่นวัตกรรมด้ านคอมพิวเตอร์การจัดทำฐานข้อมูล
สมาชิกและกลุ่มเป้าหมายมีการประมวลผลข้อมูลในเชิงการวิจัยและการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงคะแนนเสียงซึ่งใน
ปัจจุบันนั้นนอกจากคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตแล้วยังกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีด้านโทรทัศน์ยังมี การพัฒ นาไป
มากโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคเบิ้ลทีวีและรายการโทรทัศน์แบบเน้นปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมซึ่งมีผลต่อการรณรงค์
ทางการเมืองยกใหม่เป็นอย่างมากในขณะที่ การสื่อสารโดยตรงด้านจดหมายยังเป็นการมุ่งเน้นที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้สมัคร
2. ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างทางการเมืองได้แก่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการเลือกตั้ง
ในแง่มุมต่างๆอาทิการกำหนดงบประมาณการหาเสียงกฎหมายห้ามกระทำการจูงใจให้เลือกตั้งด้วยอามิส
สินจ้างข้อกำหนดในการใช้สื่อโทรทัศน์วิทยุในการหาเสียงและกฎหมายการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง
เป็นต้น
3. ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงตัวแทนแห่งอำนาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวพันกับตัวแสดงทางการเมือง กลุ่ม
ที่มีบทบาทในกระบวนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งให้เกิดพรรคการเมือ ง ผู้สมัคร คณะที่ปรึกษามีหน้าที่ทำการ
สำรวจหรือติดต่อกลุ่มผลประโยชน์และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยกลุ่มเหล่านี้มีบทบาทเชื่อมโยงสั มพันธ์ กันในการ
เลือกตั้งและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางอำนาจที่สำคัญในทางการเมือง
ด้านอิทธิพลของสื่อมวลชนต่อสถาบันและผู้นำทางการเมืองนั้นกล่าวได้ว่า สื่อมวลชนได้มีบทบาท
ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสื่อสารทางการเมืองหลายประการดังข้อสังเกตของบิลโจนส์ (Bill Jones)
ที่มีอิทธิพลของสื่อมวลชนในอังกฤษ ดังนี้ (ม.ร.ว.พฤทธิสาน ชุมพล, 2544: 203-204)
1. การกลับตัวของนักการเมืองด้วยการสื่อสารสมัยใหม่ส่งผลให้นักการเมือ งต้องเปลี่ย นลัก ษณะ
การสื่อสารจากการเป็นนักปราศรัยในที่ประชุมซึ่งมีความเป็นทางการมาสู่การเป็นผู้สื่อความที่ตรงประเด็น
มีสีสันและไม่เป็นทางการเมื่อปรากฏในสื่อโทรทัศน์อีกทั้งยังต้องสร้างบุคลิกที่เหมาะสมต่อการออกอากาศ
ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกผู้นำพรรค
2. การจัดองค์กรพรรคการเมืองในระดับท้องถิ่นมีความสำคัญลดลง เนื่องจากสื่อโทรทัศน์สามารถ
สื่อกับประชาชนได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสารที่พรรคการเมืองต้องนำเสนอหรือสื่อสารกับประชาชนจึงมี
ลักษณะรวมศูนย์ที่ส่วนกลางมากขึ้นและยังมีผลให้สามารถจัดตั้งพรรคการเมืองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเครือข่าย
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สาขาพรรคที่ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นภาพสังคมประชาธิปไตย แต่เมื่อความสนใจของสื่อมวลชนลดลงก็ย่อม
ส่งผลเสียต่อพรรคการเมืองได้เช่นกัน
3. สภาผู้แทนราษฎรลดบทบาทด้านการให้ข้อมูลข่าวสารและการให้การศึกษาเนื่องจากในปัจ จุบัน
รัฐบาลและรัฐมนตรีมักนิยมประกาศนโยบายหรือชี้แจงประเด็นปัญหาต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนมากกว่าการหวัง
ผลด้านคะแนนนิยม จากการชี้แจงผ่านที่ประชุมรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎร แต่ในขณะเดียวกันรูปแบบของ
การถ่ายทอดสดการประชุมโดยเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรซึ่งในอังกฤษเริ่มจัดให้มีการถ่ายทอดตั้งแต่ปลายปี ค.ศ.
1989 เป็นต้นมานั้น ส่งผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ใช้สื่อมวลชนเป็นช่องทางในการแสดงบทบาทของตน
รวมทั้งยังใช้เป็นพื้นที่ในการแสดงให้ประชาชนเห็นและตรวจสอบการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรได้ แม้ว่าจะมี
ข้อถกเถียงถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นต่อวิธีการประชุมก็ตาม
4. การเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการสื่อสาร ตัวอย่างในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 รัฐบาล
พรรคอนุรักษ์นิยมของอังกฤษได้ใช้สื่อมวลชนเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารด้านนโยบายให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ด้วยการเพิ่มงบประมาณในการโฆษณาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจรวมไปถึง
การประชาสัมพันธ์เรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพรรครัฐบาลโดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายหรือระเบี ยบอื่น ๆ
ในการสอดแทรกค่านิยมทางการเมืองและชวนเชื่อนโยบายของพรรค นอกจากนี้แล้วในหลายประเทศยังมีการ
ใช้สื่อเพื่อทำลายฝ่ายตรงกันข้าม เช่น การโฆษณาทางลบ หมายถึงการโฆษณาที่พยายามโน้มน้าวให้ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่งด้วยวิธีการสร้างภาพลบของผู้สมัครคู่แข่ง อาจเป็นการโจมตี
บุคลิกลักษณะของผู้สมัครรายนั้นหรือท่าทีที่ผ่านมาของผู้สมัครในเรื่องต่างๆ (ดำรงค์ศักดิ์ ยอดทองดี, 2545:
21)
6. การตัดสินใจ (Decision)
ความหมาย
นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันดังนี้
บาร์นาร์ด (Barnard) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจว่าเป็นเทคนิควิธีที่ลดทางเลือกลงมาให้
เหลือเพียงทางเดียว ไซมอน (Simon) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ เป็นกระบวนการของการหาโอกาสที่
จะตัดสินใจ การหาทางเลือกที่พ อเป็ นไปได้ และทางเลือกจากงานต่า ง ๆ ที่มีอยู่ มูดี (Moody) ได้ใ ห้
ความหมายว่า การตัดสินใจเป็นการกระทำที่ต้องทำเมื่อไม่มีเวลาที่จะหาข้อเท็จจริงอีกต่อไป ปัญหาที่เกิดขึ้นก็
คือ เมื่อใดถึงจะตัดสินใจว่าควรหยุดหาข้อเท็จจริง แนวทางแก้ไขจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัญหาที่ ต้องการแก้ไ ข
ซึ่งการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวพันกับการใช้จ่ายและการใช้เวลา กิบสันและอิวาน เซวิช ( Gibson and
Ivancevich) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า เป็นกระบวนการสำคัญขององค์การที่ผู้บริหารจะต้อง
กระทำอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสาร (information) ซึ่ง ได้รับมาจากโครงสร้างองค์การ พฤติกรรมบุคคล
และกลุ่มในองค์การ โจนส์ (Jones) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจองค์การว่าเป็นกระบวนการ ที่จะแก้ไข
ปัญหาขององค์กร โดยการค้นหาทางเลือกและเลือกทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การที่ได้กำหนดไว้
ความสำคัญของการตัดสินใจ (Decision)
ทฤษฎีการบริหารองค์การในยุคหนึ่งได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร (Management
Process) อันได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์การ การบริหารงานบุคคล การอำนวยการและการควบคุม

448

ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดไปว่า แม้ว่าจะทำหน้าที่ดังกล่าวได้ดีเพียงใดก็ตามแต่ถ้าขาดการตัดสินใจที่ดี
พอแล้วยากที่จะทำให้การบริหารองค์การสู่ความสำเร็จได้ การตัดสินใจจึงมีความสำคัญ 4 ประการ ดังนี้
1. การตัดสินใจเป็นเครื่องวัดความแตกต่างระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่เป็นผู้บริหารใน
ระดับต่าง ๆ จะต้องแสดงความรู้ ความสามารถในการตัดสินใจที่ดีกว่าผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารจะต้องมีเหตุผล
มีหลักการ มีเจตคติและวิจารณญาณที่ดีกว่า ความสามารถในการตัดสินใจคือมูลค่าเพิ่มที่ผู้บริ หารต้อ งทำให้
เห็นว่า นี่คือความแตกต่างที่สมแล้วกับค่าจ้างเงินเดือนในตำแหน่งผู้บริหาร
2. การตัดสินใจเป็นมรรควิธีนำไปสู่เป้าหมายองค์การ ผู้บริหารควรตระหนักเสมอว่า การตัดสินใจ
มิใช่เป็นเป้าหมายในตัวของมันเอง แต่เป็นมรรควิธี แนวทาง วิธีการและเครื่องมือที่จะทำให้การบริหารองค์กร
ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น การกำหนดเป้าหมายองค์การให้ชัดเจนก็เป็นสิ่งสำคัญ
ที่จะต้องเริ่มต้น การหาวิธ ีการและแนวทางปฏิบัติที่หลากหลายก็เป็นขั้นตอนที่กระทำตามมา และนี่คือการ
ตัดสินใจนั่นเอง การกำหนดแนวทางวิธีการที่ดี ที่หลากหลายและสร้างสรรค์จะนำพาให้องค์การสู่ความสำเร็จ
ได้
3. การตัดสินเป็นเสมือนสมองขององค์การ การตัดสินใจที่ดีก็เหมือนกับคนเรามีสมอง และระบบ
ประสาทที่ดีก็จะทำให้ตัวเราประสบผลสำเร็จในชีวิตการงาน ชีวิตส่วนตัวและชีวิตทางสังคมได้ ในขณะเดียวกัน
ถ้าเป็นการตัดสินใจขององค์กรที่ดีก็จะต้องมีสมอง และระบบประสาทขององค์กรที่ดีด้วยจึงจะทำให้อ งค์ กรมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้ ผู้บริหารที่ดีจะต้องกระตือรือร้น ใฝ่หาแนวทางแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา
จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ กำหนดแนวทางใหม่ๆ ยกระดับมาตรฐานและ
ป้องกันปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ได้
4. การตัดสินปัญหาเป็นกลยุทธ์การแก้ปัญหาในอนาคต ในทฤษฎีการตัดสินใจทั่ วไปมองว่ า เป็น
การแก้ไขปัญหาในอดีต ซึ่งได้แก่ปัญหาข้อขัดข้องซึ่งมีสะสมมาตั้งแต่ในอดีต และมีแนวโน้ม มากขึ้นในอนาคต
ซึ่งก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้หมดสิ้นและยังมีปัญหาใหม่ ๆ เข้ามาอีกมากมาย โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกรอบ
แนวคิด (paradigm) ในการมองปัญหาใหม่ให้มองไปถึงปัญหาในอนาคต ซึ่งได้แก่ปัญหาป้องกัน รู้แ ล้วว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ก็ควรมีการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น ปัญหาเชิงพัฒนาก็เป็ นอีก เรื่อ งหนึ่ง ที่
ผู้บริหารต้องให้ความสนใจ เป็นการมองโดยใช้วิสัยทัศน์ (vision) ของผู้บริหารในการพยากรณ์ เหตุ ก ารณ์ใน
อนาคต กำหนดภาพอนาคต (scenario) ไว้พร้อมกำหนดทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาในแต่ละภาพอนาคตนั้ นด้วย
อาทิ ภาพอนาคตมุ่งเน้น 3 C ได้แก่ ลูกค้า (Customer) การแข่งขัน (Competition) และการเปลี่ยนแปลง
(Change) ดังนั้นผู้บริหารเตรียมการที่จะคิดวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ใน
การบริการลูกค้าเหนือความคาดหวัง กลยุทธ์การแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ และกลยุทธ์สู่องค์การอัจฉริยะ เป็น
ต้น
กระบวนการตัดสินใจ (Process of decision making)
กระบวนการตัดสินใจ (Process of decision making) หมายถึง การกำหนดขั้นตอนของการ
ตัดสินใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย การตัดสินใจโดยมีลำดับขั้นของกระบวนการ ดังกล่าว เป็น
การตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผลและมีกฎเกณฑ์ ซึ่งเป็นการตัดสินใจโดยใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็น
เครื่องมือช่วยในการหาข้อสรุปเพื่อการตัดสินใจ ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจมีอยู่หลายรูปแบบ แล้วแต่
ความคิดเห็นของนักวิชาการ พลันเกต และแอ็ตเนอร์ (Plunkett and Attner,1994: 162) ได้เสนอลำดับ
ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ (กุลชลี ไชยนันตา, 2539: 135-139)
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ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา (Define the problem) เป็นขั้นตอนแรกที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะ
การระบุปัญหาได้ถูกต้องหรือไม่ ย่อมมีผลต่อการดำเนินการในขั้นต่อ ๆ ไปของกระบวนการตัดสิ น ใจ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการตัดสินใจด้วย
ขั้นที่ 2 การระบุข้อจำกัด ของปัจ จัย (Identify limiting factors) เมื่อสามารถระบุปัญ หาได้
ถูกต้องแล้ว ผู้บริหารควรพิจารณาถึงข้อจำกัดต่าง ๆ ขององค์การ โดยพิจารณาจากทรัพ ยากรซึ่งเป็น
องค์ประกอบของกระบวนการผลิต ได้แก่ กำลังคน เงินทุน เครื่องจักร สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้ง
เวลาซึ่งมักเป็นปัจจัยจำกัดที่พบอยู่เสมอ ๆ การรู้ถึงข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จะช่วย
ให้ผู้บริหารกำหนดขอบเขตในการพัฒนาทางเลือกให้แคบลงได้ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีเงื่อนไขว่าต้องส่งสินค้าให้แ ก่
ลูกค้าภายในเวลา 1 เดือน ทางเลือกของการแก้ไขปัญหาการผลิตสินค้าไม่เพียงพอที่มีระยะเวลาดำเนิน การ
มากกว่า 1 เดือน ก็ควรถูกตัดทิ้งไป
ขั้นที่ 3 การพัฒนาทางเลือก (Develop potential alternatives) ขั้นตอนต่อไป ผู้บริหารควรทำ
การพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ ขึ้นมา ซึ่งทางเลือกเหล่านั้นควรเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้ ใน
การแก้ปัญหาให้น้อยลงหรือให้ประโยชน์สูงสุด ตัว อย่างเช่น กรณีที่องค์การประสบปัญหาเวลาการผลิตไม่
เพียงพอ ผู้บริหารอาจพิจารณาทางเลือกดังนี้ 1) เพิ่มการทำงานกะพิเศษ 2) เพิ่มการทำงานล่วงเวลาโดยใช้
ตารางปกติ 3) เพิ่มจำนวนพนักงาน หรือ 4) ไม่ทำอะไรเลย ในการพัฒ นาทางเลือกผู้บริหารอาจขอความ
คิดเห็นจากนักบริหารอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จทั้งภายในและภายนอกขององค์การ ซึ่งอาจใช้วิธ ีการ
ปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล หรือจัดการประชุมกลุ่มย่อยขึ้น ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลเหล่านั้นเมื่อผนวกรวมกับ
สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ของตนเองจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
พัฒนาทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ทางเลือ ก (Analyze the alternatives) เมื่อผู้บริหารได้ทำการพัฒ นา
ทางเลือกต่าง ๆ โดยจะนำเอาข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกันอย่างรอบคอบ ทางเลือก
บางทางเลือกที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดขององค์ การก็อาจทำให้ เกิดผลต่อเนื่อ งที่ไม่พ ึ งประสงค์ตามมา เช่น
ทางเลือกหนึ่ง ของการเพิ่มผลผลิต ได้แก่การลงทุนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้แก้ปัญหาได้ แต่อาจ
มีปัญหาเกี่ยวกับการลดลงของขวัญกำลังใจของพนักงานในระยะต่อมา เป็นต้น
ขั้นที่ 5 การเลือกทางเลือ กที่ดี ที่ สุ ด (Select the best alternative) เมื่อผู้บริหารได้ท ำการ
วิเคราะห์และประเมินทางเลือกต่าง ๆ แล้ว ผู้บริหารควรเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือ กอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเดียว ทางเลือกที่ดีที่สุดควรมีผลเสียต่อเนื่องในภายหลังน้ อย
ที่สุด และให้ผลประโยชน์มากที่สุด แต่บางครั้งผู้บริหารอาจตัดสินใจเลือกทางเลือกแบบประนีประนอมโดย
พิจารณาองค์ประกอบที่ดีที่สุดของแต่ละทางเลือก
ขั้นที่ 6 การนำผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the decision) เมื่อผู้บริหารได้ทางเลือกที่ดี
ที่สุดแล้ว ก็ควรมีการนำผลการตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารควรกำหนดโปรแกรมของการตัดสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลาการดำเนินงาน งบประมาณ และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ควรมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน และจัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารที่ จะ
ช่วยให้การตัดสินใจเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ผู้บริหารควรกำหนดระเบียบวิธ ี กฎ และนโยบาย ซึ่งมีส่วน
สนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ขั้นที่ 7 การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation system)
ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจ ได้แก่ การสร้างระบบการควบคุมและการประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้
ผู้บริหารได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ข้อมูลย้อนกลับจะช่วย
ให้ผู้บริหารแก้ปัญหาหรือทำการตัดสินใจใหม่ได้โดยได้ผลลัพธ์ของการปฏิบัติที่ดีที่สุด (ปกรณ์ ปกรรณกรณ์
คำกอง, 2555: 1)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
นอกจากประโยชน์ของผลการสำรวจที่เป็นโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงทัศนคติ ความคิดเห็น
ของประชาชนอื่นๆ แล้ว ยังกล่าวได้ว่า อาจนําไปสู่ผลต่อการตัดสินใจหรือพฤติกรรมทางการเมือง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการเลือกตั้ง อิทธิพลของผลสำรวจความคิดเห็นที่มีผลตอพฤติกรรมการเมืองของประชาชนในการ
เลือกตั้ง จัดได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (พฤทธิสาน ชุมพล, ม.ร.ว., เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา, 2551: 115)
1. กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
1.1 เลือกตามกระแส (Bandwagon effects)เป็นพฤติกรรมที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหันไปลงคะแนน
เสียงให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง เพราะได้รับทราบว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นเป็นที่นิยมในหมู่
ประชาชนทั่วไปมากกว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองอื่นๆ
1.2 ปฏิเสธหรือสวนกระแส (Underdog effects) เป็นพฤติกรรมที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตัดสินใจ
ลงคะแนนเลือกผู้สมัครหรือพรรคการเมือ งอื่นๆ ที่ผลการสำรวจระบุว่ามีความนิยมในหมู่ประชาชนน้อยกว่า
หรือน่าจะแพ้การเลือกตั้ง ซึ่งในบางครั้งอาจเกิดจากการท้าทายต่อผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยม
มากๆ จึงหันไปลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม
1.3 การลงคะแนนเสียงเชิงกลยุทธ์ (Strategic voting) เป็นพฤติกรรมการลงคะแนนเสี ยงที่
มักเกิดขึ้นในระบบการเมืองที่มีหลายพรรคการเมืองแข่งขันกัน โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งตัดสินใจเลือกผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองที่มีโอกาสชนะหรือสามารถจัดตั้งเป็นรัฐบาลได้ซึ่งไม่คํานึงว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่
ลงคะแนนเลือกนั้นจะเป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ตนเองชื่นชอบมากที่สุดหรือไม่ เช่น หากมีการรายงาน
ผลการสำรวจว่าผู้สมัครจากพรรคการเมือ ง A จะชนะการเลือกตั้ง โดยมีผู้สมัครจากพรรคการเมือง B เป็น
อันดับสอง และทิ้งห่างพรรคการเมือง C เป็นจํานวนมาก หากพรรคการเมือง B และ C เป็นพันธมิตรกัน
ประชาชนที่สนับสนุนพรรค C อาจจะตัดสินใจลงคะแนนเลือกผู้สมัครจากพรรค B เพื่อผลักดันให้สามารถชนะ
ผู้สมัครจากพรรค A ให้ได้ เป็นต้น
ลักษณะเช่นนี้มักเกิด ขึ้น ในการเลือ กตั้ งของไทย เนื่องจากผู้มีสิทธิ เลือกตั้ งมั ก เลือ ก
ลงคะแนนเสียงให้กับพรรคการเมืองขนาดใหญ่หรือขนาดกลางมากขึ้นเพื่อให้คะแนนเสียงของตนมีความหมาย
หรือส่งผลสำคัญต่อการเลือกตั้งมากกว่าการลงคะแนนให้กับพรรคการเมืองขนาดเล็ก
2. กลุ่มที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน
2.1 การไม่ไปใช้สิทธิเพราะขาดแรงจูงใจ (Demotivating Effect) เป็นพฤติกรรมที่ผู้มสี ิทธิ
เลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเพราะเชื่อว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ตนชื่นชอบจะชนะการเลือกตั้งอย่างแน่นอน หรือ
ในทางตรงกันข้ามหากเชื่อว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมือ งที่จะลงคะแนนให้นั้นจะแพ้การเลือกตั้งอย่า งแน่ นอน
รวมทั้งเห็นว่าคะแนนเสียงของตนไม่มีผลต่อผลการเลือกตั้งแต่อย่างใด จึงตัดสินใจไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
2.2 การไปใช้สิทธิโดยมีแรงจูงใจ (Motivating Effect)เป็นพฤติกรรมที่ผู้มีสิทธิเลือ กตั้ งได้ รับ
แรงกระตุ้นจากการนําเสนอข้อมูลของผลสำรวจที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ตนสนับสนุนนั้น มีคะแนนนิ ยม
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ใกล้เคียงกับคู่แข่ง จึงเป็นผลให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะยิ่งให้ความสำคัญและออกไปใช้สิทธิเพื่อลงคะแนนให้กับ
ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นๆให้ได้รับชัยชนะ
2.3 การไปใช้สิทธิเพื่อท้าทายผลการสำรวจ (Free-will Effect)เป็นพฤติกรรมที่ผู้ม ี ส ิท ธิ
เลือกตั้งไปใช้สิทธิเพื่อสะท้อนความคิดเห็นของตน ซึ่งบางครั้งเป็นการท้าทายหรือต้องการพิสูจน์ว่าผลการ
สำรวจที่เผยแพร่ออกมานั้นไม่ถูกต้อง
7. บทสรุป

พรรคการเมือง หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่สอดคล้องกันมารวมตัวกัน เพื่อ
ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้อำนาจบริหารและนิติบัญญัติ พรรคการเมืองที่มีก าร
นำเสนอนโยบายพรรคต่อประชาชนด้วยการประชาสัมพันธ์พรรคผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์จะช่วย
ให้ประชาชนได้รับรู้ในนโยบายของพรรคที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเพื่อเป็น ข้อมูลใน
การตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง นอกจากนี้พ รรคการเมืองยังเปิดโอกาสให้ ประชาชนที่มีความสนใจทาง
การเมืองได้เสนอตัวรับใช้ประชาชนในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามาร่วมกิจกรรมทางการเมือง รวมถึงกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะเข้ามาสนับสนุนในนโยบายของพรรคการเมืองที่ตรงกับกลุ่มของตน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาการดำเนินงานและความคิดเห็นของวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed
Method) โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้แก่ คณะกรรมการและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรม
พื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งสิ้นจำนวน 30 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ จำนวน
10 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน จำนวน 1 คน คณะกรรมการและสมาชิก จำนวน
9 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มี 3 ลักษณะ คือ
แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่าได้ 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.9440 สถิติพื้นฐานที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
วิเคราะห์โดยใช้วิธีอุปมานผลจากการวิจัย พบว่า การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ หัต ถกรรมพื้น บ้าน
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำ ได้ดังนี้ ด้านการผลิต ( X̅ = 4.55) ด้าน
การตลาด (X̅ = 4.32)และด้านงบประมาณ (X̅ = 4.18) ตามลำดับ
วิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี ด้านการผลิตมี
ความต้องการให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลายให้ทันสมัย และ
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น ด้านการตลาดกลุ่มสมาชิกต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยหาช่องทางการตลาดให้
มากขึ้น ด้านงบประมาณต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแหล่งเงินกู้หรือเงินทุนหมุนเวียนที่มีดอกเบี้ยต่ำ ให้
กลุ่ม
คำสำคัญ : การดำเนินงาน วิสาหกิจชุมชน หัตถกรรมพื้นบ้าน อำเภอนาโพธิ์
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Abstract
The objective of this study was to examine the operation and opinions of Local
Handicraft Center Community Enterprises, Na Pho district, Buriram province. The data of this
mixed method study were collected from a questionnaire and an in-depth interview. The
questionnaire data were collected from 30 committee and members of Local Handicraft Center
Community Enterprises, Na Pho district, Buriram province while the interview was conducted
with 10 interviewees included a chairman of the Community Enterprise committee, and nine
members of the committee and members selected by purposive sampling. The questionnaire
consisted of three typed: check list, 5-point rating scale with the reliability level of 0.9440
Statistics used for data analysis were percentage, mean, and standard deviation. The
qualitative data were analyzed by inductive method.The results revealed that: The study on
the operation of the Local Handicraft Center Community Enterprises at Na Pho district,
Buriram province, overall, was at a high level. When considering each aspect, it was found
that all aspects were also at a high level which can be ranked from the highest to the lowest
average as production (X̅ = 4.55), marketing (X̅ = 4.32), and budget (X̅ = 4.18), respectively.
The opinions and suggestions from the interview indicated that the Local Handicraft
Center Community Enterprise, Na Pho District, has a good management style. For the
production, it was suggested that support in product design should be provided to be more
modern and have distinctive identity. In terms of marketing, more marketing channels should
be supplied. Regarding the budget, a source of loans or working capital with low interest for
the group should be allocated.
Keywords : Operation, Community Enterprises, Local Handicrafts, Napho District
1. บทนำ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 กล่าวถึงการผูกขาดทางการค้าเป็ นอุปสรรค
ต่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจสำหรับรายย่อยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพัฒนาได้ช้ากว่าธุรกิจ ขนาดใหญ่
โดยที่วิสาหกิจขนาดย่อม กว่า 2.2 ล้านราย จาก 2.8 ล้านรายอยู่นอกระบบ มีผลิตภัณฑ์ต่ำ เข้าถึงเทคโนโลยี
และข้อมูลข่าวสารได้น้อยกว่า มีอำนาจต่อรองในเชิงนโยบายน้อยกว่า และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านภาษีแ ละ
แหล่งเงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมมีข้อจำกัดหลายประการในขณะที่การส่ง เสริมวิส าหกิจ
ชุมชนยังก้าวหน้าช้า จึงไม่สามารถ เป็นแหล่งการสร้างงานและรายได้หลักของประชาชนในชุมชน (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554 : 29)
การส่งเสริมความสามารถวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยศึกษาศักยภาพ ทางด้าน
การผลิต การตลาด และการบริหารการเงิน โดยเน้นการขยายกิจการอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามกำลังของตน มี
กระบวนการการผลิตที่ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสินค้ามุ่งคุณภาพมาตรฐาน สร้างสินค้าที่มี
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เอกลักษณ์ มีการตลาดที่ขยายฐานจากภายในประเทศสู่ต่างประเทศ รัฐบาลได้นำแนวคิดของวิสาหกิจ ชุม ชน
เพื่อนำมาแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในประเทศ โดยทำให้ประชาชนรู้จักนำทุนทางวัฒนธรรม ทุน
ทางปัญญา ทุนทางสังคม ที่มีอยู่ ทำให้เกิดประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินทรัพย์นั้น จึงจะสามารถขจัด
ปัญหาความยากจน เป็นการสร้างรายได้และอาชีพที่ยั่งยืน ชุมชนสามารถทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม นำมาเป็นปัจจัย
สร้างรายได้ให้กับตนเอง และชุมชนได้ การนำภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒ นธรรม ทักษะฝี มือ วิถีชีวิต วัสดุตาม
ธรรมชาติ ของชุมชนเป็นสิ่งที่ได้สร้างสม และสืบทอดต่อ ๆ กันมาเป็นสมบัติของคนในชุมชน
ในอดีตพื้นที่อำเภอนาโพธิ์มีปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนในพื้นที่ ประสบต่อ ความ
ลำบาก จึงหารายได้รายได้เสริม จากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม โดยมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจาก
รุ่นสูร่ ุ่น มีการรวมกลุ่ม จากการสนับสนุนจากส่วนราชการ กลุ่มเอกชน จนทำให้อำเภอนาโพธิ์เป็นที่รู้จัก ของ
บุคคลทั่วไปในเรื่องของการทอผ้าไหม และเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ ในปี พ.ศ. 2542 สำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนั ก งาน
คณะกรรมการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ ขึ้น
เพื่อเป็นสถานที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและสถานที่จำหน่ายผ้าไหม (ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนา
โพธิ์. 2552 : 7-8)
ในปัจจุบันเนื่องจากมีการแข่งขันทางการตลาดเป็นจำนวนมาก ทั้งแฟชั่นการแต่งกายเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ทั้งราคาผ้าไหมมีต้นทุนสูง จึงมีการผลิตผ้าทอจากผ้าฝ้ายและด้ายซึ่งมีต้นทุนถูก และได้รับการ
พัฒ นาด้านสีสันลวดลายให้มีค วามสวยงาม เพิ่มมูลค่าเพื่อแข่งขันทางการตลาด หากไม่มีการพัฒนาและ
ส่งเสริมผ้าไหม ในอนาคตอาจมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทน ซึ่งมีราคาถูกกว่าและอาจทำให้ผ้าไหมถูกลบ
เลือน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ไหมให้สามารถแข่ งขั นกับ
ตลาดที่มีการแข่งขันสูงต่อไป จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงมีความสนใจที่จะทำการ
วิจัยเพื่อศึกษาแนวทางที่จะพัฒนาวิสาหกิจชุมชนทางด้านการผลิต การตลาดและงบประมาณเพื่อสร้างทุน
หมุนเวียนในชุมชนให้เพียงพอ มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถปลดหนี้ได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มี
ความทันสมัย
จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าวทำให้ทุนของกลุ่มน้อยลง เนื่องจากการ
จำหน่ายผลผลิตน้อยลง และในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาดเป็นจำนวนมาก ทั้งแฟชั่นการแต่งกายยั ง
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งราคาผ้าไหมมีต้นทุนสูง จึงมีการผลิตผ้าทอจากผ้าฝ้ายและด้ายซึ่ งมีต้ นทุน ถูก
และได้รับการพัฒนาด้านสีสันลวดลายให้มีความสวยงาม เพิ่มมูลค่าเพื่อแข่งขันทางการตลาด หากไม่มีการ
พัฒนาและส่งเสริมผ้าไหมในอนาคตอาจมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทน ซึ่งมีราคาถูกกว่าและอาจทำให้ผ้าไหม
ถูกลบเลือน ด้วยเหตุผลดังกล่ าวจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ไหมให้สามารถ
แข่งขันกับตลาดที่มีการแข่งขันสูงต่อไป
การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะทำให้ทราบถึงการดำเนินงานของวิสากิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน
อำเภอนาโพธิ์ แล้วสามารถนำไปแก้ไขปัญหาในด้านการผลิต การตลาด และงบประมาณ
เพื่อสร้างทุนหมุนเวียนในชุมชนให้เพียงพอ มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถปลดหนี้ได้ และสามารถทำมาหาเลี้ยงชีพ
ได้
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2. ความมุ่งหมายของการวิจัย
เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของวิส าหกิ จชุ มชนศู นย์
หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
3. ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนศูนย์หัต ถกรรมพื้นบ้ าน
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งศึกษาจากการประสานงานและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของกอง
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (2562 : 74) ซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้าน คือ การผลิต การตลาด องค์กรการเกษตร ด้าน
งบประมาณ แต่ผู้วิจัยเลือกศึกษา 3 ด้าน เพื่อสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ได้แก่ ด้านการผลิต ด้าน
การตลาด และด้านงบประมาณ
2. ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์
จังหวัดบุรีรัมย์
4. วิธีดำเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิ ง
ปริมาณ
1. ประชากร ได้แก่ คณะกรรมการ และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์
จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 30 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้เครื่องมือในการวิจั ยมี
2 ประเภท คือ แบบสอบถาม และเทคนิคการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบการสัมภาษณ์ ดังนั้นกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย 2 กลุ่มดังนี้
2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามใช้ประชากร ได้แก่ คณะกรรมการและสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 30 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง ได้แก่ การเลือกแบบเจาะจง (
Purposive Sampling ) การกำหนดโควตา ( Quota ) จำนวน 10 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ
วิสาหกิจชุมชนฯ จำนวน 1 คน คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนฯ จำนวน 3 คน และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ
จำนวน 6 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น จำนวน 10 คน
3. เครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้กำหนดเครื่องมือในการวิจัยดังนี้
3.1 การวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามการดำเนินงานของวิส าหกิจ
ชุมชนศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย ด้านการผลิต การตลาด และ
งบประมาณและเก็บรวบรวมมาดำเนินการวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เอกสารแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้
นำมาเป็นกรอบในการสัมภาษณ์ประธาน คณะกรรมการ และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์หัต ถกรรมพื้ นบ้ าน
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัม ย์ ซึ ่ง ผู ้วิ จ ัยได้ กำหนดผู้ ให้ ข้อมูล เพื่อ การสั มภาษณ์แ บบเจาะลึ ก( In-depth
Interview) ผู้วิจัยดำเนินการศึกษาโดยกำหนดแนวทางการสัมภาษณ์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของ
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วิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์โดยเลือกวิธีการเลือ กกลุ่มตั วอย่ า งแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดข้อคำถามไว้ล่ ว งหน้ า
แบบสัมภาษณ์นี้เป็นแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระภายในกรอบที่กำหนด
ไว้คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีการสัมภาษณ์ถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนศูน ย์หัต ถกรรม
พื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์ หัต ถกรรม
พื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตอบแบบสอบถามและผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่ม
ตัวอย่าง แบบสอบถามจำนวน 30 ฉบับ เก็บรวบรวมมาได้ 30 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนแบบสัมภาษณ์
ผู้วิจัยดำเนินการโดยการสังเกต(Observation) การสัมภาษณ์(Interview) การสนทนากลุ่ม(Focus Group)
ประกอบด้วย ประธาน คณะกรรมการ และสมาชิก รวมกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 คน
5. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามได้นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) หา
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนำเสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงจำนวน และร้อยละ
5.2 ศึกษาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้ านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย์ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแยก
เป็นรายด้าน รายข้อ และโดยภาพรวม นำเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำอธิบาย
5.3 วิเคราะห์โดยการตีความในรูปแบบของการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) หรือ
ตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปมาน (Inductive Method) คือ พิจารณาความเหมือนกัน ความแตกต่างกัน และ
ความสัมพันธ์กัน เพื่อหาข้อสรุป และบรรยายวิเคราะห์เป็นความเรียง
5. ผลการวิจัย
ความคิด เห็นของของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย์โดยภาพรวมและรายด้าน
ระดับความคิดเห็น
ข้อความ
X̅
S.D. ความหมาย
1. ด้านการผลิต
4.55 0.25
มาก
2. ด้านการตลาด
4.32 0.36
มาก
3. ด้านงบประมาณ
4.18 0.50
มาก
รวมเฉลี่ย
4.35 0.35
มาก
จากตารางพบว่า ความคิดเห็นของของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้า นอำเภอ
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
อยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำได้ดังนี้ ด้านการผลิต
(X̅ = 4.55) ด้านการตลาด (X̅ = 4.32) และด้านงบประมาณ (X̅ = 4.18) ตามลำดับ
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จากการสัมภาษณ์ ประธาน คณะกรรมการ และสมาชิก ในการดำเนินงานของของกลุ่มวิสาหกิ จ
ชุมชนศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการผลิต ได้ข้อสรุปว่า กลุ่มใช้วัตถุดิบในการ
ผลิตเป็นวัตถุดิบใบหม่อน โดยกลุ่ม มีแหล่งวัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าส่วนมากมาจากกลุ่มปลูกเองจาก
สมาชิกในกลุ่มภายในชุมชน และรับซื้อจากจังหวัดใกล้เคียง จากบริษัท จุลไหมไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ และมี
เพียงพอต่อการผลิต การผลิตสินค้ากลุ่มมีการผลิตตรงต่อเวลามีคุณภาพ ความต้องการให้หน่วยงานของ
ภาครัฐและหน่วยงานช่วยเหลือด้านการผลิต คือ การออกแบบลวดลายใหม่ ๆ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
ทันสมัย และช่วยในด้านการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบอย่างเส้นไหม สีย้อม ส่วนปัญหา
หรืออุปสรรคในการผลิต คือ บุคลากรไม่เพียงพอ เช่น ช่วงฤดูการทำนาสมาชิกจะไปทำงานทำให้มี แรงงาน
น้อยและวัตถุดิบ เส้นไหมก็จะขาดแคลนไม่เพียงพอ เนื่องในฤดูฝน และฤดูร้อน มีอุปสรรคในการผลิตเพราะตัว
ไหมจะตายทำให้ไม่ได้ใช่ไหม, ด้านการตลาด ได้ข้อสรุปได้ว่า กลุ่มมีการเปิดขายหน้าร้านภายในศูนย์หัตถกรรม
พื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ออกร้านจำหน่ายสินค้าในงานต่าง ๆ เช่น งานกาชาด งานเทศกาลไหม
เมืองทองธานี ฯ และขายทางออนไลน์ มีผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของกลุ่ม คือ เนื้อผ้านุ่มเพราะเป็น
ไหมพื้นบ้าน มีลวดลายที่หลากหลาย มีความมันวาว มีสีสวยงาม รีดง่าย สีไม่ตก ไม่เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่
ทอมือด้วยกี่โบราณ เป็นผ้ามัดหมี่ตีนแดง และกลุ่มมีการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ก่อนส่งให้ผู้บริโภคทุกครั้งโดยมี
ป้ายชื่อและตราสัญลักษณ์ของกลุ่มติดไว้ที่บรรจุภัณฑ์ทุกครั้งที่ส่งของให้ลูกค้า กลุ่มมีปัญหาหรืออุปสรรค คือ
มีคู่แข่ง มากพอมีกลุ่มผู้ประกอบการผ้าไหมเยอะขึ้น ตลาดที่วางขายผลิตภัณฑ์น้อยลง เพราะการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) และเนื่องจากสมาชิกบางท่านไม่มีอุปกรณ์ในการผลิตที่บ้าน
จึงต้องเดินทางมาที่ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ จึงเสียค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางเป็นจำนวนมากต่อครั้ง และต้องการให้หน่วยงานของรัฐช่วยเหลือ เปิดตลาดให้มากขึ้นจะได้
จำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น และ ให้หน่วยงานของรัฐช่วยออกแบบลวดลาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย
ยิ่งขึ้น, ด้านงบประมาณ ได้ข้อสรุปว่า กลุ่มมีแหล่งเงินทุนมาจากการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอนาโพธิ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อเส้นไหมและทุกขั้นตอนในการผลิ ต เช่น
ค่าแรงการทำงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯ การจัดการระบบเงินทุนหมุนเวียนโดยการซื้อวัตถุดิบจ่ายเป็นค่าแรงและ
ค่าใช้จ่ายทุกขั้นตอนของการทำงานเมื่อขายสินค้าได้มีผลกำไรจะเก็บผลกำไรนั้นไว้เพื่อเป็นเงินปันผลให้ กับ
สมาชิกและใช้หนี้เงินกู้ยืมจากธนาคาร ปัญหาของกลุ่มเรื่องการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัต ถุดิบ
คือ เส้นไหม เพราะฤดูฝนและฤดูร้อนมีการผลิตเส้นไหมไม่ได้เนื่องจากหากฝนตกหรืออากาศร้อนมากๆไหมจะ
ไม่สร้างรัง ขอให้หน่วยงานของรัฐหาแหล่งเงินกู้หรือเงินทุนหมุนเวียนที่มีดอกเบี้ยต่ำ และต้องการให้หน่วยงาน
ของรัฐสนับสนุนเกี่ยวกับงบประมาณในการผลิต
6. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัย เรื่อ งการดำเนิ นงานของวิ สาหกิจ ชุมชนศูนย์ห ัต ถกรรมพื้ นบ้ านอำเภอนาโพธิ์
จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้
1. ความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำ ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการตลาด และ
ด้านงบประมาณ ตามลำดับ
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2. ผลของการสัมภาษณ์ ประธาน คณะกรรมการ และสมาชิกในการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิ จ
ชุมชนศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิเคราะห์ รูปแบบการบริหารจัดการที่ดี ด้าน
การผลิตต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลายให้ทันสมัย และ
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น ด้านการตลาดกลุ่มสมาชิกต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยหาช่องทางการตลาดให้
มากขึ้น ด้านงบประมาณต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแหล่งเงินกู้หรือเงินทุนหมุนเวียนที่มีดอกเบี้ยต่ำ ให้
กลุ่ม และต้องการให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนเกี่ยวกับงบประมาณในการผลิต
7. อภิปรายผล
จากการศึกษาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย์ ทั้ง 3 ด้าน ทำให้ทราบถึงการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์
จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางที่จะส่งเสริมและดำเนินงานของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีประเด็นที่
ค้นพบอันจะเป็นข้อมูลให้กลุ่มอาชีพอื่นๆ นำไปใช้วางแผนปรับปรุงและดำเนินงานของธุรกิจชุมชนต่อ ไป ซึ่ง
สามารถอภิปรายผลดังนี้
1. จากการศึกษาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย์ ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการผลิต ด้านการตลาด และงบประมาณ ซึ่งแต่ละด้านสามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี้ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีการหาวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆ รวมตัวกันจัดตั้งวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อหาทุนสำหรับการจัดหาวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายต่างๆ สมาชิกมีความชำนาญงาน วัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตในท้องถิ่นมีไม่เพียงพอ จึงต้องมีการสั่งซื้อจากแหล่งผลิตภายนอกซึ่งมีราคาต้นทุนสูง มีการส่งเสริมการ
ขายสินค้า ด้านการตลาดมีการออกขายสินค้าตามงานแสดงสินค้าต่างๆ สินค้าผลิตตามคำสั่ง ซื้อ ของลู ก ค้า
และด้านงบประมาณ มีการจัดทำบัญชีและมีการระดมทุนจากแหล่งเงินกู้คือกู้เงินจากธนาคารเพื่อ การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอนาโพธิ์ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับสิริพ ร
เบ็ญจมาศ (2553 : 106) ผลการศึกษา พบว่า วิสาหกิจชุมชนของกลุ่มทอผ้าบ้านเด่นวัว อำเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก ในด้านการบริหารจัดการ กลุ่มมีปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบที่สั่งซื้อ มาจากแหล่งภายนอกค่อ นข้ างมี
ราคาต้นทุนวัตถุดิบสูงมาก วัตถุดิบภายในชุมชนที่ผลิตเพื่อทอผ้ามีไม่เพียงพอต่อการผลิต เนื่องจากวัตถุ ดิบ
ส่วนใหญ่จัดซื้อจัดหามาจากภายนอกชุมชนและกลุ่มทอผ้าไม่มีการควบคุมดูแลการผลิตอย่างเป็นระบบเพราะ
ส่วนมากสมาชิกทอผ้าที่บ้านตนเอง ด้านการตลาด กลุ่มทอผ้ายังขาดหน่วยงานของรัฐให้ก ารสนับ สนุ นด้าน
การส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่กลุ่มสมาชิก สมาชิกกลุ่มยังไม่มีการวางแผนการตลาดในการจัดการส่ง เสริม
การขายอย่างต่อเนื่อง โดยให้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือในการโฆษณาสินค้า เพื่อเป็นการลด
ค่าใช้จ่าย โดยใช้ป้ายโฆษณา แผ่นพับ และเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ รองลงมาคือ ควรมีประสานงานกับ
หน่วยงานราชการและเอกชนในการเผยแพร่สินค้าให้เป็ นที่รู้จักมากขึ้น โดยมีการประชาสัมพันธ์การใช้
เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้อ งถิ่นที่สืบทอดกันมาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และควรมีการกำหนดราคาสินค้าในการจำหน่ายสินค้าไม่สูงเกินไปและมีการตั้ง ราคาขาย
โดยพิจารณาจากต้นทุนและรูปแบบของผลิตภัณฑ์โดยใช้ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเกณฑ์ในการกำหนด
ราคา
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2. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
2.1 จากผลการวิจัย ด้านการผลิต พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะวิสาหกิจชุมชนศูนย์
หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มี การบริหารจัดการด้านการผลิตที่ดี เนื่องจากกลุ่มมีการ
จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ กลุ่มมีทักษะในการผลิตดี กลุ่มมีเครื่องจักรอุปกรณ์เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากกลุ่มมีการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพซึ่งมีการผลิตวัตถุดิบเองในท้องถิ่นบางส่วนจึงหาได้สะดวก แต่ไม่
เพียงพอ จึงได้สั่งซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตภายนอก นอกจากนั้นศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย์ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าไหมนาโพธิ์ ซึ่งสามารถเข้าไปเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้ มีการควบคุม
และตรวจสอบคุณภาพการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการผลิ ตที่ได้มาตรฐาน สอดกล้องกับงานวิ จัย
ของสุภาพร รักดี (2555 : 70) พบว่า ส่งเสริมให้มีการผลิตวัตถุดิบในท้อ งถิ่นของตนเอง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีแหล่งวัตถุที่เพียงพอและสามารถหาได้สะดวก เพื่อช่วยลดต้นทุนที่ราคาสูงจากการซื้อวัตถุดิบจากที่อื่น
และควรที่จะให้มีแหล่งความรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในการแลกเปลี่ยนความคิด เห็นรวมทั้ ง
พัฒ นาความรู้ เทคนิคการผลิต วิธ ีการผลิต ให้มีมาตรฐานอยู่ในท้องถิ่นและท้องถิ่นใกล้เคียง ควรมีการ
วางแผนและต้องเริ่มตรวจสอบตั้งแต่วัตถุดิบเพื่อไม่ให้ไปมีปัญหาในขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นก่อนที่จะนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้าเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหาย
2.2 จากผลการวิจัย ด้านการตลาด พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะวิสาหกิจ
ชุมชนศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีทำเลที่ตั้งของร้านสะดวกต่อการเดินทาง มีการ
ตกแต่งและจัดร้านค้าอย่างเหมาะสมสวยงาม เนื่องจากกลุ่มมีการพัฒนาศักยภาพทางด้านการตลาดอยู่เสมอ
ได้จัดแสดงสินค้าออกร้านจำหน่ายในงานต่าง ๆ เช่น งานกาชาด และงานประจำปีของจังหวัดบุรีรัม ย์ งาน
แสดงต่าง ๆ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คื อ มีการโฆษณาแนะนำสินค้าผ่านสื่อต่าง ๆ สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อการออกบูทสินค้าของกลุ่มสมาชิกสอดคล้องกับวรรณพงค์ ช่วยรักษา (2560 : 53) พบว่า ควรมี
การจัดตั้งฝ่ายการตลาดเชิงรุก ที่มีพันธกิจในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์การค้าต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างจังหวัดเพื่อการออกบูทสินค้าของกลุ่มสมาชิกให้มากขึ้น
2.3 จากผลการวิจัย ด้านงบประมาณ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ
วิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีทุนในการบริหารงานมาจากการระดมทุน
จากการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอนาโพธิ์ แห่งเดียวซึ่งทุนนั้น ก็มี
จำกัดเพียงพอต่อการดำเนินงาน และมีดอกเบี้ยค่อนข้างสูง แต่ไม่เพียงพอต่อการขยายธุรกิจ เนื่องจากกลุ่มมี
ภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นค่าแรง ค่าวัตถุดิบ รายรับ รายจ่าย มีการบริหารการเงินที่มีอยู่อย่างจำกัด
เท่าที่จำเป็น เนื่องจากไม่มีหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือมากนัก เงินที่ได้จากการขายทางกลุ่มจะหักต้นทุนไว้
และนำกำไรส่วนหนึ่งมาใช้จ่ายและเก็บไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป สอดคล้องกับ ภิชารัตน์ เพ็งหมื่นราช
(2558 : 147) พบว่า ด้านการเงิน การระดมหุ้นมีความจำเป็น และยังต้องมีการพัฒนาความพร้อมสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐต้องมีการสนับสนุนด้านการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก หรือ
บางครั้งต้องเร่งจัดหางบประมาณมาด้วยการกู้มาลงทุน เพราะเงินเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้บุคคล
ได้รับในสิ่งที่คาดหวัง ดังนั้น การเรียนรู้ในการจัดระเบียบทางด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ ควรเริ่มต้นการ
วางแผนการเงินสำหรับตนเองและครอบครัวย่อมทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
3. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง โดยกำหนดหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้
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3.1 ผลการวิเคราะห์ ด้านการผลิต พบว่า กลุ่ม ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน, ตรานกยูงพระราชทาน คือเครื่องหมาย
รับรองคุณภาพผ้าไหมไทย กลุ่มมีผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของกลุ่ม คือ เนื้อผ้านุ่มเพราะเป็นไหม
พื้นบ้าน มีลวดลายที่หลากหลาย มีความมันวาว มีสีสวยงาม รีดง่าย สีไม่ตก ไม่เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ทอ
มือด้วยกี่โบราณ เป็นผ้ามัดหมี่ตีนแดงกลุ่มมีการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ก่อนส่งให้ กับผูบ้ ริโภคทุกครั้ง โดยมีป้าย
ชื่อและตราสัญลักษณ์ของกลุ่มติดไว้ที่บรรจุภัณฑ์ทุกครั้งที่ส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า การผลิตทางกลุ่ม จะผลิต
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับ สุนทรี ไชยะบุตร และคณะ (2556 : 68) พบว่า การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจากผู้ผลิตแหล่งอื่น ๆ และจะต้องสร้า งอัต ลั กษณ์
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของสินค้าจะต้องยกระดับคุณภาพให้ สูง ขึ้ นพร้อมทั้ง
พัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าของตนเองให้เป็นรู้จักและยอมรับในคุณภาพในระดับสากล
3.2 ผลการวิเคราะห์ ด้านการตลาด พบว่า กลุ่มมีการเปิดขายหน้าร้านภายในศูน ย์หัต ถกรรม
พื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ออกร้านจำหน่ายสินค้าในงานต่าง ๆ เช่น งานกาชาด งานเทศกาลไหม
เมืองทองธานี ฯ และส่งเสริมการขายทางออนไลน์ เช่น เฟชบุ๊ค ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของภิชารั ตน์ เพ็ง
หมื่นราช (2558 : 145-146) กล่าวว่า ด้านการตลาด สร้างจุดเด่นให้กับผลิ ตภัณฑ์ให้เป็ นที่ยอมรับ ใน
ระดับประเทศ และควรมีการให้ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านสื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ โดยหาแหล่งทุนที่จ ะต้อ งเสีย
ค่าใช้จ่ายในการสื่อนั้น ๆ
3.3 ผลการวิเคราะห์ ด้านงบประมาณ กลุ่มมีการจดบันทึกระบบบัญชีที่ดี ควรมีการจดบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับ รายรับ-รายจ่าย ของกลุ่มซึ่งในการผลิตผ้าไหมจะมีรายจ่ายในทุกขั้นตอน กลุ่มกู้เงิน
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอนาโพธิ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อ เส้ น ไหม
และทุกขั้นตอนในการ เงินทุนมีเพียงพอต่อการบริหารธุรกิจในปัจจุบันแต่ไม่เพียงพอต่อการขยายธุร กิ จ ส่วน
วัตถุดิบจะขาดแคลนช่วงฤดูหนาวเนื่องจากตัวไหมไม่สามารถผลิตเส้นไหมได้จึงต้องหาซื้อเส้นไหมจากแหล่ ง
ผลิตอื่น ซึ่งสอดคล้องกับมาลี แสงจันทร์และวัชรินทร์ หอมประเสร็ฐ (2553 : 2) กล่าวว่า ระบบบัญชีที่ดี
ควรมีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ รายรับ-รายจ่าย ทรัพย์สิน หนี้สินต่าง ๆ ที่มีอยู่เพื่อให้เห็นผลการ
ดำเนินงานและฐานะการเงินที่แท้จริงของผู้เป็นเจ้าของ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการใน
อนาคต หรือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้ในอนาคต หรือสามารถต่อสู้กับคู่แข่ งขั นได้
หรือทำให้ทราบว่าควรจะปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใด เช่น การลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนบางอย่างที่ไม่จำเป็นเพื่อเพิ่ม
รายได้หรือกำไร หรือควรจะกำหนดราคาขายเท่าใด เพื่อให้ธุรกิจอยู่ได้ด้วยดี รวมทั้งอาจใช้เป็นข้อมูลการจัดทำ
แผนเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ กรณีที่จำเป็นต้องขยายเงินทุนหรือขยายกิจการ
เพิ่มขึ้น
8. ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นการศึกษาการดำเนิ นงานของวิสาหกิ จชุม ชนศู น ย์
หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขให้เ กิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น ดังต่อไปนี้
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ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
1. จากผลการวิจัย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการผลิต ดังนั้นวิสาหกิจชุมชนศูนย์
หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องดำรงสิ่งต่าง ๆ นี้ไว้ เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการผลิต
สินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมีความแปลกใหม่สวยงามเมื่อนำไปตัดชุดสวมใส่แล้วสามารถสร้างบุคลิกให้ ผู้สวม
ใส่มีมีบุคลิกที่ดี และสามารถสร้างลวดลายที่แปลกใหม่เป็นที่น่าสนใจ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ให้เหมาะสมกับคนทุกวัย เพื่อที่จะสามารถครองตลาดลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย จะ
ทำให้สร้างฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น นำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มต้องมีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนผลิต
ทุกครั้ง และมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และสำรวจปริมาณงาน ขั้นตอน
การทำงานในการวางแผนการผลิตต่อไป
2. จากผลการวิจัย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านงบประมาณ ดังนั้น วิสาหกิจชุมชนศูนย์
หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ควรมีการวางแผนด้านงบประมาณ มีการจัดทำบัญชีเงินทุน มี
การจัดทำระบบข้อมูลให้รัดกุม เพื่อให้การจัดระบบเงินทุนหมุนเวียนเกิดความสมดุล ข้อมูลด้านการเงินมีความ
น่าเชื่อถือ เพื่อที่จะนำข้อมูลไปใช้ในการกู้เงินจากแหล่งเงินทุนในอนาคตต่อไป
3. ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ที่พบมากที่สุด คือ สมาชิกต้องการให้มีการพัฒนาลวดลายของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและงดงาม เพื่อจะได้ขยายฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะการผลิตสินค้า
บางครั้งผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ผู้ออกแบบลวดลายสินค้ามีประสบการณ์ด้านนี้น้อย ไม่ทันสมัย ทำให้ไม่มี
การพัฒนาด้านลวดลายใหม่ ๆ ดังนั้น วิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ต้องติดตาม ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ เพื่อ พัฒ นาสินค้าให้ทันสมัย หรือประสานงานกับ
หน่วยงานของรัฐในการออกร้านแสดงสินค้าในงานต่าง ๆ การฝึกอบรมจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อพัฒนาและ
ต่อยอดความรู้ในการออกแบบลวดลายของผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบล
บ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มจากผู้สูงอายุ โดยกำหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แ กน จำนวน 317 คน และทำการสุ่มตัวอย่างให้ กระจายไป
ตามหมู่บ้านตามสัดส่วน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถามตรวจสอบ
รายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบคำถามปลายเปิด มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.8493
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับระดับคุณภาพของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.00) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านร่างกายและด้านจิตใจอยู่ในระดับปานกลาง นอกนั้นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ ได้ดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม (X̅ = 4.18) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (X̅ =
4.07) ด้านจิตใจ (X̅ = 3.89) และด้านร่างกาย (X̅ = 3.87) ตามลำดับ สำหรับความคิดเห็นและข้อ เสนอแนะ
อื่นๆ ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านด่านควรจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุทุกเดือนเพื่อเป็นการพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สูงอายุ หน่วยงานราชการต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็น
กลุ่มเปราะบาง โดยมีการให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีวิต
คำสำคัญ : การส่งเสริม คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ

Abstract
This research purposed to promoting of life quality of elderly persons in Ban Dan
Subdistrict Municipality, Ban Dan District, Buriram Province. The samples were composed of
317 elderly persons in Ban Dan Subdistrict Municipality, selected by using a simple random
sampling method. A number of the samples were determined from the Krejcie & Morgan's
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sample size table. The instrument used to collect the data was a questionnaire with three
parts: checklist, 5-rating scale, and open-ended question. Its reliability was 0. 8493, and the
statistics used to analyze the data were percentage, mean, and standard deviation.
The results revealed that the samples’ opinions on promoting the life quality levels
of the elderly persons in Ban Dan Subdistrict Municipality, Ban Dan District, Buriram Province
were overall found at a high level ( X̅ = 4.00). Taking each aspect into account, it was found
that the physical and mental aspects were at a moderate level while the other aspects were
at a high level by which the four respective aspects were found from average high to low
levels: environmental aspect (X̅ = 4.18), social relationship (X̅ = 4.07), mental aspect (X̅ = 3.89),
and physical aspect (X̅ = 3.87). Moreover, regarding their other opinions and suggestions, the
following points were found the most: Their gathering activities should be monthly organized
by Ban Dan Subdistrict Municipality in order to meet and exchange their ideas. The primary
helps for the vulnerable elderly group without their children’ s care should be given by the
government sectors. Moreover, They should give a priority to some group of elderly persons,
by providing assistance in life, respectively.
Keywords : Promoting, Life Quality, Elderly
1. บทนำ

สถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบันกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้ง
สำคัญ คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีการประมาณการสัดส่วนผู้สูงอายุในช่วง 60 ปีขึ้นไปถึง 20% ของ
จำนวนประชากรทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 13 ล้านคน และคาดการณ์ว่าอีก 20 ปีข้างหน้า หรือปี 2583
ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ 20 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของคนไทยจะเป็นผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไปจะมี
มากถึง 3.5 ล้านคน จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร อันเนื่องมาจากการลดลงภาวะเจริญพันธุ์แ ละ
ในเวลาเดียวกันคนไทยมีอายุยืนยาวมากขึ้น ซึ่งสถานการณ์ข องประเทศไทยก็ดําเนินไปเช่นเดียวกับนานา
ประเทศ กล่าวคือ การดําเนินนโยบายด้านประชากรและการวางแผนครอบครัวที่ประสบผลสำเร็จ ตลอดจน
ความก้าวหน้าในการพัฒ นาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาทาง
การแพทย์ สาธารณสุข และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีส่วนสำคัญในการช่วยให้คนไทยมีความรู้ และทักษะในการ
ป้องกันและดูแลสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้คนไทยมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาวขึ้น รวมถึงการบริโ ภคอาหารที่ถู ก
ตามหลักโภชนาการ และมีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีความรู้และทักษะในการป้องกันและดูแลสุขภาพ
ตลอดจนการวางแผนครอบครัวที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เมื่อจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
เนื่องจากผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ทั้งด้านโครงสร้างและการดำเนินชีวิตเสื่อมถอยลง โดย
พบว่าด้านร่างกายของผู้สูงอายุนั้น การทำงานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายเสื่อมถอยลง จึงทำให้มีโอกาส
เกิดการเจ็บป่วยหรือโรคต่างๆ ได้ง่าย เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคข้อเข่าเสื่อม และความ
รุนแรงของโรคดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบด้านจิตใจ เนื่องมาจากการเปลี่ ยนแปลง
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ของร่างกายที่ทำให้ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันลดลง เกิดภาวะวิตกกังวล กลัวการเป็นภาระ
แก่ลูกหลาน รวมทั้งสัมพันธภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือมีการสูญเสียเพื่อนในวัยเดียวกัน หาก
สามารถปรับตัวได้ก็จะทำให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข แต่หากไม่สามารถปรับตัวได้จะทำให้ผู้สูงอายุ
รู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองลดลง และอาจส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้า จากการเปลี่ยนแปลงในด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสังคม ดังที่ได้กล่าวมาทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามมาได้ (ฐิติมา ทา
สุวรรณอินทร์ และคณะ. 2561 : 76)
ปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยเผชิญกับปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
เศรษฐกิจ และที่อยู่อาศัย ตลอดจนปัญหาในการปรับตัว การที่ผู้สูงอายุสามารถเผชิญกับสภาวะวิกฤติ
ดังกล่าวได้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมการวางแผนชีวิตก่อนที่จะก้าวเข้า สู่วัย สู งอายุ ใ นด้ าน
ต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านทรัพย์สินเงินทอง ด้านกิจกรรมการใช้เวลาว่าง ด้านสัมพันธภาพใน
ครอบครัว และด้านที่อยู่อาศัย การเตรียมตัวในด้านต่างๆ เหล่านี้ ควรปฏิบัติและทำให้สำเร็จก่อนเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมที่ต้องใช้เวลานานและต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หากมีการ
เตรียมความพร้อมเร็วก็จะคุ้นชินกับวัยสูงอายุมากขึ้น(เพ็ญประภา เบญจวรรณ. 2558 : 83) จากปัญหา
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคม ปัญหาค่าใช้จ่าย ค่า
รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยความรู้สึกการเป็นภาระของบุตรหลาน และปัญหาการสูญเสียบุคคลอันใกล้ชิด อาจ
ส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่สามารถปรับตัวรับกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ ซึ่ง
ผู้สูงอายุบางรายอาจมีความเครียด มีภาวะซึมเศร้า วิตกกังวลต่อความตายที่อยู่ใน ส่วนลึกของจิต ใจ
(อาชัญญา รัตนอุบล. 2559 : 30)
เทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่พบว่าแนวโน้มประชากร
ผูส้ ูงอายุมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากการสำรวจข้อมูลประชากร ในปี 2563 มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลตำบลบ้านด่าน จำนวน 1,786 คน โดยมีผู้สูงอายุ 60-69 ปี จำนวน 876 คน อายุ 70-79 ปี
จำนวน 589 คน อายุ 80-89 ปี จำนวน 255 คน และผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 66 คน ผู้สูงอายุสว่ น
ใหญ่มีปัญหาด้านสุขภาพกาย พบมากที่สุดคือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคเกี่ยวกับระบบกล้ ามเนื้อ
และระบบโครงสร้างกระดูก รองลงมาจะเป็นการนอนไม่หลับ ซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวน วิตกกังวล ขาดความ
มั่นใจและมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านจิตใจ สังคมและครอบครัว ผู้สูงอายุบางคนถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม จึงควรมีการส่งเสริม ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และศึกษาแนวทางในการ
กำหนดนโยบาย ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม และสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (เทศบาลตำบลบ้านด่าน. 2563 : 4)
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อ ส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
จังหวัดบุรีรัมย์
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางในการกำหนดนโยบาย ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
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3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัด
บุรีรัมย์ จำนวน 1,786 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มประชากร โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางสำเร็จรูปของ
เครจชี่และมอร์แกน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 317 คน และทำการสุ่มตัวอย่างให้กระจายไปตาม
หมู่บ้าน ตามสัดส่วนด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้พ ัฒ นาขึ้นและนำแบบสอบถามไปทดลองกับ
ผู้สูงอายุที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.8493
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจากผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้าน
ด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยตนเอง เพื่อนำกลับมาตรวจสอบหาความสมบูรณ์ และหาความ
ถูกต้องของแบบสอบถาม จำนวน 317 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3.4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อการวิ จัย ในครั้ง นี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิ เคราะห์ ข้อมู ลประมวลผล ด้วย
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
3.4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละแล้ว
นำเสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงจำนวนและร้อยละ
3.4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
จังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบ
คำอธิบาย
3.4.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นคำถามปลายเปิด นำมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยจัด
คำตอบเข้าประเด็นเดียวกันแล้วแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำบรรยาย
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการส่งเสริมระดับ คุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมและรายด้าน
ระดับความคิดเห็น
ข้อความ
X̅
S.D.
ความหมาย
1. ด้านร่างกาย
3.87
1.01
ปานกลาง
2. ด้านจิตใจ
3.89
1.03
ปานกลาง
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
4.07
0.96
มาก
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
4.18
0.92
มาก
รวมเฉลี่ย
4.00
0.98
มาก
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการส่งเสริมระดับ คุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ =
4.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านร่างกายและด้านจิตใจอยู่ในระดับปานกลาง นอกนั้นอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำได้ดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม (X̅ = 4.18) ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม (X̅ = 4.07) ด้านจิตใจ (X̅ = 3.89) และด้านร่างกาย (X̅ = 3.87) ตามลำดับ
5. อภิปรายผล
จากการศึกษาการส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้าน
ด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 4 ด้าน เพื่อทำให้ทราบถึงการส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย ส่งเสริมและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ และมีประเด็นที่ค้นพบ
อันจะเป็นข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้วางแผนส่ง เสริมระดับ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต่อไป ซึ่งสามารถอภิปรายผลดังนี้
5.1 จากการศึกษาการส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอ
บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ ด้านร่างกายผู้สูงอายุสามารถประกอบกิจ วัตรประจำวั น
เองได้ เช่น การรับประทานอาหาร การอาบน้ำ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ เป็นต้น ด้าน
จิตใจผู้สูงอายุมีความรู้สึกภูมิใจในตนเอง มีความสุ ขกับสิ่งรอบข้าง มีความรู้สึกที่ดี ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม เมื่อผู้สูงอายุได้เข้าร่วมงานประเพณี ตามเทศกาลต่างๆ ของชุมชน ผู้สูงอายุพ ร้อมที่จะให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน พอใจกับการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้สูงอายุสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ในชุมชนที่อาศัยและชีวิต
ความเป็นอยู่มีความมั่นคงปลอดภัย ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย ชนัญญา ปัญจพล (2558 : 131-136)
ได้ทำการวิจัยเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ กรณีศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ส่วนกลาง)” ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) จังหวัดนนทบุรี
มีลักษณะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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5.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
5.2.1 ด้านร่างกาย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่
สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันเองได้ เช่น การรับประทานอาหาร การอาบน้ำ การเลือกรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ และผู้สูงอายุมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเอง เช่น การลุก เดิน เคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฬ ารัตน์ คน
เพียร (2558 : 56-63) ได้วิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า ด้านร่างกายอยู่ในระดับปาน
กลาง
5.2.2 ด้านจิตใจ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากผู้สูงอายุส่ว นใหญ่มี
ความรู้สึกภูมิใจในตนเอง มีความสุขกับสิ่งรอบข้าง มีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต เช่น มีความสุข ความสงบ มี
ความหวัง มีสมาธิในการประกอบกิจต่างๆ ผู้สูงอายุคิดว่าตนเองมีประโยชน์ ต่อผู้อื่น ปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนา เช่น ทำบุญ ตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง สามารถควบคุมความรู้สึ กของ
ตนเองได้ มีการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของตนเอง ไม่รู้สึกเครียดในสิ่งต่างๆ รอบตัวท่าน
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของพระธนพล กนฺตสีโล (เรือนเพ็ชร์) (2561 : 79-87) ได้วิจัยเรื่อง การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า
ด้านจิตใจอยู่ในระดับปานกลาง
5.2.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้สูงอายุ
มีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน มีความรู้สึกที่ดีเมื่อได้เข้าร่วมงานประเพณีตาม
เทศกาลต่างๆ ของชุมชน มีความพึงพอใจกับการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน เข้าไปมีส่วนร่วมใน
ประเพณีและงานเทศกาลประจำปี มีกลุ่มเพื่อนได้พ บปะพูดคุย ได้รับการช่วยเหลือ ดูแล ส่งเสริมทางด้าน
สุขภาพจากกลุ่มอาสาสมัครในชุมชนหรือจากเทศบาลตำบลบ้านด่าน ได้รับข่าวสารจากสื่อ ต่างๆ เช่น วิทยุ
โทรทัศน์ เสียงตามสายเป็นประจำ เข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดอยู่สม่ำเสมอ ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณัฐวัฒ น์ ขันโท (2557 : 63-69) ได้วิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่หน่วยบริการชุมชน
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ผลการวิจัยพบว่า ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ในระดับดี
5.2.4 ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้สูงอายุสามารถใช้
ประโยชน์และเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ในชุมชนที่อาศัย เป็นต้น ผู้สูงอายุรู้สึกว่า
ชีวิตความเป็นอยู่มีความมั่นคงปลอดภัย มีความพึงพอใจกับสภาพบ้านเรือนที่อยู่ตอนนี้ สภาพบ้านที่อยู่อาศัย
มีความมั่นคงและชุมชนมีความปลอดภัย ปราศจากโจรผู้ร้าย ผู้สูงอายุมีโอกาสได้พักผ่อนหย่อนใจ คลาย
เครียดจากสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในชุมชนที่อาศัยอยู่ สภาพบ้านของท่าน
มีอากาศถ่ายเท มีแสงสว่างเพียงพอ มีความเป็นส่วนตัว ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของอนรรฆ อิส
เฮาะ (2562 : 56-60) ได้วิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสะกอม อําเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดี
5.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจำนวนมากที่สุ ด คือ เทศบาลตำบลบ้า นด่า นควรจัด
กิจกรรมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุทุกเดือนเพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สูงอายุ
เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่บ้านเพียงลำพัง มีความรู้สึกเหงา เศร้า และมีความเครียด จึงควรมีการ
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จัดกิจกรรมการรวมกลุ่มให้แก่ผู้ สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะกับเพื่อนในวัยเดียวกัน และได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ลดความรู้สึกเหงา เศร้า และมีความเครียดลดลง สอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะในงานวิจัยของพระธนพล กนฺตสีโล (เรือนเพ็ชร์) (2561 : 79-87) การวิจัยเรื่อง การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ
เทศบาลควรมีศูนย์เอนกประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์กันในชุมชน ควรจัดกิจกรรมในวันสำคัญ
ต่างๆ
เช่น ถวายเทียนพรรษา หรือแห่ผ้าขึ้นธาตุ หรืองานกินเจ ควรมีการสนับสนุนการร้องเพลง
ประเพณีท้องถิ่นและการละเล่นต่างๆ เช่น เพลงบอก การประกวดร้องเพลงสำหรับผู้สูงอายุ
6. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้
6.1 ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ อยู่ในระดับปานกลาง
นอกนั้นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากด้านที่มี ค่า เฉลี่ ยสูงไปหาด้า นที่มี ค่า เฉลี ่ยต่ำ ได้ดังนี้ ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านจิตใจ และด้านร่างกาย ตามลำดับ
6.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ เทศบาลตำบลบ้านด่าน ควรจัด
กิจกรรมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุทุกเดือนเพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สูงอายุ
รองลงมา คือ หน่วยงานราชการต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเปราะบาง ไม่มีลูกหลาน
ดูแล โดยมีการให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีวิต และการกระจายข้อมูล ข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านด่าน
ยังไม่ทั่วถึงกับผู้สูงอายุบางกลุ่ม ตามลำดับ
7. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาการส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้าน
ด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทำให้ทราบถึงการส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้ าน
ด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เ กิดประสิ ทธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุด ดังต่อไปนี้
7.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
7.1.1 จากผลการวิจัย พบว่า การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่า น
อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้แสดงให้เห็ นว่ า เทศบาล
ตำบลบ้านด่าน มีการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจกับสภาพบ้านเรือน
มีสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพภายในบ้านมีแสงสว่าง และมีอากาศถ่ายเท มีความเป็นส่วนตัว ปลอดภัยจาก
โจรผู้ร้าย มีระบบไฟฟ้า ประปา ถนนที่มีในพื้นที่ มีสถานที่ให้พักผ่อนหย่อนใจ และได้รับข้อมูล ข่าวสารจาก
เทศบาลตำบลบ้านด่านอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นเทศบาลตำบลบ้านด่านควรรักษาสิ่งดีๆนี้ไว้ และให้มีการ
ดำเนินงานในส่วนอื่นๆ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป โดยเฉพาะข้อเสนอแนะจากการวิจัย
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7.1.2 จากผลการวิจัย พบว่า การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบล บ้านด่าน
อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านร่างกาย โดยถ้าเปรียบเทียบกับ 3 ด้าน จะมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด แต่ตามเกณฑ์ยังคงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าเทศบาลตำบลบ้ า นด่านให้
ความสำคัญในด้านดังกล่าวไม่ดีนัก ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านด่าน ควรมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุตรวจสุขภาพ
ประจำปี รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้มากยิ่งขึ้น
7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 ควรวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้าน
ด่าน เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
เพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จในการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านต่อไป
7.2.2 ควรมีการวิจัยถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ ในเขต
เทศบาลตำบลบ้านด่าน ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านด่าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง
7.2.3 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตประชาชนในแต่ละช่วงอายุของเทศบาลตำบลบ้าน
ด่านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อศึกษาความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดขนาดกลุ่มตัว อย่างตามตารางสำเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน จำนวน 361 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มี 3 ลักษณะคือ
แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ และคำถามแบบปลายเปิดได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .973 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริห ารส่ว นตำบล
โนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มี 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง และการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยอีก 1 ด้าน โดยเรียงลำดับจากด้านที่
มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ตามลำดับ ส่วนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา ที่มีจำนวนมากที่สุดคือ ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการส่ งเสริม
อาชีพ และควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้มากขึ้น ตามลำดับ
คำสำคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

Abstract
This study aimed 1) to examine people’s participation in administration of Non Yor
Subdistrict Administrative Organization, Chum Phuang district, Nakhon Ratchasima province;
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and 2) to explore opinions and suggestions of people towards the administration of Non Yor
Subdistrict Administrative Organization, Chum Phuang district, Nakhon Ratchasima province.
The sample size was 361 people determined by using the table of Krejcie and Morgan. The
instrument used to collect the data was a questionnaire which comprised three types: check
list, 6-point rating scale, and open-ended questions. The reliability level of the questionnaire
was at 0.973. Statistics used to analyze the data were percentage, mean, and standard
deviation.
The results revealed that people’s participation in administration of Non Yor
Subdistrict Administrative Organization, Chum Phuang district, Nakhon Ratchasima province
was at a moderate level in overall aspect. When considering each aspect, it was evident that
the three aspects were at a moderate level while one aspect concerning people’s participation
was at a low level which can be arranged from the highest to the lowest as the aspect of
participation in benefits , the aspect of participation in decision making , the aspect of
participation in activities , and the aspect of participation in assessment , respectively.
Regarding the opinions and suggestions of the people towards the administration of Non Yor
Subdistrict Administrative Organization, Chum Phuang district, Nakhon Ratchasima province
which received the largest number was that people should be involved in the activities of
career promotion projects and more information about procurement should be publicized,
respectively.
Keywords : Participation, Administration, Non Yor Subdistrict Administrative Organization
1. บทนำ

ในปั จ จุ บ ัน สั ง คมไทยได้ มี ก ารเปลี ่ย นแปลงของบริบ ทและสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าอย่างก้าวกระโดด ทำให้ประเทศถูกผลักให้ เร่ งพัฒ นาและ
สร้างความเจริญเพื ่อไปสู่ การเป็ นประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งภาครั ฐจำเป็น ต้องปรับตัวและ
เตรียมการรองรับให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเชื่อมโยงการพัฒ นาในทุกมิติเพื่อส่งมอบบริการ
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพให้กับประชาชน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง นอกจากนี้ ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่ วม(Participatory Democracy) ได้ให้ความสำคัญกับ
ประชาชนในการเข้ามีมาส่วนร่วมโดยตรงทั้งทางการเมืองและการบริหารราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาของระบบ
ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน ซึ่งอาจปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชน โดยต้องเปิดระบบ
ราชการเข้าสู่กระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ให้
เป็นที่ยอมรับและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการมากขึ้น
การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสำคัญและจำเป็ น
ในสังคมประชาธิปไตย กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกติกาสูงสุดของประเทศสะท้อนเจตนารมณ์ในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐภายใต้แนวคิดการ

475

บริหารภาครัฐแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) และแนวคิดธรรมาภิบาล (Good Governance)
ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน มีกฎหมายหลายฉบับประกันสิทธิของประชาชนด้าน
การมีส่วนร่วมและกำหนดหน้าที่ของภาครัฐในการเปิดให้ประชาชนมามีส่วนร่วม อาทิเช่น พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่า ด้ว ยการรั บฟั ง ความคิ ดเห็ น ของประชาชน พ.ศ. 2548 นอกจากนั้ น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการยังกำหนดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เช่นกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหัวใจหรือเป็นองค์ประกอบที่ข าด
มิได้ การปกครองท้องถิ่น คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนปกครองตนเอง หรือกำหนดวิถีชีวิตและอนาคตของ
ชุมชนโดยคนในชุมชน ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นดังเห็นว่ามีการกำหนดให้ผู้ บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกท้อ งถิ่น ต้อ งเป็ นตัวแทนของประชาชนซึ ่ง มาจากการมีส่ วนร่วมของประชาชนผ่ า น
กระบวนการเลือกตั้ง นอกจากนั้น ยังกำหนด ให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริห ารงานและ
ตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น โดยมีเป้าหมายให้การทำงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด แก้ปัญหาได้รวดเร็ว สร้างความโปร่งใส รวมทั้ง
เป็นวิธีการที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ความเป็นเจ้าของชุมชน และเสริมสร้างประชาธิปไตย
ท้องถิ่น ดังนั้น การปกครองส่วนท้อ งถิ่น จึ งต้องมุ่ ง เสริ มสร้ างการมีส ่วนร่วมของประชาชนเพื่อ บรรลุ
วัตถุประสงค์การเกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อรทัย ก๊กผล. 2554 : 3-4)
ดังนั้น ประชาธิปไตยในรูปแบบใหม่ก็คือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม อันจะเป็นเรื่องของการ
กระจายโอกาส กระจายบทบาท จัดสรรบทบาท จัดสรรอำนาจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการให้ประชาชน
ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมทั้งทางการเมืองและการบริหาร ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งการตัดสินใจนั้นจะส่งผลกระทบต่อวิ ถี ชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน ทั้งนี้ กระบวนการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการริเริ่ม การให้ข้อมูลการแสดงความคิด เห็น
การแนะนำปรึกษา การวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติตลอดจนการติดตามตรวจสอบและควบคุมจาก
ประชาชน (พัชรี สิโรรส และคณะ. 2561 : 120)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การ
บริหารส่วนตำบล โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 116 ตอนพิเศษ
82 ง. วันที่ 15 ตุลาคม 2542 เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2542 จำนวน 350 แห่ง
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2542 โดยรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลโนนยอ จำนวน 10 หมู่บ้าน (องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ . 2561-2565 : 4) ในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ยังเกิดประเด็น
คำถามที่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นจะสามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีคุณภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้จริงหรือไม่ สังเกตได้จากใบคำร้องในเรื่องข้อ ร้องเรียน ร้องทุ กข์เกี่ยวกับการ
บริหารงานจากประชาชนในพื้นที่ อาจเกิดจากงานโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เหมาะกับพื้นที่ การแก้ปัญหาที่ไม่ตรง
กั บ ความต้ อ งการของประชาชน สะท้ อ นถึ ง ปั ญ หาที ่ เ กิ ด จากขาดการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนใน
กระบวนการพัฒนาในการบริหารงานตามโครงการขององค์กร
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จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ย วกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ว่ามีผลสัมฤทธิ์ใน
การบริหารงานตรงตามนโยบายเป้าหมายและภารกิจหรือไม่ ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงผลการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ต่อการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหารสาธารณะว่ าได้
ครอบคลุมถึงความต้องการของประชาชนมากน้อยเพียงใด เพื่อนำผลจากการศึกษาในครั้งนี้ใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒ นาการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และช่วยเหลือการบริหารงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับ การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตตำบลโนนยอ อำเภอ
ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5,241 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มจากประชากรโดยกำหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างตามตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan ; อ้างถึงใน ประสิทธิ์
สุวรรณรักษ์. 2555 : 149) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 361 คน แล้วทำการสุ่มตัวอย่างให้กระจายไป
ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ตามสัดส่วนด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นและนำไปทดลองใช้เพื่อหาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.973 โดยทดลองใช้กับประชาชนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาความเชื่อมั่น
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองจากกลุ่ ม
ตัวอย่างที่เป็นประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา ที่สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งหมด จำนวน 361 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนำเสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงจำนวนและร้อยละ 2) การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
โดยแยกเป็นรายข้อ รายด้าน และโดยภาพรวมนำเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำอธิบาย 3) ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่เป็นคำถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยจัดคำตอบเข้า
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ประเด็นเดียวกัน แล้วแจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) นำเสนอข้อมูลเป็ นตาราง
ประกอบคำอธิบาย
4. ผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนน
ยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ผลการวิจัย พบว่า
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุม
พวง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 4.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี
3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง และมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยอีก 1 ด้าน โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ไปหาต่ำ ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (X̅ = 4.44) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X̅ = 4.42)
ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ( X̅ = 4.39) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ( X̅ = 3.32)
ตามลำดับ
2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรเพิ่มโครงการส่งเสริมอาชีพให้
มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 61.11 รองลงมาคือ ประชาชนอยากให้มีกิจกรรมทางการกีฬาในชุมชน คิดเป็นร้อยละ
22.22 และข้อที่มีผู้เสนอความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถรับทราบข่าวสารการดำเนินงานขององค์กรได้ คิดเป็นร้อยละ 16.67
ตามลำดับ
5. อภิปรายผล
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 4 ด้าน ทำให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ต่อแนวทางที่จะส่งเสริม
และพัฒ นาการบริหารงานขององค์ กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีประเด็นที่ค้นพบอันจะเป็นข้อมูลให้
องค์การบริหารส่วนตำบลอื่น ๆ นำไปใช้วางแผนปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานองค์กรต่อไป ซึ่งสามารถ
อภิปรายผลดังนี้
1. จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
โนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ มีภารกิจและ
หน้าที่หลัก คือการจัดให้มีและบำรุงรักษาส่งเสริมกิจกรรมโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ประชาชนอย่า ง
ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่ยังมีประชาชนบางส่วนขาดความร่วมมือร่วมใจและยัง
ไม่ให้ความสนใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอเท่าที่ควร เพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารและผู้มีอำนาจ หรือ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง อีกทั้งประชาชน
ยังให้ความสำคัญกับการประกอบอาชีพการหารายได้ ตลอดจนการดำเนินชีวิตประจำวัน มากกว่าที่จะเอาเวลา
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มามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ จึงทำให้ภาพรวมของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย ของจิราพร เชื้อบุญมี (2554 : 77-79) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา
จังหวัดหนองคาย ใน 4 ด้าน คือ ด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านผลประโยชน์ และด้านการ
ประเมินผล โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
2. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 ผลการวิจัยด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้เนื่ องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประชาคมเพื่อ เสนอโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารการประชุมของ อบต. ประชาชนจึงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน นำมา
วิเคราะห์ปัญหาตามความต้องการที่แท้จริง เพื่อนำไปสู่การบรรจุไว้ในแผนพัฒนาต่อไป จึงทำให้ผลการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย ของสมบัติ รับศิริเจริญ (2555 :
84-85) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลแปลงยาว อำเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง
2.2 ผลการวิจัยด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต้องทำงานทั้งวัน จึงได้เข้าร่วมปฏิบัติ
ตามนโยบาย แผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้จัดขึ้นได้บ้างเป็นบางครั้ง
แต่โครงการหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดขึ้นเป็นที่ยอมรับของประชาชน เมื่อได้รับการร้อง
ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานจาก อบต. ประชาชนจึงมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ดำเนินงานได้ จึงทำให้การมีส่วนร่วมด้านการดำเนินกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิจัย ของศรีรัตน์ จุลพงศ์ (2556 : 85-86) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ผลการวิจัยพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการ อยู่ในระดับปานกลาง
2.3 ผลการวิจัยด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้เพราะประชาชนมีความพึงพอใจในระดับหนึ่งในผลงานตามโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่มากนัก และแผนงานสามารถแก้ปัญหาของ
ชุมชนตรงกับความต้องการของประชาชน อีกทั้งยังได้รับการบริการหรืออำนวยความสะดวกจากบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มากนักจึงทำให้การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของคัคนางค์ เสาเวียง (2556 : 78-81) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตตำบลราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการ
มีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง
2.4 ผลการวิจัยด้านด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย ทั้งนี้เนื่องจากส่วนใหญ่การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาจะมาจากการรับฟั งความ
คิดเห็นจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งประกอบ ด้วย บุคคล
ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเพียงไม่กี่คน ไม่ได้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ถึงความพึงพอใจต่อการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการไป และยังขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
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ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเท่าที่ควร ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้ จึงทำให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทา ยังอยู่ (2556 : 6768) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลา
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า ด้านการประเมินผลอยู่ในระดับน้อย
2.5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพ ทั้งนี้เพราะด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด – 19 ในปัจจุบัน
ทำให้ประชาชนเกิดภาวะว่างงานเป็นจำนวนมาก ขาดอาชีพและรายได้ ดังนั้นจึงมีความต้องการให้อ งค์ ก าร
บริ ห ารส่ ว นตำบลโนนยอ จั ด โครงการเกี ่ย วกั บการส่ง เสริม อาชี พ ให้ มากขึ้ น สอดคล้อง ตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ. ศ. 2562
(ราชกิจจานุเบกษา. 2562 : 158) มาตรา 68 คือ บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
6. สรุปผลการวิจัย
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุม
พวง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ย มากไปหา
น้อย ได้ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ตามลำดับ ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่ น ๆ
ของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ที่มีจำนวนมากที่สุดคือ ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพ และควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้มากขึ้น
7. ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุป การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปพัฒนาการมส่วนร่วมในการบริหารงาน
มีดังต่อไปนี้
7.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนน
ยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
แสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ให้ความสำคัญภารกิจและหน้าที่หลัก ดังนั้น ผู้บริหารหรือ
ผู้รับผิดชอบด้านการใช้งบประมาณควรดำเนินการให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์
ทุก ๆ โครงการ
2. ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบล
โนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ซึ่งอยู่ในระดับน้อย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ต้องศึกษาหาวิธีการให้ ประชาชน
เห็นความสำคัญของการติดตามประเมินผล เช่น การจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการดำเนิน งานตาม
แผนพัฒนา และควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานขององค์การบริ หารส่วนตำบล
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อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และมี
ความตื่นตัวในการเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
3. ข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ พบว่า ข้อเสนอแนะสูงสุดคือ ควรให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพ ทั้งนี้เพราะด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรัส
โควิด–19 ในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนเกิดภาวะว่างงานเป็นจำนวนมาก ขาดอาชีพและรายได้ ดังนั้นจึงมีความ
ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ
จัดโครงการ เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพให้มากขึ้น
7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์ การ
บริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกยิ่งขึ้น
2. ควรมีการวิจัยถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์ การ
บริหารส่วนตำบลโนนยอ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ
3. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับผลสำเร็จในการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ และองค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง
เอกสารอ้างอิง
คัคนางค์ เสาเวียง. (2556). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาบทบาทและความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในการจัดสวัสดิการแก่ผู้พิการ ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน
144 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมี 3ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ
แบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.9710 สถิติพื้นฐานที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า บทบาทองค์การ
บริหารส่วนตำบล ในการจัดสวัสดิการแก่ผู้พิการ ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน เมื่อเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำได้ดังนี้ ด้านการมีสุขภาพอนามัย ที่ดี ด้านการบริการ
สังคมทั่วไป ด้านการศึกษาที่ดี และด้านการมีงานทำและมีรายได้ ตามลำดับ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น
ๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก เพื่อสามารถ
ขับเคลื่อนบทบาทการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ ควรศึกษา
ถึงกระบวนการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนด้านคนพิการ ซึ่งเป็นองค์กรที่กระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แสดงบทบาทอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในเรื ่องของสิทธิและบริก ารได้
ครอบคลุมและทั่วถึง ตามลำดับ
คำสำคัญ : บทบาท การจัดสวัสดิการ ผู้พิการ
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Abstract
This study aimed to examine the role and opinions of Subdistrict Administrative
Organizations in providing welfare to the disabled in Lam Phiek Subdistrict Administrative
Organization, Khon Buri district, Nakhon Ratchasima province. The sample size was 144
people determined by using the table of Krejcie and Morgan. The data were collected by
using a questionnaire which composed of three types which included checklist, 5-point rating
scale and open-ended items. The reliability level of the questionnaire was at 0.971. The
collected data were analyzed by using percentage, mean and standard deviation. The results
revealed that the role of Subdistrict Administrative Organizations in providing welfare to the
disabled in Lam Phiek Subdistrict Administrative Organization, Khon Buri district, Nakhon
Ratchasima province was at a high level in overall aspect. When considering each aspect, it
was found that every aspect was also at a high level which can be arranged from the highest
to the lowest as good health, general social service, good education, and employment and
income, respectively. In terms of opinions and suggestions which received the largest number
was that the leadership of the administrators of Lam Phiek Subdistrict Administrative
Organization should be studied in order to be able to drive the role of promoting the quality
of life of the disabled for effective development, followed by that there should be a study of
the process of building a network of people with disabilities which is an organization that
encourages local government organizations to operate their roles and duties in promoting the
quality of life of people with disabilities in terms of rights and services comprehensively and
thoroughly, respectively.
Keywords : The Role, Providing Welfare, The Disabled
1. บทนำ

คนพิการเป็นคนที่มีความผิดปกติ หรือบกพร่องทางร่างกาย หรือทางสติปัญญา หรือจิตใจ
อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญาการเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะเรื่องการดำรงชีพมีความจำเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไปหรือเทียบเท่า กล่าวอีกนัย
หนึ่งคือการเน้นไปที่ความพิการของปัจเจกบุคคลและพยายามแก้ ไขปัญหาของแต่ละบุคคล โดยลดความเลื่อม
ล้ำของการพิการหรือชดเชยความพิการด้วยวิธีทางการแพทย์ กายอุปกรณ์ หรือการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก
ๆ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ส่วนมากเน้นรูปแบบทางการแพทย์ ความพิการมีความแตกต่างของแต่ละบุค คลหรือมี
ความพิการอย่างไรไม่ใช่สาระสำคัญ แต่การเคารพในความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคแห่งสิทธิทางการเมือง
การทำความเข้าใจถึงมิติแห่ง ความแตกต่า งหลากหลาย และการขจัดอุปสรรคทั้งทางด้านเจตคติ และ
สภาพแวดล้อม ทำให้คนพิการสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างบุคคลทั่วไปและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ปัจจุบันมีผู้พิการในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากสาเหตุต่าง ๆ ผลของความพิการส่งผลกระทบ
และเกิดปัญหาทั้งต่อประเทศชาติและต่อผู้พิการเองตั้งแต่ระดับปานกลางถึงรุนแรงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
แห่งชาติมาแล้วถึง 5 ฉบับ (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยฉบับปัจจุบันเป็น ฉบับที่ 5 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบ และแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ความเสมอภาคและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์จากแผนพัฒ นาฯ การกำหนดนโยบายสาธารณะด้านคนพิการของประเทศไทย รวมถึง
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เพื่อให้คนพิการของประเทศไทยได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และ
เป็นหลักประกันให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ
สาธารณะ การขจัดการเลือกปฏิบัติ ตลอดจนการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านคน
พิการ รวมถึงการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม ซึ่งปัจจัยดังกล่าว จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยง
มิได้ของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิ การได้อ ย่า ง
เหมาะสม (คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2560 : 4)
กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกระทรวงหนึ่งที่มีภารกิจในการจัด
สวัสดิการสังคมให้กับประชาชน โดยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒ นาสังคม การสร้างความเป็ นธรรมและ
ความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่น คงในชีวิตสถาบันครอบครัวและชุม ชน
สำหรับงานสวัสดิการสังคมในกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ เป็นภารกิจ
หนึ่งที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ความสำคัญ เพราะว่ากลุ่มบุคคลดั ง กล่ าวคือ
ส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาประเทศดังที่เราเคยกล่าวกันว่า เด็กคืออนาคตของประเทศ เพราะเด็กในวันนี้
คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่จะมาทดแทนผู้ใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งจะมาทำการสานต่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป
สำหรับกลุ่มสตรีก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน รัฐก็ต้องดูแลทั้งผู้พิการและผู้ไม่พิการโดยเฉพาะอย่ างยิ่ง สตรีผู้
ตั้งครรภ์มีลูก รัฐก็ต้องดูแลเช่นกัน ส่วนผู้ด้อย โอกาสอื่น ๆ ก็ถือว่าเป็นคนของชาติ รัฐจะปล่อยปละละเลย
ไม่ได้ ต้องดูแลเช่นกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเป็นธรรม จากการ
สำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผู้พ ิการจากสถิติข้อมูลผู้ พ ิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พ ิการ ตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2537 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 จำนวน 2,029,462 ราย และมีผู้พิการในจังหวัดนครราชสีมา
จำนวน 88,008 ราย (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ, 2564 : ออนไลน์)
องค์กรปกครองส่วนตำบลลำเพียก ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้พิการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โดยมีแผนกำหนดกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะมีความเชื่อว่าบุคคลแม้จะ
มีความพิการ แต่เมื่อได้รับการดูแลและส่งเสริมที่ดีแล้ว ผู้พิการอาจจะเกิดความพึงพอใจในชีวิ ตเท่ากั บ หรื อ
มากกว่าผู้ที่ไม่มีความพิการด้วยซ้ำ แต่ในการจัดการดำเนินการดูแลเกี่ยวกับผู้พิการนั้น สิ่งที่สำคัญจะต้องทำ
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับปัญหาบทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการสวัสดิการผู้พิการอย่า ง
แท้จริงเสียก่อน ประกอบกับเวลาที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก ไม่เคยทำศึก ษาคุณภาพชี วิต
ปัญหาความต้องการของผู้พ ิการในพื้นที่มาก่อนเลย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการศึกษาปัจจัย
คุณภาพชีวิต ปัญหาบทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการสวัสดิการผู้พิการในเขตพื้นที่ รับผิด ชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณากำหนดนโยบายหรือกิจกรรมการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้พิการได้อย่างเหมาะสมต่อไป (องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก, 2562 : 3-4)
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จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
นักพัฒนาชุมชน ในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาบทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการสวัสดิการ ผู้พิการในชุมชน เพื่อทราบ
ถึงปัญหาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และทราบถึง แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง การรู้จัก
ใช้ทรัพยากรได้ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ รู้จักคุณค่า ของผู้พิการ การแสวงหาวิธีการที่จะส่งเสริมให้ผู้พิการ
เข้ามามีบทบาท หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมหรืองานสวัสดิการในชุมชนต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้พิการเพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้อย่ างมี
ความสุข ทำให้ท้องถิ่นเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
2. ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดสวัสดิการแก่ผู้พิการ ศึกษากรณี องค์การ
บริหารส่วนตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพีย ก
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
3. ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาบทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดสวัสดิการของผู้พิการ
ศึกษากรณี เขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้แนวความคิดของ
ของ คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (2545 : 5) ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี 2) ด้านการศึกษาที่ดี 3) ด้านการมีงานทำและมีรายได้ 4) ด้านการบริการสังคมทั่วไป
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร ได้แก่ คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการของสำนักงานพัฒนาสังคม และความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก จำนวน 12 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น
จำนวน 226 คน (องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก, 2562 : 3-4)
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มจากประชากร โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเครจซี่แ ละ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan อ้างถึงใน ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ , 2555 : 149) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 144 คน แล้วทำการสุ่มให้กระจายไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ตามสัดส่วน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก
3. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดสวัสดิการแก่ผู้พิก าร ศึกษา
กรณี องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
4. วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการของสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก จำนวน
12 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้นจำนวน 226 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มจากประชากร โดยกำหนดขนาดของกลุ่ม
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ตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แ กน (Krejcie & Morgan อ้างถึงใน ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์, 2555 :
149) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 144 คน แล้วทำการสุ่มให้กระจายไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ตามสัดส่วน
โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้นเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้
ในการทำวิจัย แล้วนำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับพิการในเขตองค์การบริห ารส่วนตำบล ธารละหลอด
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 30 คน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น
แบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.9710
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทำหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ส่ง
ถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในระยะเวลาที่กำหนด ได้แบบสอบถามที่
สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งหมด จำนวน 144 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละแล้ว
นำเสนอข้อมูลเป็นตาราง แสดงจำนวนและร้อยละ
4.2 บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดสวัสดิการแก่ผู้พิการ ศึกษากรณี องค์การ
บริหารส่วนตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและหาค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำบรรยาย
4.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เป็นคำถามปลายเปิด นำมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดย
จัดคำตอบเข้าประเด็นเดียวกันแล้วแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำบรรยาย
5. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาบทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดสวัสดิการแก่ผู้พิการ
ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดสวัสดิการแก่ผู้พิการ ศึกษากรณี องค์ การบริหาร
ส่วนตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน เมื่อเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำได้ดังนี้ ด้านการมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี ด้านการบริการสังคมทั่วไป ด้านการศึกษาที่ดี และด้านการมีงานทำและมีรายได้ ตามลำดับ ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์การบริ หารส่วน
ตำบลลำเพี ยก เพื ่ อ สามารถขับ เคลื่ อนบทบาทการส่ ง เสริม คุ ณภาพชี วิ ตคนพิก ารให้ มี ก ารพั ฒ นาที่มี
ประสิทธิภาพ รองลงมา คือ ควรศึกษาถึงกระบวนการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนด้านคนพิการ ซึ่งเป็น
องค์กรที่กระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงบทบาทอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในเรื่องของสิทธิและบริการได้ครอบคลุมและทั่วถึง ตามลำดับ

487

2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มี จำนวนมากที่สุด ควรศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก เพื่อสามารถขับเคลื่อนบทบาทการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิ การให้มี การ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ ควรศึกษาถึงกระบวนการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนด้านคนพิการ ซึ่ง
เป็นองค์กรที่กระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงบทบาทอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต คน
พิการในเรื่องของสิทธิและบริการได้ครอบคลุมและทั่วถึง ตามลำดับ
6. อภิปรายผล
จากการศึกษาบทบาทองค์ การบริหารส่ วนตำบลในการจัดสวัสดิ การแก่ ผู้พ ิ การ ศึกษากรณี
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 4 ด้าน ทำให้ทราบถึงระดับการ
ปฏิบัติงานของบทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดสวัสดิการแก่ผู้พิการ ศึกษากรณี องค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นแนวทางที่จะพัฒนาระบบการจัดสวัสดิก ารแก่ ผู้
พิการให้ดียิ่งขึ้นไป ทั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก และเขตพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้
1. จากผลการวิจัย พบว่า บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดสวัสดิการแก่ผู้พิการ ศึกษา
กรณี องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกมีรายได้น้อย ไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้
พิการต้องการได้รับสวัสดิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ต้องการได้รับเครื่อง
อุปโภคบริโภคจากหน่วยงานภาครัฐ ต้องการอาสาสมัครบริการดูแลผู้พิการและมีหน่วยงานบริการสุขภาพ
เคลื่อนที่ออกไปให้บริการถึงชุมชน ซึ่งผลงานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภคชล มัจฉา (2554 : 120 132) ได้ทำการวิจัย เรื่องแนวทางพัฒนาการดำเนินงานให้บริการด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคน
พิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 คนพิการที่จดทะเบียนในเขต
จังหวัดตาก พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 จากผลการวิจัย ด้านการมีสุขภาพอนามัยที่ดี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้
เป็นเพราะการดูแลสุขภาพอนามัยของคนพิการนั้น นอกจากจะเป็นการให้บริการรักษาพยาบาล การเจ็บป่วย
เหมือนประชาชนทั่วไปแล้ว ยังต้องมีการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพต่าง ๆ อีกด้วย เพื่อช่วยให้คนพิการ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม ในประเด็นของความต้องการการดูแลสุขภาพนั้นมีรายงานการศึกษา
จำนวนมากว่าคนพิการเป็นกลุ่มที่มีความต้องการใช้บริการดูแลสุขภาพมากกว่าคนทั่วไป ซึ่งผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอื้องทิพย์ ไตรบำรุง (2550 : 77 -89) ได้ศึกษาความต้องการจัดสวัสดิการ
สังคมของคนพิการในเขตเทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ผู้พิการมีความต้องการ
ด้านการมีสุขภาพอนามัยที่ดีอยู่ในระดับมาก
2.2 จากผลการวิจัย ด้านการศึกษาที่ดี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะคน
พิการที่มีการศึกษาสูงจะมีความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมสูงกว่าคนพิการที่ด้อยการศึกษา ก็ไม่ได้
หมายความว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่ให้การศึกษาแก่คนพิการ เพื่อคนพิการจะได้ มีความต้องการได้รับสวัสดิการ
ทางสังคมน้อยลง แต่หน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คนพิการให้
มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ควรจัดบริการการศึกษาที่หลากหลายตามรูปแบบตามความต้องการของคนพิการ และถ้า
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คนพิการที่สามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้ก็ควรส่งเสริมคนเหล่านั้น โดยคำนึงถึงการจัดสิ่งอำนวยความ
สะดวกพิเศษ หรืออุปกรณ์พิเศษสำหรับคนพิการด้วย นอกจากนี้ ควรขยายบริการด้านการศึกษาให้เหมาะสม
ด้านอาชีพ ควรส่งเสริมให้คนพิการสามารถพึ่งตนเอง และประกอบอาชีพอิสระได้ อาทิ บริการกู้ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพ และเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภชัย ชัยวรกุล
(2553 : 57-62) ได้ศึกษาความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมของคนพิการในตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้พิการมีความต้องการด้านการศึกษาที่ดีอยู่ในระดับมาก
2.3 จากผลการวิจัย ด้านการมีงานทำและมีรายได้ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เป็นเพราะผู้พิการต้องการทำงานและมีรายได้ เพื่อแสดงความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
ทั้งในด้านเศรษฐกิจและภาระความรับผิดชอบในครอบครัว ต้องการทำงานที่ตนสนใจหรือชอบ เป็นงานที่
สามารถทำได้โดยใช้กำลังความสามารถที่มีอยู่ ต้องการทำงานที่ทำให้เกิดความรู้สึกประสบผลสำเร็จ เพราะจะ
ทำให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภคชล มัจฉา (2554 : 120132) ได้ทำการวิจัย เรื่องแนวทางพัฒนาการดำเนินงานให้บริการ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 คนพิการที่จดทะเบียนในเขต
จังหวัดตาก ผลการวิจัยพบว่า ผู้พิการมีความต้องการด้านการมีงานทำและมีรายได้อยู่ในระดับมาก
2.4 จากผลการวิจัย ด้านการบริการสังคมทั่วไป พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะองค์การบริหารส่วนบลลำเพียกมีระบบบริหารที่ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยใช้
แนวคิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน เน้นการจัดสวัสดิการแบบถ้วนหน้า ในลักษณะครอบคลุมทั่วถึง
เท่าเทียมกัน และมีมาตรฐานในการให้บริการ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ดารารัตน์
ทิพย์วงค์ (2551 : 40-54) ได้ทำการวิจัย เรื่องปัญหาและความต้องการในการได้รับสวัสดิการช่วยเหลือ จาก
ภาครัฐของคนพิการในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการวิจัยพบว่า ผู้พิการมีความต้องการด้ าน
การบริการสังคมทั่วไปอยู่ในระดับมาก
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลลำเพียก ทั้งนี้เป็นเพราะ ในการวิจัยครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพีย กสามารถตอบ
คำถามถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคน
พิการในด้านต่าง ๆ แต่ยังไม่ได้เจาะลึกเข้าไปถึงประเด็นภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น
ต้องมีการกำหนดนโยบายหรือวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น และบัญญัติให้เพียงพอต่อความต้องการของคน
พิการ เพื่อสามารถขับเคลื่อนบทบาทการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพที่ดี
ยิง่ ขึ้น ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลฎาภา พันธุโพธิ์ (2563 : 7-16) ได้ศึกษาบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่ วนตำบลแม่
ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีข้อเสนอแนะ ควรศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์การบริ หารส่ว น
ตำบล
7. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
1.1 บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดสวัสดิการของผู้พิการ ศึกษากรณีเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา นั้น โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมี
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สุขภาพอนามัยที่ดี ทั้งนี้ผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก ส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้า นสุ ขภาพ
เนื่องจากมีฐานะยากจน ทำให้ได้รับการรักษาที่ไม่ต่อเนื่อง และค่ารักษามีราคาแพง พร้อมทั้งการเดินทางไม่
ค่อยสะดวก จึงอยากให้มีการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้รับสิทธิในการเข้ารับบริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ มีการให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ออกไปให้บริการแก่ผู้พิการถึงชุมชน พร้อ ม
ทั้งไปให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกับผู้พิการ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องวางแผนการจัดบริการด้านสวัสดิการสังคม ความต่อเนื่องในการ
จัดกิจกรรมดูแลและเยี่ยมบ้านผู้พิการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ
1.2 บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดสวัสดิการของผู้พิการ ศึกษากรณีเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา นั้น โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการมีงาน
ทำและมีรายได้ ดังนั้น ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ให้ม าก ควรมี
การนำผลการวิจัยเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวเห็นถึงความสำคัญในการมีง านทำ
และมีรายได้ของผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการได้แสดงความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัว และได้
ทำงานที่ทำให้เกิดความรู้สึกประสบผลสำเร็จเพราะจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น
1.3 ข้อเสนอแนะจากคำถามปลายเปิด พบว่า ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรศึกษาภาวะผู้นำ
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก ดั งนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา ควรศึกษาถึงภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทำให้สามารถขับเคลื่อน
บทบาทการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง และความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่นๆ กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการได้จากการเลือกแบบบังเอิญโดยการกำหนดโควตาจำนวน 200
คน และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบคำถามปลายเปิด มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.9088 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเรียงลำดับจาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำได้ดังนี้ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการที่ตรงต่อเวลา ด้าน
การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างก้าวหน้าและด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับ ส่วน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรให้บริการด้วยความรวดเร็ว รองลงมาคื อ
ควรจัดให้มีการบริการช่วงเวลาพักกลางวันและเจ้าหน้าที่ควรมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ใช้ถ้อยคำ
สุภาพ เข้าใจง่าย
คำสำคัญ : คุณภาพการให้บริการ ความคาดหวัง การพัฒนา

Abstract
This research aimed to study people’s expectation for service quality improvement
of Buriram Provincial Land Office, Phutthaisong Branch as well as other comments and
suggestions. The sample was accidentally selected by determining a quota of 200 people,The
instrument used to collect the data was a questionnaire with was divided into three typed:
checklist, 5-point rating scale, and open-ended questions. The reliability level of the
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questionnaire was 0.9088 Statistics used to analyze the data were percentage, mean, and
standard deviation. The results revealed that:
The opinions of the people regarding service quality improvement of Buriram
Provincial Land Office, Phutthaisong Branch were at a high level in overall aspect. When
considering each aspect, it was found that every aspect was also at a high level which can
be arranged from the highest to the lowest as equal service, on-time service, adequate service,
progressive service, and ongoing service, respectively. In terms of other comments and
suggestions, the comment with the highest average was that quick service should be provided
followed by service should be available during lunch time. In addition, it was also suggested
that the officers should be enthusiastic about their service, and use polite and easy-tounderstand words.
Keywords : Service Quality, Expected, Improvement
1. บทนำ

การบริหารราชการของส่วนราชการต่างๆ ของภาครัฐ มีการวางนโยบายและแผนการปฏิบัติราช
ด้านการให้บริการประชาชนมุ่งเน้นการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐให้มีความทันสมัย ก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิ ภาพของ
ภาครัฐให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการผ่านการกำหนดความสัมพันธ์ในเชิงภารกิจทั้งส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อให้การทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่เกิดความเข้มแข็ง ไม่ซ้ำซ้อน ชัดเจนภายใต้ขนาด
ของรัฐที่เหมาะสม ทุกฝ่ายจะต้องมีการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลให้ครอบคลุม ต้อง
ส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดยบุคลากรภาครัฐต้องมีความ
มุ่งมั่น มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะสูง มีระบบมีค่านิยมและวัฒนธรรมในการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อให้บริการประชาชนที่มีความคาดหวังเมื่อมาใช้บริการว่าจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว
ทันใจ ถูกต้อง สมบูรณ์ ได้รับประโยชน์สูงสุด ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่น ผู้ให้บริการให้ความสนใจ เอาใจใส่
อย่างเท่าเทียมกัน ตอบสนองความต้องการอย่างถู กต้อ งและถูก ใจ สร้างความประทับใจและพึง พอใจ
(สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2564 : 7)
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย
ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขาพุทไธสงได้ มกี าร
กำหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan)การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการในด้านต่าง ๆ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มารับบริการเป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์กรมที่ดิน “บริการรวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ” ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ความเข้าใจและต้องยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายกรมที่ดิน รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานด้วยว่าดำเนินไปด้วยความ
รวดเร็ว มีความถูกต้องมีความเสมอภาค มีความตรงต่อเวลา มีเพียงพอมีความต่อเนื่อง และมีการพัฒ นาให้
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ก้าวหน้าตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการหรือไม่ การให้บริการก็เป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงานประสบ
ปัญหาการให้บริการล่าช้า หรือไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วอย่างที่ ผู้มาใช้บริการคาดหวัง ซึ่งอาจเป็นผล
เนื่องมาจากปริมาณงานที่มีจำนวนมาก กับการปรับบทบาทภารกิจ ปรับกระบวนการทำงานให้ทันสมัย การนำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้งาน การเปลี่ยนแปลงระเบียบ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำการศึกษาเรี ยนรู้ร ะเบียบ
ใหม่ๆ อยู่เสมอ อาจทำให้ผู้มารับบริการเกิดความไม่พอใจ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรั บปรุงการทำงาน
เพื่อ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกรมที่ดินในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
ให้บริการให้มีความเป็นเลิศ โดยมีเป้าประสงค์ คือประชาชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่องานบริการของ
ภาครัฐ และบุคลากรของกรมที่ดินมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริ ก าร
ประชาชนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม(สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง. 2563 : 1-4)
จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงระดับ
ความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธ
สง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญให้กับสำนักงานที่ดินฯ เพื่อจัดลำดับความต้องการของประชาชนและนำไปใช้
การกำหนดนโยบาย การพิจารณาวางแผนปฏิบัติการ ปรับปรุง ป้องกันและแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดขึ้น ให้เกิด
เป็นรูปธรรมมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด
2. ความมุ่งหมายของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับ ความคาดหวัง ของประชาชนในการพัฒ นาคุณ ภาพการให้ บริ ก ารของ
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง
2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชนในการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง
3. ความสำคัญของการวิจัย
3.1 ทำให้ทราบระดับความคาดหวัง ของประชาชนในการพัฒ นาคุณภาพการให้บริ การของ
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง
3.2 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการกำหนดนโยบาย ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุง ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาในการบริหารงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสงและเขตพื้นที่อื่นๆต่อไป
4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ขอบเขตเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึง ความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพในการ
ให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง ตามแนวคิดคุณภาพการให้บริการของ จอห์น ดี
มิลเล็ท (Jonh D. Millett. 1954 : 397-400)ใน 5 ด้าน ดังนี้ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการ
ให้บริการที่ตรงต่อเวลา ด้ านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และด้านการ
ให้บริการอย่างก้าวหน้า
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4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้มาขอรับบริการ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
สาขาพุทไธสงระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ ได้จากการเลือกแบบบังเอิญ (Accident Sampling) โดยการ
กำหนดโควตา (Qouta Sampling) จำนวน 200 คน แล้วทำการเก็บข้อมูลให้ครบจำนวน 200 คน
4.3 ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ความคาดหวังของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บ ริก าร
ของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง
5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ ประชาชนผูม้ ารับบริการระหว่างเดือนสิงหาคม
– ตุลาคม 2564 กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มจากประชากร โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามการเลือก
แบบบังเอิญ (Accident Sampling) กำหนดโควตา (Qouta Sampling) จำนวน 200 คน แล้วทำการเก็บ
ข้อมูลให้ครบตามจำนวน 200 คน
5.2 เครื่องมือที่ใ ช้ ในการเก็ บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใ ช้ ในการวิ จ ัย เป็ นแบบสอ บถาม
(Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษามี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ และแบบคำถามปลายเปิด
5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองในระยะเวลาที่กำหนด โดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ
ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง ที่สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งหมด 200 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
5.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนำเสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงจำนวนและร้อยละ
5.3.2 ความคาดหวังของประชาชนในการพัฒ นาคุณภาพการให้บริการ ณ สำนักงานที่ดิน
จังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) โดยแยกเป็นรายด้าน รายข้อ และโดยภาพรวม นำเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำอธิบาย
5.3.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นคำถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) โดยจัดคำตอบเข้าประเด็นเดียวกัน แล้วแจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage)
นำเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำอธิบาย
6. ผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนั กงาน
ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้
6.1 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การพัฒ นาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิน
จังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำได้ดังนี้ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค
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ด้านการให้บริการที่ตรงต่อเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้ าและด้าน
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับ
6.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรให้บริการด้วยความรวดเร็ว
รองลงมาคือ ควรจัดให้มีการบริการช่วงเวลาพักกลางวันและเจ้าหน้าที่ควรมีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ ใช้ถ้อยคำสุภาพ เข้าใจง่ายตามลำดับ
7. อภิปรายผล
จากการศึกษาความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนัก งานที่ดิน
จังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง ทั้ง 5 ด้าน ทำให้ทราบถึงระดับความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสงเพื่อให้ทราบระดับความคาดหวั ง ของ
ประชาชนในการพัฒ นาคุณภาพการให้บริการ และเป็นสารสนเทศในการจัดทำแผนการกำหนดนโยบาย
ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุง ป้องกันและแก้ไขปัญหาในการบริหารงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
สาขาพุทไธสงและเขตพื้นที่อื่นๆต่อไปประเด็นที่ค้นพบอันจะเป็นข้อมูลให้สำนักงานที่ดินอื่น ๆ นำไปใช้วางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการต่อไป ซึ่งสามารถอภิปรายผลดังนี้
7.1 จากการศึกษาความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนัก งาน
ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้า นการ
ให้บริการที่ตรงต่อเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าและด้านการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้เป็นเพราะสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธ
สง ได้ให้บริการประชาชนโดยปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการพื้นฐานของกรมที่ดิน ให้
ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอยู่เสมอ ได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการ
ให้บริการ ทำให้การบริการมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้ด้านการให้บริการ
อย่างเสมอภาค อยู่ในระดับมาก แสดงถึ งความเชื่อมั่นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการระบบงาน
ระเบียบ ขั้นตอน ด้านการให้บริการที่ตรงต่อเวลา อยู่ในระดับมากเจ้าหน้าที่มีความพร้อม กระตือรือร้นและใส่
ใจในการให้บริการ ทำให้งานแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ด้านการให้บริการที่เพียงพอ อยู่ในระดับมาก
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง ได้จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้คอยบริการ
ประชาชนอย่างเพียงพอครบถ้วน เช่น สถานที่จอดรถ เก้าอี้นั่งคอย น้ำดื่ม wifi เป็นต้น ด้านการให้บริการ
อย่างก้าวหน้า อยู่ในระดับมาก สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการอยู่เสมอโดยมีการปรับปรุงระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในงานที่ดินให้มีความสะดวก
รวดเร็ว รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนำมาปรับปรุงแก้ไข ทำให้การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดทำการอย่างสม่ำเสมอ ตรง
ตามวัน เวลาที่กำหนด มีการประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ให้บริการผู้มาติดต่อ
จนแล้วเสร็จในวันถึงแม้จะล่วงเลยเวลาทำการ กรณีงานที่ต้องประกาศก่อนไม่สามารถดำเนินการให้แล้ว เสร็จ
ในวันสามารถตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าได้หลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์ เฟสบุ๊ค
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอิสรา พันทะนาภูมิ (2554 : 68-69) ได้ศึกษา วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบล ปอภาร อำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้ศึกษาวิจัย 5 ด้าน คือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว
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ทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และด้านการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้าภาพรวมอยู่ในระดับมาก
7.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
7.2.1 ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง ให้ความสำคัญในการให้บริการประชาชนเป็นอย่างมาก มีการนำ
โปรแกรมสำเร็จรูปที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานมาใช้ในการให้บริการ มีการจัดลำดับการให้บริ การ
ก่อน-หลัง อย่างชัดเจนและเป็นมาตรฐาน ผู้บริหารมีการเน้นย้ำในที่ประชุมในเรื่องการให้บริการแก่ประชาชน
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติเป็นประจำทุกๆ เดือน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสมัย ยศไตร
ศรีวิรัตน์ (2553 : 86-87) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการสำนักงานประกันสังคม
จังหวัดยโสธร ด้านความเสมอภาคในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก
7.2.2 ด้านการการให้บริการที่ ตรงต่อเวลา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมหรือ ฝึกอบรมสัมมนา
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษา
เรียนรู้ เพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้เกิด ความรู้ มีทักษะ และประสบการณ์ต่องานในหน้าที่เพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่มีความ
พร้อม มีความกระตือรือร้น และใส่ใจในการให้บริการอยู่เสมอมีการนำกฎเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน และเวลาในการมาปฏิบัติงาน มาเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่แต่ละบุคคลซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ สุกันยา เนื่องจำนง (2553 : 42-45) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ของสำนักทะเบียนอำเภอเมือ งชลบุ รี
จังหวัดชลบุรี ด้านการให้บริการที่ตรงต่อเวลาอยู่ในระดับมาก
7.2.3 ด้านการให้บริการที่เพียงพอ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง มีจุดบริการและพื้นที่ที่เหมาะสม มีการจัดเตรียมสถานที่ ป้าย
ประกาศ ป้ายแสดงขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนเป็นสัดส่วนและจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ส ำหรั บบริ การ
ประชาชนอย่างเพียงพอ เช่น สถานที่จอดรถ น้ำดื่ม สื่อสิ่งพิมพ์ ห้องน้ำประชาชน เจลแอลกอฮอล์ ปากกา
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิตย์ พจน์อาจ (2557 : 63-65) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต อำเภอโปร่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ด้านการให้บริการอย่างเพียงพออยู่ในระดับมาก
7.2.4 ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอยู่เสมอโดยมีการปรับปรุง
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในงานที่ดินให้มีความสะดวกรวดเร็ว มีระบบออนไลน์มากขึ้ น มี
บุคลากรที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาเป็นเวลานาน รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดและนำข้อบกพร่องที่เคยเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไข ทำให้การ
บริการมีความถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธการ ประพันธ์ (2558 :
64-71) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีด้านการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า อยู่ในระดับมาก
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7.2.5 ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง มีแนวทางและนโยบายในการให้บริการที่มีความชัดเจน สม่ำเสมอ
มีช่องทางและระบบติดตามงานที่ไม่แล้วเสร็จในวันและระบบสอบถามที่หลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์
อีเมล์ เว็บไซต์ ไอดีไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้นให้บริการแก่ผู้ขอจนกว่าจะแล้วเสร็จในเรื่องนั้นๆ ถึงแม้จะเกินเวลา
ราชการแล้วก็ตาม ทำให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความเชื่อมั่น และพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จิรพัชร สุดสงวน (2559 : 62-63) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริ การ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้านการให้บริการอย่ า งต่ อเนื่อ งอยู่ ใน
ระดับมาก
7.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรให้บริการด้วยความรวดเร็ว
ทั้งนี้เพราะมีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอประกอบกับปริมาณงานบริการที่มีมาก ต้องใช้ความระมัดระวัง ความ
ระเอียดรอบคอบในการดำเนินงาน เพราะเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มาใช้บริการ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของชาญชัย หงส์ทอง (2558 : 63) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัว สำนักทะเบียนอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วมี
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการด้านให้บริการอย่างรวดเร็วและทันเวลา ประชาชนเห็นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่าช้า ไม่
ทันตามเวลาที่กำหนดนัดหมาย ควรรักษามาตรฐานการให้บริการให้มีความรวดเร็วมากยิ่ง ขึ้น ต้อ งพยายาม
ปฏิบัติงานให้ทันตามกำหนดเวลานัดหมาย
8. สรุปผลการวิจัย
ประชาชนมีความคิดเห็น เกี่ยวกับการพัฒ นาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัด
บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำได้ดงั นี้
ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการที่ตรงต่อเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้าน
การให้บริการอย่างก้าวหน้าและด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับ และประชาชนมีข้อ เสนอแนะว่า
เจ้าหน้าที่ควรให้บริการด้วยความรวดเร็ว ควรจัดให้มีการบริการช่วงเวลาพักกลางวันและควรมีค วาม
กระตือรือร้นในการให้บริการ ใช้ถ้อยคำสุภาพ เข้าใจง่าย
9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
9.1.1 จากผลการวิจัย พบว่า คุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุท
ไธสง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า สำนักงานที่ดิน
จังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง ให้ความสำคัญในการให้บริการประชาชนเป็นอย่างมาก โดยมีการตรวจราชการ
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นประจำทุกปี ทั้งในระดับกรมและระดับจังหวัด โดยผู้บริหาร
ระดับสูงได้เน้นย้ำเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการเป็นสำคัญ ทำให้หน่วยงานตระหนักถึงคุณภาพของการ
ให้บริการอยู่เสมอ มีการนำโปรแกรมสำเร็จรูปที่อำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงานมาใช้
ในการให้บริการ ทำให้เกิดความเป็นเอกภาพ มีมาตรฐานในการให้บริการ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
9.1.2 จากผลการวิจัย พบว่า คุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุท
ไธสง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ถ้าเปรียบเทียบกับ 4 ด้าน จะมีค่าเฉลี่ย
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ต่ำสุด แต่ตามเกณฑ์ก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนั้น สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง ควรมี
การบริหารงานบุคคลภายในองค์กรเพื่อจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วงในเวลาพั ก กลางวัน
สามารถเพิ่มระยะเวลาในการให้บริการมากขึ้น ควรมีการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้
เกิดความกระตือรือร้น มีใจบริการ สามารถอุทิศตนเพื่อส่วนรวมได้มากขึ้น และในระดับนโยบายควรมี การเพิ่ม
กรอบอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้นเพียงพอกับปริมาณงานที่มีมากขึ้นเช่นกัน
9.1.3 ข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ พบว่า ข้อเสนอแนะสูงสุดคือ ควร
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทั้งนี้อาจเพราะมีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ประกอบกับปริมาณงานบริการที่ มี
มาก ต้องใช้ความระมัดระวัง ความละเอียดรอบคอบในการดำเนินงาน ควรเพิ่มกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้ าที่ให้
เพียงพอ และปลุกจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ให้มีความกระตือรือร้น ใส่ใจการให้บริการ สร้างขวัญและกำลั ง ใจ
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดี
9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
9.2.1 ควรมีการวิจัยถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิ น จัง หวัด
บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัด
บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง และสำนักงานที่ดินอื่นๆใกล้เคียง
9.2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสำนัก งานที่ดิน
จังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ
9.2.3 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบเชิงคุณภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่มี ผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน และศึกษาความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จากการใช้โปรแกรมการจัดการ
ตนเอง การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบแผนการทดลอง แบบศึกษากลุ่ม เดียววัดแบบอนุ กรม
เวลา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา
จำนวน 3 คน เครื่องมือไปใช้ในการทดลองคือโปรแกรมการจัดการตนเองและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือ แบบประเมินความรับผิดชอบ มีการเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 10
สัปดาห์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเขียนกราฟเส้นเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของกราฟระหว่างก่อนการจัด
กิจกรรมกับผลคะแนนครั้งสุดท้ายของการจัดกิจกรรม ควบคู่กับการพิจารณาแนวโน้มของเส้นกราฟ
ผลการศึกษาพบว่า 1) ความรับผิดชอบต่อตนเองในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 คนมีแนวโน้ม
ของคะแนนที่เพิ่มขึ้น 2) ความรับผิดชอบต่อการเรียนในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 คนมีแนวโน้มของ
คะแนนที่เพิ่มขึ้น
คำสำคัญ : การจัดการตนเอง ความรับผิดชอบ ความบกพร่องทางการได้ยิน

Abstract
This research was aimed to develop the responsibilities of students with hearing
impairments and study the responsibilities of students with hearing impairments by using
self-management programs to conduct This research was the single-group study measured in
time series. The target group was students with hearing impaired studied in Nakhon
Ratchasima Rajabhat University Instrument used in experiment was self-management
programs and instrument used for collecting data was Responsibility Questionnaire. The study
was held on the second semester of the academic year 2 0 2 0 for 1 0 weeks. The data was
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analyzed by writing a line graph to see the changes in the graph between the pre-event and
the final score of the event. Along with considering the trend of the chart .
The results of the study showed that :
1) Self-responsibility overall, the three subjects tended to increase their score.
2) Study responsibility overall, the three subjects tended to increase their score.
Keywords : Self-Management, Responsibility, Hearing Impaired
1. บทนำ

ความรับผิดชอบเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ
ซึ่งหากทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่างๆ ของตน เป็นอย่างดีแล้ว ย่อมจะทำให้เกิดความสงบสุข
ตลอดจนการเจริญงอกงามในสังคม การปลูกฝังความรับผิดชอบนั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นการสร้างคุณลักษณะ
ของความรับผิดชอบให้แต่ละบุคคล ทั้งความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อการเรียน ซึ่งส่งผลต่อ
การดำเนินชีวิตและการเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต ทั้งนี้รากฐานสำคัญที่ทำให้เกิดความสำเร็จ หรือ ประสบกับ
ความล้มเหลวในการเรียน คือ ความรับผิดชอบ ซึ่งจะแสดงออกในการปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติหน้าที่การงานที่
ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจขยันหมั่นเพียร มีความละเอียดรอบคอบ เพื่อให้งาน
นั้นบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ยอมรับผลการกระทำของตนเองในด้านที่เป็นผลดีและผลเสีย และพร้อมที่จะ
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ ให้ดียิ่งขึ้นทั้งต่อตนเองและต่อสังคม (เกษร ปิยะทัต, 2554 ,หน้า 11) แต่จาก
ประสบการณ์ของผู้วิจัยและการสังเกตในขณะที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ พบว่า
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนใหญ่ยังขาดความรับผิดชอบ โดยสังเกตเห็นได้จากพฤติ ก รรมที่
แสดงออก เช่น การขาดเรียน การเข้าเรียนสาย ไม่มีอุปกรณ์ในการเรียน ขณะที่เรียนไม่ตั้งใจเรียน ไม่ส่งงาน
และไม่ติดตามงาน เป็นต้น และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ ทำให้ทราบว่าการจัด การ
ตนเองที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ ของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ยังคงเป็นปัญหาของ
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ โดยเฉพาะด้านความการจัดการตนเองด้านเวลา เมื่อเปรียบเทียบกับคน
ปกติ (พรทิพย์ ผองสูงเนิน, 2562, หน้า 32)
ความรับผิดชอบนั้นแบ่งออกเป็นหลายด้าน แต่ความรับผิดชอบที่จะช่วยพัฒ นาและมีความ
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษานั้น จะประกอบไปด้วย 2
ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง และความรับผิดชอบต่อการเรียน ความรับผิดชอบนั้นช่วยส่ งผลใน
เรื่องการเรียนของนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้านักศึกษามีความรับผิดชอบ นักศึกษาจะสามารถจัดการ
ตนเองในเรื่องต่างๆ ของตนเองได้ ทำให้ผลการเรียนนั้นดีขึ้น ดังนั้นการพัฒนาความรับผิ ดชอบนั้ น เป็ นสิ่ง
สำคัญ ซึ่งมีแนวทางในการพัฒ นาความรับ ผิด ชอบให้ส ู งขึ้ นได้ คือแนวคิดการจัด การตนเอง ( Self management) ของ Kanfer & Gaclick-Buys (1991) ซึ่งแนวคิดการจัดการตนเองนั้น มาจากทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางปัญญาสังคม โดยมีความเชื่อพื้นฐานมาจากการมีส่วนร่วมของบุคคลมีจุดเน้น ที่ความรับผิ ดชอบ
ของบุคคล ที่มีต่อพฤติกรรมของตนเอง แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ตนเองเผชิญอยู่ เรียนรู้ทักษะใหม่แ ละ
การจัดสิ่งแวดล้อมของตนเอง แนวคิดการจัดการตนเอง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนที่สำคัญ คือ การติดตาม
ตนเอง (Self-monitoring) การประเมิ น ตนเอง (Self- evaluation) การให้ แ รงเสริ ม ตนเอง ( Self-
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reinforcement) ในแต่ละขั้นตอนทำให้บุคคลมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง (วชิรา เสวกพรหม,
2557, หน้า 32)
แนวคิดการจัดการตนเองที่มีต่อความรับผิดชอบของ Kanfer & Gaclick – Buys (1991) ที่เชื่อ
ว่าไม่มีใครสามารถปรับแต่งพฤติกรรมของคนอื่นได้ นอกจากตัวบุคคลนั้นเอง โดยมีการตั้งเป้าหมายที่มีความ
เป็นไปได้จริง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ที่เน้นความรับผิดชอบต่อการรับรู้พฤติกรรม และความรู้สึก
ของตนเอง ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม ซึ่งมีผู้ที่นำแนวคิดการจัดการตนเองไปใช้ในการพัฒนาความ
รับผิดชอบ ดังนี้ ศิริลักษณ์ น้อยปาน (2555) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ พบว่า การกำหนดเป้าหมายและวางแผนการปฏิบัติ รวมทั้งติดตาม
อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ป่วยมีความรับ ผิด ชอบต่อ ตนเอง โดยการบริโภคอาหารที่ ถู กต้องและเหมาะสม
นอกจากนี้ วิชรา เสวกพรหม (2557) ได้ใช้แนวคิดการจัดการตนเอง ทั้งขั้นติดตามตนเอง ประเมินตนเองและ
ให้แรงเสริมตนเอง ไปใช้กับผู้ติดเชื้อ HIV เรื่องความสม่ำเสมอในการรับประทานยา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ติด
เชื้อHIV มีการจัดการตนเองให้มีความรับผิดชอบในการรับประทานอาหารอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น ชลการ ชาย
กุล (2557) ได้สร้างโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเอง พบว่า การอธิบายวิธ ีการประเมินผลการบรรลุ
เป้าหมาย เปรียบเทียบการปฏิบัติพ ฤติกรรม กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อค้นหาปัญหาและอุ ปสรรคในการ
จัดการตนเองจะสามารถนำไปสู่ การตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความรับผิดชอบได้ เห็นได้ว่า
แนวคิดการจัดการตนเองสามารถพัฒนาความรับผิดชอบในตนเองและยังส่งผลให้สามารถทำตามเป้ าหมาย
ต่างๆที่วางไว้ได้ ผู้วิจัยจึงได้นำแนวคิดการจัดการตนเองทั้ง 3 ขั้นตอน มาใช้ในการสร้างโปรแกรมการจัดการ
ตนเองเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยผู้วิจัยได้เพิ่ม1 ขั้นตอน
คือขั้นตอนการเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้ างความรู้ความเข้าใจในการจัดการตนเอง
ให้กับนักศึกษา ก่อนการปฏิบัติกิจกรรมในขั้นตอนต่อไป
โปรแกรมการจัดการตนเองมีความมุ่งหวังในการพัฒนานักศึกษา ให้มีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
ทั้งความรับผิดชอบต่อตนเอง หรือความรับผิดชอบต่อการเรียน ที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สู งขึ้น
สามารถกำกับดูแลตนเองให้จบการศึกษา เพื่อเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
2) เพื่อ ศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองที่ใช้ในพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน
3. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใช้แนวคิดการจัดการตนเองของ Kanfer & Gaclick – Buys (1991) ที่ให้
ความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัญหาโดยบุคคลนั้นจะมีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงปัญหา เพื่อให้
เกิดแรงกระตุ้นด้วยตนเอง จากการประเมินตนเอง ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน
คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparation ) ขั้นที่ 2 ขั้นการติดตามตนเอง (Self-monitoring) ขั้นที่ 3
ขั้นการประเมินตนเอง (Self- evaluation) และ ขั้นที่ 4 ขั้นการให้แรงเสริมตนเอง (Self-reinforcement) ที่
ช่วยส่งผลต่อความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในการทำตามเป้า หมายที่ว างไว้
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โดยใช้โปรแกรมการจัดการตนเอง โดยมีการติดตามตนเอง ประเมินตนเอง ให้แรงเสริมตนเองในเรื่องของ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อการเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ชั้นปีที่ 1-3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) มี ข ั ้ น ตอนการเลื อ ก ดั ง นี ้ 1) เป็ น นั ก ศึ ก ษาที ่ ม ี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ยิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นปีที่1 -3 ในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 2) ได้คะแนนการประเมิน
ความรั บ ผิ ด ชอบที ่ มี ค ะแนนต่ ำ สุด 3 อั น ดั บ ท้ าย 3) สอบถามความสมั ค รใจของนั ก ศึก ษา 4) เลื อ ก
กลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง จำนวนทั้งหมด 3 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อความรับผิดชอบของนักศึกษา
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยการศึกษาตำราเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการตนเองและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการตนเอง Kanfer & Gaclick – Buys (1991) เพื่อสร้างโปรแกรมการจัดการตนเอง
ที่มีต่อความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ในการจัด
กิจกรรม คือ ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparation) ขั้นติดตามตนเอง(Self - monitoring) การประเมิน
ตนเอง(Self-evaluation) และขั้นการให้แรงเสริมตนเอง (Self -reinforcement) และให้อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้อง หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าตั้งแต่
0.66 ถึง 1.00 ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ นำไปทดลองกับนักศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินที่ได้คะแนนความรับผิดชอบในระดับต่ำ อันดับที่4 ถึง 6 จำนวน 3 คน แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข
โปรแกรมอีกครั้ง แล้วนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ในการทดลองครั้งนี้ ได้ดำเนินการทดลองทั้งหมด 10 สัปดาห์
โดยในสัปดาห์ที่ 1 เป็นการจัดกิจกรรมขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม เพื่อให้ความรู้เรื่องความสำคัญของการ
จัดการตนเองที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบ ร่วมกันค้นหาปัญหาในการจัดการตนเอง สะท้อนความคิดเกี่ยวกับ
การจัดการตนเองที่ผ่านมารายบุคคล และในช่วงระยะเวลาของสัปดาห์ที่ 2 ถึงสัปดาห์ที่ 10 จะเป็นขั้นที่ 2
การติดตามตนเอง ขั้นที่ 3 การประเมินตนเอง และขั้นที่ 4 การให้แรงเสริมตนเอง จากเป้าหมายที่ว างตาม
กิจกรรมของแต่ละสัปดาห์ โดยบันทึกผลการปฏิบัติพฤติกรรมในสมุดบันทึกการสังเกตพฤติกรรมในวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ และในวันศุกร์ช่วงบ่าย จะเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาประเมินตนเอง พร้อมทั้งให้แรงเสริมตนเอง ต่อ
ด้วยการให้ความรู้ในเรื่องของ ความรับผิดชอบของแต่ละกิจกรรมและให้นักศึกษาวางแผนกำหนดเป้ าหมาย
การปฏิบัติพฤติกรรม ความรับผิดชอบของสัปดาห์ถัดไป
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความรับผิดชอบของนักศึกษาพิการที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยและนิยามศัพท์เฉพาะตามกรอบแนวคิดลักษณะของความรับ ผิดชอบซึ่ ง มี
ลักษณะที่สำคัญมี 2 ด้าน คือการด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง และ ความรับผิดชอบต่อการเรีย น จำนวน
ทั้งหมด 15 ข้อ ใช้การแบ่งระดับแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งอยู่ระหว่าง 1-3 คะแนน แบ่งค่าคะแนนเฉลี่ย
เป็น 3 ระดับ โดยคำนวณค่าคะแนนพิสัยจากสูตร (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร ,2547, หน้า 288) นำเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้อง มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.66 ถึง 1.00 และนำ
แบบประเมินไปใช้กับนักศึกษาปกติ จำนวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .897
วิธ ีการดำเนินการทดลอง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยรูปแบบแผนการทดลอง แบบศึกษากลุ่ม
เดียววัดแบบอนุกรมเวลา One group time scries design (รัตน์ศิริ ทาโต, 2552, หน้า 101-102) การ
วิจัยเพื่อนำแผนทดลอง แบบศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียววัดแบบอนุกรมเวลา
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วิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้วิจัยและนักศึกษาทำการประเมินความรับผิดชอบหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จำนวนทั้งหมด 10 สัปดาห์ แล้วนำข้อมูลค่าเฉลี่ยมาทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเขียน
กราฟเส้น เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของเส้นกราฟเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง O1 กับ O10 ควบคู่กับ
การพิจารณาแนวโน้มเป็นเส้นกราฟ
4. ผลการวิจัย
การศึกษาผลของโปรแกรมการจัด การตนเองที่มีต่อ ความรับ ผิดชอบของนั กศึ กษาที่มี ค วาม
บกพร่องทางการได้ยิน ผู้วิจัยได้ทำการประเมินความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิ น
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม 10 สัปดาห์ โดยในครั้งที่1 นั้นเป็นการประเมินก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการตนเอง
และในครั้งที่ 2-10 เป็นการประเมินหลังการเข้าร่วมโปรแกรมจากนั้นนำมาหาค่าเฉลี่ยของแต่ละสัปดาห์ มีผล
การวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยผลของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อความรับผิดชอบในภาพรวม ของ
ผู้เข้าร่วมการวิจัยคนที่ 1 ที่เข้าร่วมโปรแกรมการจัดการตนเองจำนวน 10 สัปดาห์ ดังนี้
ภาพรวมของผู้เข้าร่วมวิจัยคนที่ 1
3.50
2.93

3.00

2.60

2.50
2.00

2.13

2.27

2.67
2.40

2.27

2.33

สัปดาห์ที่8

สัปดาห์ที่9

2.00

1.60

1.50
1.00
0.50

0.00
สัปดาห์ที่1

สัปดาห์ที่2

สัปดาห์ที่3

สัปดาห์ที่4

สัปดาห์ที่5

สัปดาห์ที่6

สัปดาห์ท7ี่

สัปดาห์ที่10

จากแผนภูมิที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ความรับผิดชอบในภาพรวมของผู้เข้าร่วมวิจัยคนที่ 1 เมื่อ
เปรียบเทียบสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 10 พบว่า ความรับผิดชอบโดยภาพรวมของผู้เข้าร่วมวิจัยคนที่ 1 ใน
สัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.60 หมายความว่า มีความรับผิดชอบระดับต่ำ และสัปดาห์ที่10 พบว่ามีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 2.93 หมายความว่ามีความรับผิดชอบในระดับสูง
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แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยผลของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อความรับผิดชอบในภาพรวมของ
ผู้เข้าร่วมการวิจัยคนที่ 2 ที่เข้าร่วมโปรแกรมการจัดการตนเองจำนวน 10 สัปดาห์ดังนี้
ภาพรวมของผู้เข้าร่วมวิจัยคนที่ 2
3.50
3.00
2.47
2.50

2.13

2.07

2.67

2.73

2.80

2.87

2.40

2.00

2.00
1.50

1.40

1.00
0.50
0.00
สัปดาห์ที่1 สัปดาห์ที่2 สัปดาห์ที่3 สัปดาห์ที่4 สัปดาห์ที่5 สัปดาห์ที่6 สัปดาห์ที่7 สัปดาห์ที่8 สัปดาห์ที่9 สัปดาห์ที่10

จากแผนภูมิที่ 2 พบว่า ความรับผิดชอบโดยภาพรวมของผู้เข้าร่วมวิจัยคนที่ 2 เมื่อ เปรีย บเทียบ
สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 10 ความรับผิดชอบโดยภาพรวม ในสัปดาห์ที่1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.40 หมายความ
ว่า มีความรับผิดชอบระดับต่ำ และสัปดาห์ที่10 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 หมายความว่ามีความ
รับผิดชอบในระดับสูง
แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยผลของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อความรับผิดชอบในภาพรวมของ
ผู้เข้าร่วมการวิจัยคนที่ 3 ที่เข้าร่วมโปรแกรมการจัดการตนเองจำนวน10 สัปดาห์ดังนี้
ภาพรวมของผู้เข้าร่วมวิจัยคนที่ 3
3.50
3.00

2.73

2.50

2.00

2.20

2.87

2.87

2.87

2.87

2.93

2.27

1.93
1.60

1.50
1.00
0.50
0.00

สัปดาห์ที่1 สัปดาห์ที่2 สัปดาห์ที่3 สัปดาห์ที่4 สัปดาห์ที่5 สัปดาห์ที่6 สัปดาห์ที่7 สัปดาห์ที่8 สัปดาห์ที่9 สัปดาห์ที่10
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จากแผนภูมิที่ 3 พบว่า ความรับผิดชอบในภาพรวมของผู้เข้าร่วมวิจัยคนที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบ
สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 10 พบว่า ความรับผิดชอบโดยภาพรวม ในสัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.60
หมายความว่า มีความรับผิดชอบระดับต่ำ และสัปดาห์ที่ 10 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 หมายความว่ า
มีความรับผิดชอบในระดับสูง
5. การอภิปรายผล
ผลการศึกษาความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหลังจาก เข้าร่วม
โปรแกรมการจัดการตนเอง ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 คนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอภิปรายผลได้ดังนี้
การเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มี ความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ซึ่งในโปรแกรมประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน เริ่มจากขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นตอนนี้ทำให้
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันค้นหาปัญหาในการจัดการตนเอง โดยการเปิดโอกาสให้สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับ
การจัดการตนเอง โดยการร่วมกันค้นหาปัญหา ทำให้ทราบว่าผู้ร่วมวิจัยมีปัญหาในการจัดการตนเอง จึงส่งผล
ต่อความรับผิดชอบ เมื่อผู้เข้าร่วมวิจัยได้ทราบปัญหาทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายในการเปลี่ย นพฤติ กรรม
ของผู้เข้าร่วมวิจัยได้ดียิ่งขึ้น
ขั้นตอนการติดตามตนเอง และ ขั้นตอนประเมินตนเอง ขั้นนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมวิจัยได้สังเกต และ
ทบทวนพฤติกรรมของตนเอง ตามที่ได้วางเป้าหมายไว้ในสมุดบันทึกพฤติกรรมส่งผลให้ผู้เข้าร่วมวิจั ยสามารถ
ติดตามตนเองได้อย่างมีแบบแผนที่จัดเจน และสามารถปฏิบัติตนตามเป้าหมายได้อย่างครบถ้วน นอกจากการ
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเองแล้วการประเมินตนเองทำให้ผู้เข้าร่วมวิจัยรวมถึงผู้วิจัย ได้ทราบว่า
พฤติกรรมของผู้เข้าร่วมวิจัยแต่ละสัปดาห์นั้นมีการพัฒนาขึ้นมากน้อยเพียงใด เรื่องใดบ้างที่ ผู้เ ข้ าร่ว มวิ จัย
สามารถทำได้ดีและเรื่องใดที่ยังทำไม่ได้ เรื่องใดที่ ยังทำไม่ได้ก็จะนำไปวางเป้าหมายในสัปดาห์ต่อไป ซึ่ง
สอดคล้องกับ (ศิริลักษณ์ น้อยปาน, 2556, หน้า 29) พบว่า การสังเกต พฤติกรรมของตนเอง ทำให้ทราบ
ว่ามีพฤติกรรมเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ พฤติกรรมไปในทิศทางใด มีระดับมากน้อยแค่ไหน พฤติกรรม
ตรงตามเกณฑ์ที่จะเสริมแรงหรือไม่
ขั้นตอนการให้แรงเสริมตนเอง พบว่า การให้แรงเสริมที่เป็นสิ่งของนี้ ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ สำหรับ
การจัดการตนเองของผู้ร่วมวิจัยทั้ง 3 คน เนื่องจากพบว่า ในช่วงสัปดาห์ที่แรกๆ การให้แรงเสริมตนเองเมื่อ
ทำตามเป้าหมายสำเร็จของผู้เข้าร่วมวิจัยจะเป็นสิ่ งของที่มีมูลค่ามาก แต่เมื่อ ในช่วงของสัปดาห์ท้า ยๆ
นักศึกษาจะให้แรงเสริมตนเองเมื่อทำตามเป้าหมายสำเร็จ เป็นการชื่นชมตนเองหรือได้รับคำชมจากอาจารย์
มากกว่าสิ่งของ ซึ่งสอดคล้องกับ (ญณัช บัวศรี,2561, หน้า28) ที่ได้กล่าวว่า วิธีการสนับสนุนในการจัดการ
ตนเอง ที่มีผลต่อการปฏิบัติตัวของแต่ละบุคคลนั้น ต้องให้การสนับสนุนทางสังคม เมื่อการให้แรงเสริมทาง
สังคมมีค่ามากกว่า การให้แรงเสริมที่เป็นสิ่งของ ทำให้ผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถจัดการตนเองได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้
รับแรงเสริมที่เป็นสิ่งของ
จากการวิเคราะห์พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึ กษาพิการ พบว่า ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
นักศึกษาจะมีพฤติกรรมในเรื่องของความรับผิดชอบค่อนข้างต่ำ เช่น มีพฤติกรรม มาเรียนสาย ไม่มีอุปกรณ์
การเรียน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้มีผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาเอง แต่เมื่อหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมการ
จัดการตนเอง พบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยมาสายน้อยลง มีอุปกรณ์การเรียน ส่งงานอาจารย์ผู้สอนครบ ทำให้การ
เรียนของนักศึกษาดีขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เมื่อพฤติกรรมนั้น
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ส่งผลต่อตนเอง เช่น เรื่องความละเอียดรอบครอบใน การทำงาน ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับนักศึกษา เพราะ
ถ้างานที่ส่งอาจารย์นั้นไม่มีความละเอียดรอบครอบ อาจารย์ผู้สอนจะให้แก้ไขงานหรือให้ทำงานมาส่ งใหม่อีก
ครั้ง ทำให้นักศึกษาจึงต้องมี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้สามารถส่งงานอาจารย์ให้ผ่าน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Kanfer & Gaclick-Buys (1991) โดยมีความเชื่อพื้นฐานมาจากการมีส่วนร่วมของบุคคล มี
จุดเน้นที่ ความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมของตนเอง คือการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ตนเอง
เผชิญอยู่ เรียนรู้ทักษะใหม่ และ การจัดสิ่งแวดล้อมของตนเอง
จากผลการวิจัยมีข้อสังเกตว่า ผลการประเมินความรับผิดชอบของผู้เข้าร่ วมวิจัยคนที่ 1 ใน
สัปดาห์ที่ 8-9 มีคะแนนต่ำลง อาจเกิดจากมีปัญหาส่วนตัวในช่วงสัปดาห์นั้น ที่แทรกแซง การจัดการตนเอง
แต่อย่างไรก็ตามในสัปดาห์ที่10 คะแนนความรับผิดชอบก็เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสามารถแก้ปัญหาที่เ กิดขึ้ นได้
แล้ว สอดคล้องกับ Alexander M. Penney (2010) พบว่า ความกังวลใจ อาจทำให้ทักษะการจัดการตนเอง
ลดลง ซึ่งอาจส่งผลต่อความรับผิดชอบของบุคคลนั้นด้วย
6. สรุปผลการวิจัย
หลังจากใช้โปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มี ความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ตามแนวคิดการจัดการตนเองของ Kanfer & Gaclick – Buys ที่ให้ความสำคัญต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัญหาโดยบุคคลนั้นจะมีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงปัญหา เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นด้วย
ตนเอง จากการประเมินตนเองให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ที่ช่วยส่งผลต่อ
ความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทาง การได้ยิน ในการทำตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยใช้
กระบวนการจัดการตนเอง โดยมีการติดตามตนเอง ประเมินตนเองและการให้แรงเสริมตนเองในเรื่องของ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อการเรียน กับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 3 คน มีความรับผิดชอบสูงขึ้น
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
7.1.1 การให้แรงเสริมตนเองนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของ หรือรางวัลที่มีราคาสูง เพราะ
การให้แรงเสริมที่เหมาะสมอาจเป็นการได้รับคำชมจากอาจารย์มากกว่าสิ่งของ
7.1.2 การวางเป้าหมายให้ตรงและมีความชัดเจนให้ให้มากที่สุด โดยเน้นเป้าหมายที่เป็น
พฤติกรรม เช่น ไม่นั่งหลับในชั้นเรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งการบ้านตรงเวลา เป็นต้น
7.1.3 ผู้ที่จะนำโปรแกรมนี้ไปใช้ ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความคุ้นเคย เพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้เกิดความไว้ใจ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมวิจัยกล้าที่จะให้ข้อมูลที่ เป็ น จริ ง พร้อมทั้งยังให้
ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆด้วย
7.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 โปรแกรมการจัดการตนเองสามารถพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึก ษาที่มีค วาม
บกพร่องทางการได้ยินได้ ดังนั้นควรนำโปรแกรมการจัดการตนเองไปใช้ในการพัฒนา ความรับผิดชอบของ
นักศึกษาพิการกลุ่มอื่น หรือนำไปใช้ในการแก้ปัญหาด้านอื่นๆ ของนักศึกษาพิการด้วย
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7.2.2 การทดลองทั้ง 10 สัปดาห์ ไม่มีการติดตามความคงทนของพฤติกรรม ทำให้ไม่
ทราบว่าหลังยุติโปรแกรม นักศึกษายังคงมีการจัดการตนเองได้ดีหรือไม่ ควรมีการวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว
A-B-A Design เพื่อติดตามผลถึงความคงทนของทักษะการจัดการตนเองที่มีต่อความรับผิด ชอบ หลังยุติ
โปรแกรม
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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)ระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อ การให้บริการของ
พนักงานภายในท่าอากาศยานนครพนม 2)ลักษณะประชากรศาสตร์ กับทัศนคติของผู้โดยสารที่มีต่อการ
ให้บริการภายในท่าอากาศยานนครพนม 3)การให้บริการของ พนักงานภายในท่าอากาศยานนครพนมกับ
ความพึงพอใจของผู้โดยสาร 4)ทัศนคติของผู้โดยสาร แตกต่างกันที่มีผลต่อความพึงพอใจ เป็นการวิจั ยเชิ ง
สำรวจ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง 200 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
วิเคราะห์โดยใช้ Independent Sample t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว (One-way anova)
F-test ในกรณีพ บความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจะทำการตรวจสอบ ความแตกต่างเป็นรายคู่ที่
ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยใช้วิธ ี Least Significant Difference (LSD) และการ วิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ(Multiple Regression)
ผลการวิจัย พบว่าลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร ไม่แตกต่างกัน และมีผลต่อทัศนคติของผู้โดยสาร
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้พบว่า การให้บริการของพนักงานภายในท่า
อากาศยานนครพนมมีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร และทัศนคติของผู้โดยสารที่แตกต่างกันมีผลต่อความ
พึงพอใจของผู้โดยสาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ : ทัศนคติ ความพึงพอใจ การให้บริการ ท่าอากาศยานนครพนม

Abstract
The research aims to study 1) the level of passenger satisfaction towards Service of
employees at Nakhon Phanom Airport 2) demographic characteristics and the attitudes of
passengers towards service within Nakhon Phanom Airport. 3) Providing services. Employees
at Nakhon Phanom Airport and Passenger Satisfaction 4) Passenger attitude differently
affecting satisfaction is an exploratory research The instrument used was a questionnaire, a
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sample of 200 people using random random sampling. The data were analyzed by using the
software package. The statistics used were frequency, percentage, mean and standard
deviation. test hypothesis Analyzed using independent sample t-test, One-way anova F-test.
In case of statistically significant differences, it was checked. The difference was in pairs at a
significance level of 0.05 using the Least significant difference (LSD) method and multiple
regression analysis.
The results showed that demographic characteristics were gender, age, status,
educational level and average monthly income. Affects passenger satisfaction no different and
the effect on the attitude of passengers was not significantly different at the 0.05 level.
Employee service at Nakhon Phanom Airport affects passenger satisfaction. and different
passenger attitudes affect the passenger satisfaction statistically significant at the 0.05 level
Keywords : Attitude, Satisfaction, Service, Nakhon Phanom Airport
1. บทนำ

ปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยนับได้ว่ากำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้ งจาก
นักท่องเที่ยวในประเทศไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งธุรกิจที่จะมีผลตามมาจากธุรกิจการท่องเที่ยวนั่น
คือธุรกิจการคมนาคม ธุรกิจการให้บริการด้านการคมนาคมในประเทศไทยจะมี การคมนาคมทางรถไฟ การ
คมนาคมทางเรือ การคมนาคมทางรถโดยสารประจำทางหรือรถทัวร์ และธุรกิจการเดินทางที่กำลังได้รับความ
นิยมกันอย่างมากในปัจจุบันคือ การคมนาคมทางอากาศยานหรือเครื่องบิน ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจาก ความ
สะดวกสบายในการเดินทาง ความรวดเร็วในการเดินทาง การประหยัดเวลาในการเดินทาง เป็นต้น จึงทำให้
ธุรกิจด้านการคมนาคมทางด้านการบินนั้นเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีสายการบินจำนวนมากที่เ กิดขึ้น
ใหม่เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ำ หรือ Low Cost Airlines อย่าง
ที่ทราบกันดีว่าธุรกิจการบินเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการ และงานบริการภายในท่าอากาศยานนั้น ก็นับว่า
มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจการบิน ถ้าหากมีการบริการที่ดีธุรกิจการบินก็จะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นและ
เป็นที่นิยมมากขึ้นไปอีก (นุจรี ไกรกิจติชาญ, 2558)
สำหรับท่าอากาศยานนครพนม เดิมทีเป็นที่ตั้งของกองกำลังทหารสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามอิน
โดจีน หลังจากที่กองกำลังทหารของสหรัฐอเมริกาถอนกำลังออกไป ท่าอากาศยานนครพนมจึงอยู่ ในความ
ดูแลของกองทัพ อากาศ และได้มีการสนับสนุนให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยดัดแปลงโรงเก็บอากาศยานของ
กองทัพอากาศให้เป็นอาคารที่พักของผู้โดยสาร จนกระทั่งท่าอากาศยานนครพนมได้กลายเป็นท่าอากาศยาน
ประจำจังหวัดนครพนม ภายใต้การดูแลของกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม สำหรับตัวท่าอากาศยาน
นครพนมจะมีอาคารที่พักผู้โดยสารเพียงอาคารเดียว และภายในอาคารจะมีจุดจำหน่ายตั๋ว เคาท์นเตอร์เช็คอิน
และบริการต่าง ๆ ที่บริเวณชั้น 1 ตัวท่าอากาศยานสามารถรองรับเครื่องบินขนาดโบอิ้ง 737 และแอร์บัส 320
ได้(ท่าอากาศยานนครพนม,2563)
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เห็นถึงความสำคัญของงานให้บริการภายในท่าอากาศยานนครพนม จึง
มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและความพึงพอใจของผู้โดยสารหรือผู้ที่มาใช้บริการภายในท่าอากาศ
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ยานนครพนม ว่าทัศนคติของผู้โดยสารหรือผู้ม ารับการบริการภายในท่าอากาศยานนครพนมนั้น เป็นอย่ า งไร
และผู้โดยสารนั้นมีความพึงพอใจกับการบริการของพนักงานภายในท่าอากาศยานนครพนมมากน้อยเพียงใด
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการของพนักงานภายในท่าอากาศ
ยานนครพนม
2.2 เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้โดยสารกับทัศนคติของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการ
ภายในท่าอากาศยานนครพนม
2.3 เพื่อศึกษาการให้บริการของพนักงานภายในท่าอากาศยานนครพนมกับความพึงพอใจของ
ผู้โดยสาร
2.4 เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้โดยสารแตกต่างกันที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
ประชากร คือ ผู้โดยสารหรือผู้ที่เคยใช้บริการภายในท่าอากาศยานนครพนม กลุ่มตัวอย่าง คือ
ผู้โดยสารหรือผู้ที่เคยใช้บริการภายในท่าอากาศยานนครพนม จำนวน 200 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือ
ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม
แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 2) ทัศนคติของผู้โดยสาร
ที่มาใช้บริการภายในท่าอากาศยานนครพนม 3) การให้บริการของพนักงานภายในท่าอากาศยานนครพนม 4)
ความพึงพอใจของผู้โดยสารในการรับการบริการของพนักงานภายในท่าอากาศยานนครพนม
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการของพนักงานภายในท่าอากาศยานนครพนม 2)
นำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาจัดทำแบบสอบถาม โดยกำหนดเป็นคำถามแบบสำรวจรายการ (Checklist)
3) นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คนตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช้และความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of considery หรือ
IOC) ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนำเครื่องมือวิจัยไปใช้กับกลุ่มตัวอย่า งได้
4) นำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำไปทดลองกับประชากรที่มีลักษณะ
คล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ เคยใช้บริการภายในท่าอากาศยานนครพนม จำนวน 30 คน 5) ปรับปรุง
แบบสอบถามอีกครั้งแล้วนำไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ไค-สแควร์ การเปรียบเที ยบความ
แตกต่างระหว่างสองตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 133 คน
คิดเป็นร้อยละ 66.5 และเป็นเพศชายจำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 ซึ่งมีอายุระหว่า ง 20 – 30 ปี
จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 รองลงมาเป็นอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ
25.0 ลำดับถัดมาคืออายุน้อยกว่า 20 ปี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และอายุมากกว่า 40 ปี จำนวน
15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ซึ่ง มีสถานภาพโสด จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 รองลงมาคือสถานภาพ
สมรส จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จำนวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.0 ซึ่งมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 133 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 รองลงมาคือการศึกษาระดับ
ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ
13.5 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 รองลงมาคือ
25,001 – 30,000 บาท จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5, 30,001 บาทขึ้นไป จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.5 และลำดับสุดท้ายคือ 15,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 25,000 บาท จำนวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.0
ตอนที่ 2 ทัศนคติของผู้โดยสารที่มาใช้บริการภายในท่าอากาศยานนครพม
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ทัศนคติที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานภายในท่าอากาศยาน
นครพนม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.42 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของพนัก งาน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.52 อยู่ในระดับมาก รองลงมาอันดับที่ 2 คือ
ด้านความยุติธรรมในการให้บริการของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ
0.51 อยู่ในระดับมาก อันดับที่ 3 คือ ด้านความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.08 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60 อยู่ในระดับมาก และอันดับที่ 4 คือด้านการมีมนุษยสัมพันธ์
เข้ากับผู้โดยสารได้ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.74 อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ
ตอนที่ 3 การให้บริการของพนักงานภายในท่าอากาศยานนครพนม
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การให้บริการของพนักงานภายในท่าอากาศยานนครพนม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.44 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค สำคัญเป็นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.54 อยู่ในระดับมาก และรองลงมาคือด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้โดยสาร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.49 อยู่ในระดับมาก อันดับต่อมา คือ ด้านการให้บริการ
อย่างทันเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.59 อยู่ในระดับมาก และลำดับ
สุดท้าย คือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.82
อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ ต่อการให้ บริการของพนัก งานภายในท่าอากาศยาน
นครพนม
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการให้บริการของพนักงาน
ภายในท่าอากาศยานนครพนม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) เท่ากับ 0.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพร้อมในการให้บริการและด้านทรัพยากรในการ
ให้บริการ มีความสำคัญเป็นอันดับที่ 1 โดยทั้งสองด้านนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.27 และมี ค่าเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.64 และ 0.53 ตามลำดับ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านความน่าเชื่อถือในการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.76 อยู่ในระดับมาก และลำดับสุดท้าย
คือ ด้านความเชื่อมั่นในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.55 อยู่ใน
ระดับมาก ตามลำดับ
ตอนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน

ผลการทดสอบ
แปลผล
สถิติที่ใช้
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร
1. เพศ
ยอมรับสมมติฐาน ไม่แตกต่าง
t-test
2. อายุ
ยอมรับสมมติฐาน ไม่แตกต่าง One-way ANOVA
3. สถานภาพ
ยอมรับสมมติฐาน ไม่แตกต่าง One-way ANOVA
4. ระดับการศึกษา
ยอมรับสมมติฐาน ไม่แตกต่าง One-way ANOVA
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ยอมรับสมมติฐาน ไม่แตกต่าง One-way ANOVA
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติของผูโ้ ดยสาร
1. เพศ
ยอมรับสมมติฐาน ไม่แตกต่าง
t-test
2. อายุ
ยอมรับสมมติฐาน ไม่แตกต่าง One-way ANOVA
3. สถานภาพ
ยอมรับสมมติฐาน ไม่แตกต่าง One-way ANOVA
4. ระดับการศึกษา
ยอมรับสมมติฐาน ไม่แตกต่าง One-way ANOVA
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ยอมรับสมมติฐาน ไม่แตกต่าง One-way ANOVA
สมมติฐานที่ 3 การให้บริการของพนักงานภายในท่าอากาศยานนครพนมมีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร
1.ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้โดยสาร
2.ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค
ปฏิเสธสมมติฐาน แตกต่าง
Multiple
3.ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ
regression
4.ด้านการให้บริการอย่างทันเวลา
สมมติฐานที่ 4 ทัศนคติของผู้โดยสารที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสาร
1.ด้านความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของพนักงาน
2.ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
3.ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์เข้ากับผู้โดยสารได้ดี
ปฏิเสธสมมติฐาน แตกต่าง
Multiple
4.ความยุติธรรมในการให้บริการของพนักงาน
regression

จากตารางที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า
สมมติฐานที่ 1 : ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร
ผลการวิจัย พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ ไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2 : ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติของผู้โดยสาร
ผลการวิจัย พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อทัศนคติที่ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 : การให้บริการของพนักงานภายในท่าอากาศยานนครพนมมีผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้โดยสาร
ผลการวิจัย พบว่า การให้บริการของพนักงานภายในท่าอากาศยานนครพนม ได้แก่ ด้านการ
ดูแลเอาใจใส่ผู้โดยสาร ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการอย่างทันเวลา ด้านการให้บริการ
อย่างเพียงพอ มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร ในด้านความพร้อมในการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ
ในการให้บริการ ด้านทรัพยากรในการให้บริการ ด้านความเชื่อมั่นในการให้บริการของผู้โดยสาร
สมมติฐานที่4 :ทัศนคติของผู้โดยสารที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร
ผลการวิจัย พบว่า ทัศนคติของผู้โดยสารในด้านความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์เข้ากับผู้โดยสารได้
ดี ด้านความยุติธรรมในการให้บริการของพนักงาน มีผลต่อความพึงพอใจในด้านความพร้อมในการให้บริก าร
ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ด้านทรัพยากรในการให้บริการ ด้านความเชื่อมั่นในการให้บริการ
5. อภิปรายผล
จากสมมติฐานที่ 1 ที่ว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมี ผลต่อความพึ งพอใจของ
ผู้โดยสาร ผลการวิจัย พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้โดยสาร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก การให้บริการที่เป็นมาตรฐานของพนักงานภายในท่าอากาศยานนครพนม อาจจะส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารของผู้โดยสารที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี อนุ
สิทธิ์ (2561) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่
ท่าอากาศยานดอนเมือ ง พบว่า เพศ อายุและสถานภาพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของ
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากสมมติ ฐ านที ่ 2 ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ที ่แ ตกต่ า งกัน มี ผลต่ อทัศ นคติข องผู ้โดยสาร
ผลการวิจัย พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติของผู้โดยสาร ไม่
แตกต่างกัน แต่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติของผู้โดยสาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก การให้บริการที่เป็นมาตรฐานของพนักงานภายในท่า
อากาศยานนครพนม อาจจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารของผู้โดยสารที่ไม่แตกต่างกันมากนั ก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี อนุสิทธิ์ (2561) ได้ทำการศึกษาเรื่ องปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้โดยสารต่อการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานดอนเมือ ง พบว่า เพศ อายุและสถานภาพแตกต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แต่
ผู้โดยสารที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน
ดอนเมืองโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากสมมติฐานที่ 3 การให้บริการของพนักงานภายในท่าอากาศยานนครพนมมีผลต่อความพึง
พอใจของผู้โดยสาร ผลการวิจัย พบว่า การให้บ ริการของพนักงานภายในท่าอากาศยานนครพนมมีผลต่อ
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ความพึงพอใจของผู้โดยสาร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างทราบถึงการให้บริการของพนักงานภายในท่าอากาศยานนครพนม ได้แก่ ด้านการ
ดูแลเอาใจใส่ผู้โดยสาร ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการอย่างทันเวลา ด้านการให้บริการ
อย่างเพียงพอ มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร ในด้านความพร้อมในการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ
ในการให้บริการ ด้านทรัพยากรในการให้บริการ ด้านความเชื่อมั่นในการให้บริการของผู้โดยสาร บางครั้งการ
บริการก็อาจจะไม่ใช่พ นักงานคนเดิมที่เคยให้บริการกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างอาจจะได้รับ การบริ การที่
แตกต่างกันจากพนักงานภายในท่าอากาศยานนครพนม จึงส่งผลต่อความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิณารัตน์ ภูวพัฒน์ชัยกิจ (2561) พบว่า คุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในภาพรวมส่งผล ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณภาพการ
ให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านการตอบสนองความต้องการ และด้านความเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากสมมติฐานที่ 4 : ทัศนคติของผู้โดยสารที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร
ผลการวิจัย พบว่า ทัศนคติของผู้โดยสารในด้านความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์เข้ากับผู้โดยสารได้ดี ด้านความยุติธรรม
ในการให้บริการของพนักงาน มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร ในด้านความพร้อมในการให้บริ การ ด้าน
ความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ด้านทรัพยากรในการให้บริการ ด้านความเชื่อมั่นในการให้บริการ แตกต่างกัน
เนื่องจาก ทัศนคติ คือ การแสดงออกถึงความชอบหรือไม่ชอบต่อบุคคล สถานที่ สิ่งของ หรือเหตุการณ์สิ่งใด
สิ่งหนึ่ง และ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
ว่ า จะมี ค วามคาดหมายกั บสิ่ ง หนึ่ ง สิ ่ง ใดอย่ างไร ถ้ า หากมี ท ัศ นคติ ที ่แตกต่ างกั นก็ จ ะแสดงออกความ
พึงพอใจที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่สถิติระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของแม้นโชติ ศรีพรหมนิล
(2551) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อลูกค้าในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิ นของ
บริษัทการบินไทยจำกัด พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสำคัญกับความสะอาดของเครื่องแต่งกายและความมีมนุษย
สัมพันธ์ ความเป็นกันเองของพนักงาน ทั้งนี้เพราะสายการบินมีการคัดสรรพนักงานและอบรมทั้งด้าน Service
และ Safety ให้แก่พนักงานจึงทำให้เกิดการบริการและดูแลเอาใจใส่ผู้โดยสารให้เกิดความประทับใจ
6. สรุปผล

ผลการวิจัยพบว่า ผู้โดยสารที่เคยใช้บริการภายในท่าอากาศยานนครพนม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
อายุระหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 15,000
บาท
ผู้โดยสารที่เคยใช้บริการภายในท่าอากาศยานนครพนม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ทัศนคติ
ต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการของพนักงานภายในท่าอากาศยานนครพนมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
จากสมมติฐานการวิจัยพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร ไม่แตกต่างกัน และมีผลต่อทัศนคติ
ของผู้โดยสาร ไม่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้พบว่า การให้บริการของ
พนักงานภายในท่าอากาศยานนครพนมมี ผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร และทัศนคติของผู้โดยสารที่
แตกต่างกันมีผลต่อความ พึงพอใจของผู้โดยสาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานนครพนม ส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อ
การปฏิบัติงาน การให้บริการ ของพนักงานภายในท่าอากาศยานนครพนม อยู่ในระดับ มาก แสดงให้เห็นว่า
พนักงานมีการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีดังนั้นพนักงานควรรักษาคุณภาพ และมาตรฐานในการให้บริการ
รวมถึงควรมีการฝึกทักษะ และเพิ่มพูนความรู้สำหรับงานบริการอย่างสม่ำเสมอ
7.2 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยานนครพนมของ
ผู้โดยสารเฉพาะในจังหวัดนครพนมเท่านั้น จึงควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้เกิด
ข้อเปรียบเทียบต่าง ๆ
7.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้โดยสารที่ใช้ท่าอากาศยานนครพนมกับผู้โดยสารที่ ใช้ท่า
อากาศยานอื่นๆ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการท่า
อากาศยานที่แตกต่างกันและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการผู้โดยสารที่ใช้บริก ารท่าอากาศยาน
ต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษานโยบายการสร้างความเข้าใจในการตั้ ง จุดตรวจของ
สถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อนโยบายการสร้างความเข้า ใจในการ
ตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์ และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจของ
สถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถ นนในพื้น ที่
รับผิดชอบของสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์ จำนวน 400 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสั มภาษณ์
ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์ จำนวน 10 คน ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวน 5 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ผลการศึกษาพบว่า 1) ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจทางหลวง
สุรินทร์มีความเข้าใจในนโยบายการตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
ด้านนโยบาย มีความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการให้บริการ ด้านความพึงพอใจ และด้านการ
บริหารงาน มีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 2) ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และความถี่ในการใช้ทางหลวง
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อนโยบายการสร้างความเข้าใจในการตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวงสุริ นทร์
ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอายุ และประเภทรถที่ใช้บนทางหลวงต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวง
สุรินทร์ พบว่า (1) เจ้าหน้าที่ตำรวจควรให้การบริการโดยเน้นความรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และต้องลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สั้นที่สุดแต่มีประสิทธิภาพสูงสุด เน้นการบริการเพีย งจุด เดียว
(2) ด้านการบริหาร ควรจัดอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เหมาะสมและแบ่งโซนการปฏิบัติหน้าที่ให้ชัด เจน
การปฏิบัติทุกขั้นตอนต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
คำสำคัญ : นโยบาย การตั้งจุดตรวจ ตำรวจทางหลวง
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Abstract
The objectives of this research were as follows: 1) to study the policy of creating
an understanding of the checkpoint setting of Surin Highway Police Station. 2) to compare
the opinions on the policy of creating understanding of the Surin Highway Police Station's
checkpoint setting; and 3) to study suggestions on setting up checkpoints at Surin Highway
Police Station. The sample group used in the quantitative research was 400 people using
roads in the area of Surin Highway Police Station. The qualitative research from interviews
with 10 police officers at Surin Highway Police Station and 5 people who use roads in the
area responsible for Surin Highway Police Station. The research tools were questionnaires and
interviews. Analyze the data using a packaged program.
The results of the study found that 1) people who use roads in the area responsible
for Surin Highway Police Station have an understanding of the policy of setting up checkpoints
at Surin Highway Police Station. Overall, it was at a high level. On the policy side, there was
an understanding at the highest level. For service satisfaction and management, there was a
high level of understanding. 2) People with sex education level and the frequency of using
different highways, there are opinions on the policy of creating understanding of the setting
up of checkpoints at the Surin Highway Police Station is no different. The people who are
different ages and different types of vehicles used on highways There were significantly
different opinions at the .05 level. 3) Recommendations on the setting of checkpoints at the
Surin Highway Police Station found that (1) police officers should provide services with an
emphasis on speed and accuracy, must follow the rules and relevant law and must reduce
the operational process to the shortest but most effective Focus on only one stop service. (2)
Management Police officers should be properly rated and clearly divided into zones of duty.
Every action must be transparent and accountable.
Keywords : Policy, Setting Up Checkpoints, Highway Patrol
1. บทนำ

การที่ประชาชนผู้ใช้ถนนมีความเข้าใจคาดเคลื่อนเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจบนถนนหลวงว่ าถู กต้อง
ตามหลักกฎหมายหรือไม่ หรือเป็นเพียงการตั้งด่านลอยไม่มีกฎหมายรองรับ จากกระแสข่าวบนโซเชียล
เน็ตเวิร์คในการแชร์คลิปผู้ชายคนหนึ่งได้ตรวจสอบการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจบนถนนทางหลวงของ สภ.
จอหอ จังหวัดนครราชสีมาว่าสามารถกระทำได้หรือไม่ โดยลงไปบรรยายข้อกฎหมาย รวมถึง พ.ร.บ.ทางหลวง
เกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ พร้อมทั้งขอดูหนังสือขออนุญาตการตั้งด่าน จนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องยกเลิก
การตั้งด่านและเก็บของขึ้นรถนั้น การที่เจ้าพนักงานตำรวจจะจัดตั้งจุดตรวจ หรือจุดสกัดบนทางหลวง เพื่อ
ดำเนินการจับกุมหรือตรวจค้นผู้กระทำผิดกฎหมายอันเป็นการปฏิบัติการให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย วิธี
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พิจารณาความอาญา เจ้าพนักงานตำรวจจึงมีอำนาจกระทำได้โดยไม่ต้องห้ามตามประกาศคณะปฏิวัติดังกล่าว
และเมื่อดำเนินการดังกล่าวไม่ต้องห้ามแล้ว ก็ไม่จำเป็นที่ต้องขออนุญาตจากผู้อำนวยการทางหลวงเสียก่อนที่
จะดำเนินการแต่อย่างใด (สำนักข่าวอิสรา, 2559, 8 พฤศจิกายน)
จากสภาพปัญหาในการใช้ถนนในประเทศไทย และความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มี ต่อการตั้ง
จุดตรวจเพื่อป้องกันอาชญากรรมและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนในทางหลวงสายหลักของประเทศไทย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีนโยบายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุบน
ท้องถนนเป็นมาตรการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดให้สถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าว ซึ่งการตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจเป็นแนวหนึ่งในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวโดย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการตั้งจุดตรวจมีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายในการตั้งจุด
ตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดังที่ปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการถ่ายทอดสด ทักท้วงการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีเป็นกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีการเรียกรับ
ผลประโยชน์รวมทั้งมีการโต้แย้งข้อกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจของเจ้าพนักงานตำรวจว่าเป็นการกีด
ขวางการจราจร ซึ่งผลจากการถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านเครื่องมือสื่อสารดังกล่าวทำให้กระจายภาพและเสี ยง
ไปสู่ผู้ชมซึ่งเป็นประชาชนโดยทั่วไปอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างทำให้ประชาชนโดยทั่วไปเกิดความไม่เข้าใจใน
ขั้นตอนการปฏิบัติในการตั้งจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรั กษาความ
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคมโดยส่วนรวม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้กำหนดมาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจเพื่อบั งคั บการใช้
กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ความผิดอื่นที่เกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง และได้มีหนังสือที่ 0007.22/1572
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติใ นการตั้ งจุดตรวจ ให้เป็นมาตรฐานสากล โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์ ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ ทุกอำเภอในจังหวัดสุรินทร์ มีหน้าที่ป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนถนนหลวง โดยในการปฏิบัติงานจะมีการตั้ง จุดตรวจ
ตามถนนหลวงเพื่อตรวจค้นจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ ถนนและสร้า ง
ความปลอดภัยให้กับสังคมประชาชน ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยก่อนทำการตั้งจุดตรวจ
จะมีการจัดทำแผนการตั้งจุดตรวจโดยได้รับการอนุมัติจาก ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง ทุกครั้ง และให้มีกล้อง
วงจรปิด (CCTV) ติดตั้งในจุดตรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นข้าราชการตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่รองสารวัตรตำรวจทาง
หลวงสุรินทร์ มีความคาดหวังและตั้งคำถามอยู่ในใจว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน มี
ความเข้าใจในนโยบายการตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์ เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของการตั้งจุด
ตรวจในการป้องกันอาชญากรรมและความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึ กษาความ
คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายการสร้ างความเข้าใจในการตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวง
สุรินทร์ เพื่อนำผลการวิจัยที่ได้นำไปใช้เป็นแนวทางให้แก่สถานีตำรวจทางหลวงแก้ปัญหาในเรื่องที่เกิดขึ้ นและ
เป็นประโยชน์สำหรับบุคคลที่สนใจต่อไป
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษานโยบายการสร้างความเข้าใจในการตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อนโยบายการสร้างความเข้าใจในการตั้งจุดตรวจของ
สถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น (Independent Variables)

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ความถี่ในการใช้ทางหลวง
5. ประเภทรถที่ใช้ในทาง
หลวงบนถนนหลวง

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

นโยบายการสร้างความเข้าใจในการตั้งจุด
ตรวจของสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์
• ด้านนโยบาย
• ด้านการให้บริการ
• ด้านความพึงพอใจ
• ด้านการบริหารงาน

4. วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัย เรื่อง นโยบายการสร้างความเข้าใจในการตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์
เป็นการวิจัยแบบผสม ระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นประชากรผู้ใช้รถใช้ทางหลวงสายหลักในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์
จำนวน 52,040 คน (สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางถนน กระทรวงคมนาคม, 2563)
การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง
1. เลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ จากจำนวนประชากรทั้งหมด 52,040 คน
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน ได้จากสูตรของ Taro Yamane (1973) ซึ่งใช้ระดับความคลาด
เคลื่อนที่ 0.05
2. การเลือกผู้สัมภาษณ์ ประกอบไปด้วย ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์ จำนวน
10 คน ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวน 5 คน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล แบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการ
สร้างความเข้าใจในการตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์
2. แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ความคิดเห็นเกี่ยวกับ นโยบายการสร้างความเข้าใจในการตั้ งจุด
ตรวจของสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบสอบถาม
ผู้วิจัยดำเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและรับคืนกลับด้วยตนเอง โดยการรวบรวม
ข้อมูลภาคสนาม ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยและทำการเก็บ ข้อมูล
ด้วยตนเองจำนวน 400 ชุด ทำการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามอีกครั้ง หลังจากนั้นนำข้อมูล ไป
ประมวลผลด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. แบบสัมภาษณ์
ผู้วิจัยนัดกลุ่มตัวอย่างเพื่อทำการสัมภาษณ์ โดยทำการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลครบ
ถ้วยตามวัตถุประสงค์การวิจัย หลังจากนั้นนำข้อมูลไปวิเคราะห์ตามประเด็นที่ผู้วิจัยศึกษา
5. ผลการวิจัย
1. ความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีต่อนโยบายการสร้างความเข้าใจในการตั้งจุดตรวจ
ของสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านทั้งหมดทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้านนโยบาย โดยรวมมีความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.88) เมื่อพิจารณารายข้อ
อันดับหนึ่ง คือ การตั้งจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัย ให้ กับ ประชาชน
อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.89) รองลงมาคือ การตั้งจุดตรวจต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับ การตำรวจทาง
หลวง เท่านั้น (X̅ = 4.89) สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ พันตำรวจตรีธนพล ยอดกัณหา และร้อยตำรวจเอก
มหรรณพ ภักดีณรงค์ เกี่ยวกับนโยบายการตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์ได้ปฏิบัติตามข้อสั่ง
การของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบังคับการตำรวจทางหลวงเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับทางและการใช้ทาง โดยในการตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์จะมีการ
ขออนุญาตต่อผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจทางหลวงทุกครั้งก่อนมีการตั้งจุดตรวจและทำการบันทึกข้อมูล
ผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สัมภาษณ์ พันตำรวจตรีธนพล ยอดกัณหา, ร้อยตำรวจ
เอกมหรรณพ ภักดีณรงค์ เกี่ยวกับนโยบายการตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์ , 2564, 10
กันยายน)
1.2 ด้านการให้บริการ โดยรวมมีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.01) เมื่อพิจารณารายข้อ
อันดับหนึ่งคือ การตั้งจุดตรวจของเจ้าหน้าที่มีมาตรฐาน เป็นสากล อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.06) รองลงมา
เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่งกายเรียบร้อยเปิดเผย อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.01) สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ดาบ
ตำรวจวิชิต ภูเด่นผา ในเรื่องการตั้งจุดตรวจต้องมีมาตรฐานเป็นสากลและการแต่งกายของเจ้าหน้ าที่ตำรวจ
ต้องเรียบร้อยตามระเบียบและไม่ปิดบังใบหน้า(สัมภาษณ์ ดาบตำรวจวิชิต ภูเด่นผา เกี่ยวกับการให้บริการ
ประชาชนของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามนโยบายการสร้างความเข้าใจในการตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวง
สุรินทร์, 2564, 10 กันยายน)
1.3 ด้านความพึงพอใจ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.18) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ อันดับหนึ่งคือ การตั้งจุดตรวจของตำรวจทำให้รู้สึกปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ในระดับมากที่สุด
(X̅= 4.61) รองลงมาคือ การตั้งจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ อยู่ในระดับมากที่สุด
(X̅= 4.59) สอดคล้องกับการสัมภาษณ์นายประดิษฐ์ เหมาะชาติ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในเรื่องความพึ ง
พอใจว่า มีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ที่ได้จากการตั้งจุดตรวจการตั้งจุด
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ตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้และนอกจากนั้นยังเป็นป้องกันการขับรถ
เร็วหรือประมาทหวาดเสียวซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ (สัมภาษณ์นายประดิษฐ์ เหมาะชาติ ,
2564, 12 กันยายน)
1.4 ด้านการบริหารงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.46) เมื่อพิจารณารายข้อ อันดับหนึ่ง
คือให้จเรตำรวจสุ่มตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจ อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ =
4.51) รองลงมา คือ ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับตรวจตราการตั้งจุดตรวจผ่านระบบกล้องวงจรปิดของจุด
ตรวจ อยู่ในระดับมาก (X̅= 4.49) สอดคล้องกับการสัมภาษณ์สิบตำรวจโทธนวัตร ปัจจัย เกี่ยวกับการ
บริหารงานในนโยบายการตั้งจุดตรวจ (2564, 10 กันยายน) ว่า ในการตั้งจุดตรวจจะต้องมีกล้ อ งวงจรปิดที่
สามารถถ่ายทอดการตั้งจุดตรวจออนไลน์ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นสามารตรวจสอบและรับชมได้ผ่านระบบ
ออนไลน์ ต้องมี กรวยยาง ป้ายไฟ และแบ่งพื้นที่เป็นโซนการปฏิบัติงานและจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำพื้นที่โซน
ต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม และนอกจากนี้ยังมีมาตรการให้จเรตำรวจมีการออกสุ่มตรวจจุดตรวจของ
สถานีตำรวจต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้เป็นไปตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อนโยบายการสร้างความเข้าใจในการตั้งจุดตรวจของสถานี
ตำรวจทางหลวงสุรินทร์ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความถี่ในการใช้
ทางหลวงและประเภทรถที่ใช้บนทางหลวง เพื่อนำไปสู่การตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียด
ได้ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อนโยบายการสร้างความเข้า ใจ
ในการตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน (Sig.= 0.13) ดังนั้นจึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานข้อที่ 2 ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อนโยบายการสร้างความเข้า ใจ
ในการตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน (Sig.= 0.00) ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานข้อที่ 3 ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อนโยบายการสร้ าง
ความเข้าใจในการตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน (Sig.= 0.30)
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานข้อที่ 4 ประชาชนที่มี ความถี่ในการใช้ทางหลวง ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อนโยบาย
การสร้างความเข้าใจในการตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน(Sig.=
0.45) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานข้อที่ 5 ประชาชนที่ใช้รถบนทางหลวงต่างกัน มีความคิดเห็นต่อนโยบายการสร้ าง
ความเข้าใจในการตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน (Sig.= 0.00) ดังนั้น
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย
3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจทางหลวง
สุรินทร์ และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์
สรุปได้ดังนี้
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3.1 เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งจุดตรวจจะต้อ งมีการให้การบริการกับประชาชนอย่างรวดเร็วและ
ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สั้นที่สุดแต่มีประสิทธิภ าพ
สูงสุด เน้นการบริการเพียงจุดเดียว ให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว โดยประชาชนที่ได้ผ่าน
มาที่จุดตรวจมีความพึงพอใจในการตั้งจุดตรวจเนื่องจากได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนจากเจ้าหน้าที่ต ำรวจที่ ตั้ งจุด
ตรวจ
3.2 การตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวง ควรเน้นประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานโดย
การจัดกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เหมาะสมและแบ่งโซนการปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจน และการปฏิบัติทุกขั้นตอน
ต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่เข้ามาที่จุดตรวจของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา
6. อภิปรายผล
จากการศึกษานโยบายการสร้างความเข้าใจในการตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวงสุริ นทร์
มีประเด็นที่นำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีต่อนโยบายการสร้างความเข้ าใจใน
การตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า
1.1 ด้านนโยบาย โดยรวมมีความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธน
ภูมิ ชาติดี (2555) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารนโยบายตำรวจไทยยุคใหม่ ผลการวิจัยพบว่า นโยบายต้องมี
ความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในด้านการบริการ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและด้าน ความพึงพอใจ ตลอดจนครอบคลุมบริบทของปัญหาสังคม และมีแผนในการปฏิบัติที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม
1.2 ด้านการให้บริการ โดยรวมมีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ชดาษา อิ่มสำราญ (2555) ได้ทำการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้ าหน้าที่
ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางเขน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจที่มีต่อการให้ก ารบริ การ
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อยู่ใ นระดับมากและมีความพึงพอใจสูงสุดด้านความรวดเร็วในการให้บริการ การ
ให้บริการที่มีคุณภาพ ด้านความสะดวกในการให้บริการและต่อเนื่อง
1.3 ด้านความพึงพอใจ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
วิภานี อุทยาน (2555) ได้วิจัยเรื่องความพึงประสงค์ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจทาง
หลวง ผลการวิจัยพบว่าประชาชนผู้ใช้ทางหลวงมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทาง
หลวง”ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทาง
หลวงด้านการให้บริการจราจร ด้านอำนวยความสะดวก ด้านการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง
1.4 ด้านการบริหารงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนภูมิ ชาติดี
(2555) ได้ทำวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์การบริหารนโยบายตำรวจไทยยุคใหม่” ผลการวิจัยพบว่าการบริ หารจัดการ
ภายในองค์กรของ สานักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า ได้มีการนาเอาหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ เข้ ามาใช้
เพื่ออำนวย ความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
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2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อนโยบายการสร้างความเข้าใจในการตั้งจุดตรวจของสถานี
ตำรวจทางหลวงสุรินทร์ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และ
ความถี่ในการใช้ทางหลวงต่างกัน มีความคิดเห็นต่อนโยบายการสร้างความเข้าใจในการตั้งจุดตรวจของสถานี
ตำรวจทางหลวงสุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอายุ และประเภทรถที่ใช้บนทางหลวงต่างกั น มี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชดาษา อิ่มสำราญ
(2555) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจ
นครบาลบางเขน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชาชนที่มีเพศแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในบริการของเจ้าหน้าที่
ตำรวจไม่แตกต่างกัน ส่วนสถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมี
ความพึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับวิภานี อุทยาน (2556) ได้วิจัยเรื่อง
ความพึงประสงค์ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจทางหลวง ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน
ที่มีประเภทการใช้รถที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงแตกต่าง
กัน ส่วนเพศ ความถี่ในการใช้ทางหลวง และความรู้เกี่ยวกับการใช้ทางหลวงที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ไม่แตกต่างกัน
7. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัย
1. ประชาสัมพันธ์นโยบายในการตั้งจุดตรวจผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
มากขึ้นและครบถ้วนเพื่อความเข้าใจที่ดี
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน ผู้นำชุมชน และประชาชนมีความเข้าใจในนโยบายการตั้งจุด
ตรวจเพื่อให้ทราบบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ที่จุดตรวจ
3. ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามที่ผลการปฏิบัติที่ได้จากการตั้งจุด
ตรวจให้ประชาชนทราบและเข้าใจถึงประโยชน์ของการตั้งจุดตรวจ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาศึกษาวิจัยเรื่อง”นโยบายการสร้างความเข้าใจในการตั้งจุดตรวจของสถานีต ำรวจ
ทางหลวงสุรินทร์” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ให้ผู้สนใจนำไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้
1. ควรทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุบัติเหตุจากการตั้งจุดตรวจ
2. ควรทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสถิติอาชญากรรมในพื้นที่ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการตั้งจุด
ตรวจ
3. ควรทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจุดตรวจของหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ตำรวจภูธรจังหวัด กรมการ
ขนส่งทางบก ที่ตั้งจุดตรวจเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของจุดตรวจ
เอกสารอ้างอิง
ชดาษา อิ่มสำราญ. (2555). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานี
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาใน 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการปกครองบังคับบัญชา 2. ด้านความก้าวหน้า
ในตำแหน่งการงาน 3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และ 4. ด้านความมั่นคงในการทำงาน โดยมี
ความมุ่งหมายเพื่อ 1. ศึกษาสภาพที่เป็นจริงและที่คาดหวัง ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และ 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาพที่เ ป็น
จริงและที่คาดหวังในการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลเมือ งบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัม ย์ จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานเทศบาลเมือ งบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 302
คน โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสำเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 175
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า และแบบคำถามปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า สภาพที่เป็นจริงในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่
ในระดับมากเช่นกัน โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ ได้ดังนี้ ด้านความมั่นคง
ในการทำงาน (X̅ = 3.94) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน (X̅ = 3.82) ด้านการปกครองบังคับบัญชา
(X̅ = 3.66) และด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน (X̅ = 3.55) ตามลำดับ สำหรับสภาพที่คาดหวังในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(X̅ = 4.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเรียงลำดับจากด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงไปหาด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ ได้ดังนี้ ด้านความมั่นคงในการทำงาน (( X̅ = 4.39) ด้านการปกครอง
บังคับบัญชา (X̅ = 4.35) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน (X̅ = 4.31) และด้านความความก้าวหน้า
ในตำแหน่งการงาน (X̅ = 4.25) ตามลำดับ ในส่วนของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด
คือ ควรมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงานให้ชัดเจนในการมอบหมายงาน รองลงมา คือ
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ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดง ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในที่ประชุมของหน่วยงาน และควรพิจารณาความ
ดีความชอบให้เป็นธรรม ตามลำดับ
คำสำคัญ : สภาพที่เป็นจริง คาดหวัง การปฏิบัติงาน

Abstract
This study examined four aspects, namely 1. administrative and supervisory, 2. job
advancement, 3. interpersonal relation, and 4. job security. The purposes were 1) to study the
actual and expected conditions of the employees’ performance at Buriram Municipality,
Mueang district, Buriram province; and 2) to explore opinions and suggestions regarding the
actual and expected performance conditions of the employees at Buriram Municipality,
Mueang district, Buriram province. The sample groups used in the study were: Municipal
employees, permanent employees, mission-based employees and general employees who work
in Buriram Municipality Office Mueang Buriram District Buriram Province, 302 people. By
determining the sample size according to the table of Krejcie and Morgan, a total of 175
people were sampled. The instrument used to collecte the data was a questionnaire which
was divided into three types: checklist, rating scale, and open-ended questions, and analyzed
by using percentage, average (X̅), and Standard Deviation (S.D.)
The work conditions consisted of work stability, relationship between colleagues,
controlling and commanding, and career path. The overall real work conditions were in the
high level at average of 3.78 ( X̅ = 3.78). The findings highly shown each aspect of the real
work conditions respectively: work stability ( X̅ = 3.94), relationship between colleagues ( X̅ =
3.82), controlling and commanding (X̅ = 3.66), and career path (X̅ = 3.55). Moreover, the results
highly presented the expected work condition at the average of 4.33 ( X̅ = 4.33) as a whole.
The highest expected work condition was work stability ( X̅ = 4.39), controlling and
commanding ( X̅ = 4.31), career path ( X̅ = 4.25) respectively. In the comments and other
suggestions with the highest number, duties and responsibilities and workloads should be
clearly defined in assignments, followed by the opportunity for personnel to show the results
are manifested at the meeting of the agency and should consider merit and fairness
accordingly.
Keywords : Real Condition, Expected, Work
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1. บทนำ

การปกครองส่วนท้อ งถิ่นเป็นรูปแบบการปกครองที่จำเป็นและมีความสำคัญในทางการเมือ งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ภายใต้แนวคิดการกระจายอำนาจที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบริก าร
สาธารณะได้โดยอิสระ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนจะได้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกั บ
ความมุ่งประสงค์ของชุมชน จึงเป็นผลให้การปกครองส่ว นท้อ งถิ ่นมีบทบาทและมีค วามสำคัญมากขึ้ น
โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ให้ความสำคัญกับการปกครองท้อ งถิ่ นเป็ นอย่าง
มาก ทำให้มีการออกเป็นพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ การผังเมือง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบำรุงรักษาศิลปวัฒ นธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การจัดทำภารกิจดังกล่าวจำเป็นต้องมีทรัพยากรบริหารที่มี เพียงพอ มีความเหมาะสมกับ
ภารกิจในการดำเนินงาน ทรัพยากรดังกล่าวประกอบด้วย คน (Man) เงิน (Money) วัตถุหรือวัสดุอุปกรณ์
(Material) และวิธีปฏิบัติงาน(Management) และทรัพยากรที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลมากกว่ าสิ่ งอื่ นใด
คือ ทรัพ ยากรบุคคล เพราะคนคือปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของคนในองค์กร การให้
ความสำคัญกับเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรขององค์กรจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้บริหารจะได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคการ
ทำงาน และจะได้กำหนดรูปแบบของการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่มุ่งบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และส่งเสริมให้ทุกคน
ร่วมกันทำงานด้วยความสำเร็จ สามัคคี มีความพึงพอใจโดยแต่ละบุคคลมีความมุ่งมั่น ถึงวัตถุประสงค์อย่าง
แรงกล้าและมีความพยายามที่จะธำรงไว้ซึ่งสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างกัน และมีความมุ่งหวังที่จะทำให้
ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็โดยการที่องค์กรได้สร้างขวัญกำลังใจในการ
ทำงานให้เกิดขึ้น กำลังใจที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารงานอย่างยิ่ง เพราะขวัญกำลังใจที่ดีย่อมก่อให้ เ กิด
การเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้น ขวัญกำลังใจจึงเป็นหัวใจของการบริหารงาน องค์การใดที่มีบุคคลที่มีขวัญกำลังใจ
ดีก็ย่อมสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้กับหน่วยงานได้ ขวัญกำลังใจยังก่อให้เกิดความร่ว มมือร่วมใจใน
การทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทำให้บุคลากรมีระเบียบวินัยยอมรับและปฏิบัติตามกติกาขององค์การ มี
ความเข้าใจต่อจุดหมายขององค์การ มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนากิจการงานให้ดีขึ้น มีความเชื่อมั่นและภักดีต่อ
องค์การและจะทำให้องค์การมีความเข้มแข็ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคในยามคับขันได้ (พัชรี คงดี. 2556 : 32)
การส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การมีขวัญกำลังใจที่ดี เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ ความสำเร็จ ใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทและความรับผิดชอบ หากบุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานดีแล้ว จะช่วยให้
พวกเขาเกิดความพึงพอใจ เกิดความรัก ความศรัทธา เสียสละทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจและกำลัง สติปัญญา
เพื่อหาทางปรับปรุงให้งานนั้นๆ เจริญก้าวหน้าขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากปัจจัยดั งกล่าวมีผลออกมาเชิ งลบ
จะมีผลทำให้บุคลากรมีการลาออกจากงานเกิดความเบื่อหน่าย มีความสัมพันธ์ที่เย็นชาต่อกัน ไม่ให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรม รวมถึงนโยบายขององค์การ หรืออาจจะทำไปแบบเสียไม่ได้ ไม่มีความจริงใจในการทำงาน
ขาดความสามัคคี หรือลาพักงานไม่มีเหตุผลเพียงพอ (เยาวลักษณ์ โยธะมาตย์. 2552 : 1)
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เป็นเทศบาลขนาดกลางรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะในพื้นที่ทั้ ง 18
ชุมชนของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ทั้งในด้านการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชน การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การผังเมือง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
รักษาศิลปวัฒ นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นชุมชนเมืองที่มีการอยู่อาศัยที่แออัด จึงทำให้มี
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ภารกิจค่อนข้างมาก การบริหารทรัพยากรกรบุคคลในองค์กรจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสำเร็จ
ขององค์กร จากสภาพที่เป็นอยู่เทศบาลเมื องบุรีรัมย์มีพ นักงานจำนวน 302 คน ปัจจุบันประสบปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอยู่บ้าง บางกรณีในการปฏิบัติงานของพนักงานบางคน เช่น ปัญหาที่เกิดจาก
ผู้บริหารขาดการปฏิสัมพันธ์กับพนักงาน ปัญหาหัวหน้างานไม่มีความเป็นธรรมในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจำปี ปัญหาการจั ดวางตำแหน่งคนไม่ตรงกับตำแหน่งงาน ปัญหาที่หัวหน้างานมอบหมายงานให้ทำไม่
เท่ากัน (รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์. 2563 : 5)
จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ในฐานะผู้ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลเมือ ง
บุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจะได้ทราบสภาพที่เป็นจริงและที่คาดหวังในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะทำให้ได้รับรู้ข้อมูล
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่จะนำมาปรับปรุงและนำไปสู่แนวทางในการบำรุงขวัญกำลังใจ เพื่อวางแผนปรับปรุง
คุณภาพการทำงานของบุคลากรต่อไป
2. ความมุ่งหมายของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพที่เป็นจริงและที่คาดหวังในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือ งบุรีรัมย์
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพที่เป็น จริงและที ่คาดหวั งในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้า งตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ จำนวน 302 คน
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มประชากร โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่า งตามตาราง
สำเร็จรูปของเครชี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan ; อ้างถึงใน ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์. 2555 : 149) ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 175 คน แล้วทำการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใช้กลุ่ม
งานแบบชั้นภูมิ หลังจากนั้นทำการสุ่มให้กระจายไปยังกลุ่มงานต่างๆ ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตามสัดส่วน
ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผู้วิจัยได้ พัฒ นาขึ้นตามกรอบ
แนวคิด 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการปกครองบังคับบัญชา 2. ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน 3. ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และ 4.ด้านความมั่นคงในการทำงาน ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ของผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะ
เป็นคำถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของสภาพที่ เป็น
จริงและที่คาดหวังในการปฏิบัติงาน ลักษณะเป็นคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่ง
ระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และ ตอนที่ 3 เป็น
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คำถามปลายเปิด (Open-ended Form) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม
และนำแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) กับบุคลากรเทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ จำนวน 30 คน ซึ่งมีลั กษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธ ีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.958
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจาก
พนักงานเทศบาลเมือ งบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยตนเอง เพื่อนำกลับมาตรวจสอบหา
ความสมบูรณ์ และหาความถูกต้องของแบบสอบถาม แบบสอบถาม จำนวน 175 ฉบับ เก็บรวบรวมมาได้
175 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 100
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้ อมูล เพื ่อ การวิ จั ยในครั้ งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิเ คราะห์ข ้อมู ลประมวลผลด้ว ย
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
3.4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ
แล้วนำเสนอข้อมูลเป็นตาราง แสดงจำนวน และร้อยละ
3.4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงและที่คาดหวังในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และหาค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำอธิบาย
3.4.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นคำถามปลายเปิด นำมาวิเคราะห์ เ ชิ งเนื้อ หา
โดยจัดคำตอบเข้าประเด็นเดียวกันแล้วแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำบรรยาย
4. ผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องสภาพที่เป็นจริงและที่คาดหวังในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้
4.1 ผลการศึกษาทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 175 คน โดยจำแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และอัตราเงินเดือน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
อายุระหว่าง 31-40 ปี เป็นผู้ที่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีตำแหน่งเป็นลูกจ้างทั่วไป ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี และมีอัตราเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท
4.2 ความคิ ดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงและที่คาดหวังในการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้ สภาพที่เป็นจริงในการปฏิบัติงานโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกั น โดยเรียงลำดับ
จากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำ ได้ดังนี้ ด้านความมั่นคงในการทำงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา และด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน ตามลำดับ สำหรับส่วนที่
คาดหวังในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ
มากเช่นกัน โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำ ได้ดังนี้ ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ด้านความมั่นคงในการทำงาน และด้านการปกครองบังคับบัญชา
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4.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรมีการกำหนดหน้าที่ ความ
รับผิดชอบและปริมาณงานให้ชัดเจนในการมอบหมายงาน รองลงมา คือ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงผล
งานที่ทำให้เป็ นที ่ประจั กษ์ใ นที่ ประชุม ของหน่วยงาน และควรพิจารณาความดีค วามชอบให้ เป็น ธรรม
ตามลำดับ
5. อภิปรายผล
จากการศึกษาสภาพที่เป็นจริงและที่คาดหวังในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือ งบุรี รัมย์
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 4 ด้าน ทำให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของสภาพที่เป็นจริงและที่
คาดหวังในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็น
สารสนเทศในการนำไปสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีพลังขับเคลื่อนในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และทำให้การ
ปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งสามารถอภิปรายผล ดังนี้
5.1 จากการศึกษาสภาพที่เป็นจริงและที่คาดหวังในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้าน
ความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ด้านความมั่นคงในการทำงาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้เป็นเพราะผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญ กับผู้ใต้บังคับบัญชามีการดูแลติดตาม
งานและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ เปิดใจและเปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้นำเสนองานของตนเอง มีการส่งเสริมให้พนักงานได้ศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้า
ของอาชีพ และพัฒ นาด้านคุณภาพในการปฏิบัติงานอยู่เสมอโดยการส่งพนัก งานเข้าฝึกอบรมตามโครงการ
ต่างๆ พนักงานมีสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี เมื่อบรรยากาศและเพื่อนร่วมงานดีจึงทำให้เกิด
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และส่งผลให้พนักงานมีความรักและภักดีต่อหน่วยงาน ผลการวิจัยสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชนัญชิดา พั้วพวง (2563 : 167-179) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้ าราชการครูในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายวังหลวงหนองหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
5.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
5.2.1 ด้านการปกครองบังคับบัญชา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากสาย
การบังคับบัญชามีความชัดเจนและสามารถบูรณาการร่วมกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การบรรจุและแต่งตั้งบุล
คากรให้ดำรงตำแหน่งเป็นไปตามความรู้ความสามารถเป็นหลัก ผู้บังคับบัญชามีการบริหารงานเป็นไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบแบบแผน มีความเอาใจใส่ ในการปฏิบัต ิง าน ดูแลให้คำปรึกษาและให้
ข้อเสนอแนะแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ น้องนุช
นิลแก้ว (2562 : 35-44) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน เขต
เพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านการปกครองบังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก
5.2.2 ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากเทศบาลเมือ งบุร ีรัมย์ม ีก ารพิจ ารณาเลื่อ นขั้น เงิน เดือนหรือเลื่อนตำแหน่ง เป็ นไปตามความรู้
ความสามารถ ส่งเสริมให้พ นักงานได้ศึกษาต่อเพื่อปรับปรุงคุณวุฒิด้านการศึกษาจัดการฝึกอบรมและส่ง
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บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้
บุคลากรได้น ำเสนอผลงานของตนเอง ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เปิด
โอกาสให้พนักงานสอบเลื่อนระดับ เพื่อก้าวสู้ตำแหน่งที่สูงขึ้น ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรนันท์
เนื่องนรา (2556 : 93-99) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์ การบริ หาร
ส่วนตำบลพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ผลการวิจัยพบว่า ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน อยู่ในระดับมาก
5.2.3 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อ นร่วมงาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีบรรยากาศในการทำงานอย่างเป็นฉันท์มิตร บุคลากรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกันในการปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันและต่างยอมรับในความสามารถของกั นและ
กัน มีการเรียนรู้วิธีการทำงานของเพื่อนร่วมงาน ต่างคนต่างรับฟังและให้คำปรึกษากันเป็นประจำ มีการ
ทำงานเป็นทีมและยอมรับผลที่จะตามมาจากการปฏิบัติงานเสมอ และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ งาน
มักจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนันทา แฉล้มไธสง
(2555 : 48-56) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดองค์ก ารบริ หารส่ วน
ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
อยู่ในระดับมาก
5.2.4 ด้านความมั่นคงในการทำงาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บุคลากรมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในหน่วยงาน มีความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัว เอง มี
ความภาคภูมิใจในหน้าที่การงาน ตำแหน่งหน้าที่การงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของตนเองและ
ครอบครัว บุคลากรมีความพอใจกับเงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับจากหน่วยงาน ลักษณะงานที่ทำอยู่มี
หลักประกันด้านความมั่นคงต่ออาชีพ ได้รับเกียรติและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปและเพื่อนร่วมงาน มี
ความมั่นคงปลอดภัย และมีความรักและภักดีต่อหน่วยงาน ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศตพร ปิยะ
นีรนาท (2556 : 64-72) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านความมั่นคงในการทำงาน อยู่ใน
ระดับมาก
5.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรมีการกำหนดหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และปริมาณงานให้ชัดเจนในการมอบหมายงานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะบุคลากรในหน่วยงานมี
จำนวนมาก ทำให้การปฏิบัติงานมีความซ้ำซ้อน เกิดการเกี่ยงงานหรือโยนงานกันมีความยุ่งยากในการสั่ง การ
จึงทำให้ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีความล้าช้าลงไปด้วย ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคลากรกั บเพื่อน
ร่วมงานและปัญหาการเอารัดเอาเปรียบในการปฏิบัติงาน จึงเป็นสาเหตุทำให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความ
ไม่พอใจ ดังนั้นเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการกำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบและกำหนดปริมาณงานให้ชัดเจนในการมอบหมายงานมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติ งานด้ว ย
สอดคล้องกับแนวคิดหลักการบริหารงานบุคคลของ อุทัย หิรัญโต (2531: 14 - 15 ; อ้างถึงใน สร้อยตระกูล
อรรถมานะ. 2543 : 206 - 209) ที่ได้กล่าวว่า หลักการสำคัญของการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมจะ
ยึดหลัก 4 ประการ คือ 1) หลักความเสมอภาค 2) หลักความสามารถ 3) หลักความมั่นคง และ 4) หลัก
ความเป็นกลางทางการเมือง
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6. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาสภาพที่เป็นจริงและที่คาดหวังในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือ งบุรี รัมย์
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น ดังต่อไปนี้
6.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
6.1.1 จากผลการวิจัย พบว่า สภาพที่เป็นจริงและที่คาดหวังในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งสภาพที่เป็นจริงและที่คาดหวังในการปฏิบัติง าน
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความมั่นคงในการทำงาน ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บุคลากรมีความ
มั่นคงในหน้าที่การงาน มีการให้คำปรึกษาด้านการทำงาน มีการจัดฝึกอบรมและส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมและให้ความช่ว ยเหลือบุ คลากรในการปฏิบัต ิง าน สถานที่ปฏิบัติงานมี ความปลอดภั ยและถู ก
สุขลักษณะ มีบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม มีการ
ปรับอัตราค่าจ้างและสวัสดิการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย มีการสื่อสารและนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ให้แก่บุคลากรโดยการจัดการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา บุคลากรมีความ
เชื่อมั่นและ ความศรัทธาในองค์กร ดังนั้นเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ควรรักษาสิ่งดีๆ นี้ไว้ และพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้น
ไป
6.1.2 จากผลการวิจัย พบว่า สภาพที่เป็นจริงและที่คาดหวังในการปฏิบัติงานของพนัก งาน
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งสภาพที่เป็นจริงและที่คาดหวัง ในการปฏิบัติงาน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 ด้าน จะมีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด แต่ตามเกณฑ์ก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนั้นเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ควรมีการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนและการเลื่อนตำแหน่งในหน่วยงานควรเป็นไปตามความรู้ความสามารถมากกว่าความพอใจหรือ
ทัศนคติของผู้บังคับบัญชา การพิจารณาความดีความชอบควรมีความเท่าเทียมและเป็นธรรมเสมอ มีการ
กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบที่ชัดเจนตรงตามภารกิจและจุดประสงค์ของหน่วยงานเพื่อ
เป็นปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน มีการส่งเสริมให้พนักงานได้ศึกษาต่อเพื่อปรับปรุงคุณวุฒิด้านการศึ กษา ให้
การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้นำเสนอผลงาน และเปิดโอกาสให้สอบเลื่อนระดับเพื่อก้าว
สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1 ควรวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงและที่คาดหวังในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และวิธีการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคเพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จและเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารนำไปสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบั ติง าน
ของสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
6.2.2 ควรมีการวิจัยถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุ รีรัมย์และเทศบาล
ใกล้เคียง
6.2.3 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ และเทศบาลใกล้เคียง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยกำหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แ กน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 370 คน และนำ
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติ ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะคือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 6 ระดับ และปลายเปิด ได้ค่าความเชื่อมั่น .926
ผลการวิจัย สรุปได้ว่า
1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
ลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
มี 3 ด้าน อยู่ในระดับ ปานกลาง และการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยอีก 1 ด้าน โดยเรียงลำดับจากด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำ ได้ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปั ญหา
และการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ตามลำดับ
2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีจำนวนมากที่สุด
คือ ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนรองลงมาคือ ควรให้โอกาสในการ
เสนองบประมาณในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรม
คำสำคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน แผนพัฒนาท้องถิ่น
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Abstract
This study aimed to examine the creation of a local development plan with public
participation under Tha Lat Subdistrict Administrative Organization, Chum Phuang district,
Nakhon Ratchasima province. The sample was 370 people determined by using Krejcie and
Morgan’s table. The collected data were analyzed by using percentage, mean and standard
deviation. The research instrument was a questionnaire consisted of three types: check list,
6-point rating scale, and open-ended questions with the reliability level of .9260.
The results indicated that:
1. The creation of the local development plan with public participation under Tha
Lat Subdistrict Administrative Organization, Chum Phuang district, Nakhon Ratchasima
province was at a moderate level in overall aspect. When considering each aspect, it was
found that three aspects were at a moderate level while the public participation was at a low
level which can be arranged from the highest to the lowest as participation in receiving the
benefit, participation in problem discovery and decision making, participation in operations,
and participation in the evaluation, respectively.
2. Other comments and suggestions towards the creation of the local development
plan with public participation under Tha Lat Subdistrict Administrative Organization, Chum
Phuang district, Nakhon Ratchasima province which received the highest frequency was that
public participation should be encouraged in the follow-up of the implementation of the plan,
followed by opportunity should be provided to the public to propose a budget for organizing
a project or an activity.
Keywords : Participation of People, Local Development Plan
1. บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีบทบาทในการ
ให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งตำบลตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ทั้งในด้านการ
พัฒ นาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒ นาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค
และด้านอื่นๆ บนพื้นฐานความต้องการ และหลักการมีส่วนร่วมของประชาคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหาร และร่วมตรวจสอบ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนใน
การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล เพื่อให้เกิ ดประโยชน์และตรงกับความต้องการของ
ประชาชนให้มากที่สุด
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของท้อ งถิ่น เพื่อนำไปสู่การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
การกำหนดภารกิจและแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การกำหนด
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แผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องและประสานสนับสนุน ในจุดมุ่ งหมาย
ร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะทำให้ปัญหาและความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการ
บริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่าย
โอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในอนาคต หลักการสำคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นก็คือ การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาและการกำหนดแนวทางการพัฒ นาไปสู่การ
บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ หากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้วการบริหารงานขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่อยๆ ไป ซึ่งนอกจากจะต้องการแก้ไขปัญหาอย่าง
ซ้ำซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจทำให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จะแก้ไขได้ (พชรวรรณ พันธ์แตง. 2552 : 2)
การให้โอกาสประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาท้อ งถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่การมี
ส่วนร่วมคิดค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น การมีส่วนร่วมในการคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ
เลือกแนวทางการวางแผนการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมการพัฒนาท้อ งถิ่ นที่ จัด ขึ้น ใน
ชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว ซึ่งการมีส่วนร่วมในลักษณะ
ดังกล่าว เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ประชาชนได้รับจากการลงมือกระทำกิจกรรมและทำให้ทราบถึงวิธีท่จี ะ
จัดการกับปัญหาของตนเองและชุมชนได้อย่างถูกต้อง และทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนั้นยังช่วยให้ประชาชนเกิดการคิดเป็น ทำเป็นและมีความรู้สึกว่ากิ จกรรม
ต่างๆ พวกตน มีส่วนเป็นเจ้าของโครงการอย่างแท้จริง โดยที่รัฐได้มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้อ งถิ่นอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกัน หัวใจสำคัญของการจัดทำแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น คือ
การประชาคมหมู่บ้านคือการมีส่วนร่วมของประชานชนในการร่วมกันเสนอปัญหา และความต้องการของ
หมู่บ้านแต่ละท้องถิ่น (ศิริพงษ์ นิมมา. 2550 : 9)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นพ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผน การจัดทำและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตระหนักถึงความสำคัญและความ
จำเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนพัฒนาเพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายให้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคการ
ปฏิบัติงาน การสนองต่อความต้องการของประชาชน นโยบายรัฐบาลให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี การจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เริ่มตั้งแต่มีการประกาศใช้ระเบียกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 เป็นต้นมา จนถึง
ปัจจุบัน ปัญหาของการจัดทำแผนพัฒนาท้อ งถิ่นในปัจจุบัน คือ การไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนใน
การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนในแต่ละครั้ง ประชาชนจะให้ความร่วมมือน้อย ประชาชนเพิกเฉยไม่ให้ความร่วมมือ ตลอดจนการไม่
แสดงความเป็นเจ้าของร่วม การดำเนินงานตามแผนโครงการไม่ประสบผลสำเร็จ ได้รับการทักท้วงหรือ
ต่อต้านจากประชาชนอยู่ เสมอ (รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการประชาคมท้องถิ่ นเพิ่ม เติม หรื อ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564. 2564 : 1)
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จากการเป็นมาของความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา และเป็นสารสนเทศในการนำไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพราะผู้วิจัยเห็นว่าการจัดทำแผนพัฒนาท้อ งถิ่นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อพัฒ นาท้ อ งถิ่ นให้
เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคต ย่อมมาจากการร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเสนอปัญหา และร่วม
แก้ปัญหาของท้องถิ่นจากประชาชน ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมาต่อไป
2. ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดทำแผนพัฒ นาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์ก ารบริห าร
ส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒ นาท้ องถิ่น
อย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
3. วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอ
ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 9,836 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่ าง
ตามตารางสำเร็จรูปของเครชี่และมอร์แ กน (Krejcie & Morgan); อ้างถึงใน ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ 2555
:149) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 370 คน แล้วทำการสุ่มตัวอย่างให้กระจายไปตามหมู่ บ้านต่ างๆ
ตามสัดส่วนด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามการจัดทำแผนพัฒ นาท้ องถิ่น
อย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ดังนี้
1. แบบสอบถามปลายเปิ ด ( Close ended Guest is naive) ให้ ผ ู ้ ต อบสามารถเขี ย น
เครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของตนมากที่สุด เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมี
ส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา แบ่งเป็น
4 ด้าน ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและการตัดสินใจ
ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและด้านการ มีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยกำหนดระดับความคิดเห็น
ตามเกณฑ์ เป็น 6 ระดับ
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ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 5.51-6.00
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.50
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50
ไม่มีความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50
2. แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Questionnaires) เป็นคำถามที่ไม่ ได้ กำหนด
คำตอบให้เลือก เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอเพิ่มเติม ได้นำแบบสอบถาม
ทดลองใช้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 30
คน ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient)
ตามวิธ ีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ
0.926
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา ที่สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งหมด จำนวน 370 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency)
และหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนำเสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงจำนวนและร้อยละ
4.2 จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่ว นตำบล
ท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแยกเป็นรายข้อ รายด้าน และโดยภาพรวมนำเสนอข้อมู ลเป็น ตาราง
ประกอบคำอธิบาย
4.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นคำถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา(Content
Analysis) โดยจัดคำตอบเข้าประเด็นเดียวกัน แล้วแจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage)
นำเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำอธิบาย
4. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ใน 4 ด้าน คือด้านการมีส่วนร่วมในการค้น หาปัญหา
และการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการ
มีส่วนร่วมในการประเมินผล ผลการวิจัย พบว่า
1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
ลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
มี 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง และการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยอีก 1 ด้าน โดยเรียงลำดับจากด้านที่มี
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ค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำ ได้ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญ หา
และการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ตามลำดับ
2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีจำนวนมากที่สุด
คือ ควรให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการติดตามผลดำเนินงานตามแผน รองลงมาคือ ควรให้โอกาสในการเสนอ
งบประมาณในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรม และควรมีการติดตามผลระหว่างที่มีการปฏิบัติตามแผนงาน
ตามลำดับ
5. อภิปรายผล
จากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่ วนตำบล
ท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและการ
ตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทำให้ทราบถึงระดับ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
อย่างมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เพื่อเป็นแนวทางที่จะการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีประเด็นที่ค้นพบอัน จะเป็น
ข้อมูลให้องค์การบริหารส่วนตำบล อื่น ๆ นำไปใช้วางแผนปรับปรุงและการจัดทำแผนพัฒนาท้อ งถิ่น อย่ า งมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อไปซึ่งสามารถอภิปรายผลดังนี้
1. จากการศึกษาการจัดทำแผนพัฒ นาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้เป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ให้ความสำคัญในด้านการมีส่วนร่วมในการค้ นหาปัญ หา
และการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล ซึ่งแต่ละด้านสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญ หา
และการตัดสินใจ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดให้
ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการของท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้องค์การบริห ารส่ว นตำบลท่ าลาดให้
ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานตามแผน ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางทั้งนี้เพราะ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ให้ความสำคัญกับการได้รับผลประโยชน์จาก
แผนงานโครงการที่เกี่ยวกับงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้เป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ไม่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลตรวจสอบการใช้งบประมาณตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัย กฤษฎากรณ์ ยูงทอง (2555 : 76 – 82) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลงั่ว อำเภอเมืองเพชรณ์ : กรณีศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลงั่ว ผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
2. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและการตัดสินใจ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้งนี้เนื่องจาก ประชาชนที่ เข้าร่วมประชุม ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมต่างๆขององค์การ
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บริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยที่ประชาชนได้เสนอความต้องการของชุมชนให้ได้รับการบรรจุในโครงการหรือ
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นํามาเป็นแนวทางในการดําเนิน งานพัฒ นาในปี ถัดไป
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย ธีรพิชญ์ บันลือทรัพย์ (2554 : 64-68) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
พบว่ า ประชาชนให้ ค วามสำคั ญ และสนใจในการเสนอปัญ หาและแนวทางในการจั ดทำแผนจั ดลำดับ
ความสำคัญของความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น
2.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ทั้งนี้
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ไม่ให้
ความสำคัญด้านการดำเนิน งานมากนัก ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิ จ ารณา ร่างแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น
ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิ จัย ของ
สมยศ ลอยประโคน (2558 : 93-98) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มาก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมโดยการร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ
มีการสนับสนุนรวมกลุ่มทำกิจกรรม
2.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลต้องให้ความสำคัญกับปัญหาหรือความต้องการของประชาชนโดย
พิจารณาจากโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ตลอดจนต้องแก้ไขปัญหาหรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
โดยส่วนรวมเป็นหลัก ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มภายในหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพหรือ การจัดทำ
ผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน กำชับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนิน
โครงการก่อสร้างต่างๆ ให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาช่าง ตลอดจนตรวจสอบดูแลทรัพย์สินของทางราชการที่
อยู่ในความรับผิดชอบ ให้อยู่สภาพใช้งานได้ตามปกติ ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมยศ ลอยประ
โคน (2558 : 93-98) ได้ศึกษาการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลจระเข้มาก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลต้อง
คำนึงถึงความต้องการของประชาชน ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่ดีขึ้นมีการส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการพัฒนาอาชีพ มีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร มีระบบสารธารณูปโภคที่ดีขึ้น
ในระดับหนึ่ง เช่น ถนนคอนกรีต ไฟฟ้าส่องสว่าง และระบบน้ำประปา
2.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยทั้งนี้เนื่อ งจาก
เป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ ยังมีความคิดความเชื่อที่ว่าการเมืองเป็นเรื่องของ กล่าวคือ ประชาชนมักมอง
ว่าเรื่องการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเรื่องของนักการเมือง ผู้น ำท้องถิ่น ผู้น ำท้องที่
ตลอดจนข้าราชการ ซึ่งการที่ประชาชนจะเข้าไปติดตาม ตรวจสอบการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วน
ตำบลจึงเป็นเรื่องยาก แต่ในปัจจุบันมีกฎหมาย ที่ให้สิทธิแก่ประชาชนในการตรวจสอบการทำงานของรัฐ เช่น
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.2540 เป็นต้น นอกจากนี้ ในส่วนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลก็มีช่องทางต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนภายในพื้นที่ได้รับทราบ ไม่ว่าจะเป็น
ทางหอกระจายข่าว เสียงตามสาย วารสารประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซด์ขององค์ การบริ หาร
ส่วนตำบล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบความสามารถในการเข้าถึงแหล่ งข้อมูลข่าวสารของแต่บุคคล และข้อจำกัดทางด้าน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแต่ละประเภท ทำให้การติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการดำเนินการตาม
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แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดมีความ แตกต่างกันไป และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
จะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินผลแผนแผนงานหรือโครงการเพื่อการ
ประเมินผลตรวจสอบการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนด ผลการวิจัย
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ ธั ญ ญะ กิ จ นุ เ คราะห์ (2557 : 62-66) ได้ ศ ึ ก ษาการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
พบว่า ในภาพรวมอยู่ระดับน้อย เมื่อพิจาณาในรายละเอียด ส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนพัฒนาตำบลมากขึ้นโดยเฉพาะเน้นด้านการร่วมในการประเมินผล
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรให้ประชาชนมี ส่ว นร่ว มใน
การติดตามผลดำเนินงานตามแผน สอดคล้องกับแนวคิด ปัทมราช เปรือรัมย์ (2559 : 64-65) ได้ศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก อำเภอสะตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ พบว่า ประชาชนควรเข้าร่วมควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติ งานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ในกระบวนการ ติดตามและประเมินผลและไม่ได้รับการแต่งตั้งให้
ดำเนินการติดตามและประเมินผลจึงให้ความสนใจน้อย
6. ข้อเสนอแนะ
จากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่ วนตำบล
ท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
1.1 ผลการวิจัยการจัดทำแผนพัฒนาท้อ งถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์ การ
บริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและการตัดสินใจ โดยองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าลาดได้ตระหนักและเน้นให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน รองลงมาคือได้รับการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างและให้ความสำคัญกับประชาชน ฉะนั้น
ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดรักษาความดีนี้ไว้ แต่ควรปรับปรุงเรื่องความรวดเร็วในการดำเนิน
โครงการให้มากขึ้น
1.2 ผลการวิจัยการจัดทำแผนพัฒนาท้อ งถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์ก าร
บริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล แสดงให้เห็นว่าประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลโครงการ และต้องการมีส่ วนร่วมใน
การควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และควรให้องค์การบริหารส่ว นตำบล
ท่าลาดมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุก 3 เดือน เพื่อเป็นการประเมินความคุ้มค่าของ
โครงการ
1.3 ข้อเสนอแนะจากคำถามปลายเปิด พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ควรให้
ความสำคัญกับการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามผลดำเนินงานตามแผน อีกทั้งควรให้โอกาสใน
การเสนองบประมาณในการจัดทำโครงการ และควรมีการติดตามผลระหว่างที่มีการดำเนินงานตามแผน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกอาสาสมั ครป้อ งกันภัย
ฝ่ายพลเรือนในปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบัก ได
อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 2. เพื่อเป็นสารสนเทศนำไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ ไ ขการ
ดำเนินงานด้านงานป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย ของศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลบักได และ
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่นๆ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัด ศูนย์ อปพร.
องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 178 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 6
ระดับ ได้ค่าความเชื่อมันมั่น 0.953 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติง านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปต่ำ ดังนี้ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย และด้านการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ตามลำดับ
ส่วนข้อเสนอแนะอื่นๆ ได้แก่ ควรมีสวัสดิการชุดเครื่องแบบ อปพร.อย่างทั่วถึง รองลงมาคือ ควรมอบหมาย
งานแก่ อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลต่างๆให้มากขึ้น ตามลำดับ
คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
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Abstract
This study aimed 1) to examine the participation level of civil defense volunteer
members in disaster prevention and mitigation work of the Civil Defense Volunteers Center
of Bak Dai Subdistrict Administrative Organization, Phanom Dong Rak district, Surin province;
and 2) to create the resource as a guideline for improving the operation of disaster prevention
and mitigation work of the Civil Defense Volunteers Center of Bak Dai Subdistrict
Administrative Organization, Phanom Dong Rak district, Surin province and other comments
and suggestions. The sample was 178 civil defense volunteer members under the Civil Defense
Volunteers Center of Bak Dai Subdistrict Administrative Organization, Phanom Dong Rak
district, Surin province. The instrument used to collect the data was a questionnaire which
consisted of three types: check list, 6-point rating scale, and open-ended questions. The
reliability level of the questionnaire was at 0.953. The collected data were analyzed by using
percentage, mean, and standard deviation. The results revealed that the participation level of
civil defense volunteer members in disaster prevention and mitigation work of the Civil
Defense Volunteers Center of Bak Dai Subdistrict Administrative Organization, Phanom Dong
Rak district, Surin province was at a moderate level in overall aspect which can be arranged
from the highest to the lowest as disaster prevention and mitigation, the maintenance of
peace, rescue operations, and victims’ recovery, respectively. Regarding other comments and
suggestions, it was found that uniforms should thoroughly be provided to the members,
followed by more assignments should be assigned in performing their duties during various
festivals, respectively.
Keywords : Participation, Civil Defense Volunteers
1. บทนำ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน้าที่ที่ต้องจัดทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่
รับผิดชอบของตนในแต่ละพื้นที่ ในปัจจุบันการเกิดสาธารณภัยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในทุกๆปี ไม่
ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ การก่อ ความ
วุ่นวาย การก่อ การร้าย และยังมีภัยที่เกิดจากเชื้อโรค เชื้อไวรัสหรือโรคติดต่อ ที่นับวันจะยิ่งทวีความ
รุนแรงเพิ่มขึ้น และยากต่อการควบคุม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของการดำรงชีวิตของประชาชนและ
วิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งมักกระจุกตัวเป็นกลุ่ม ใหญ่ในเขตเศรษฐกิจของเมืองใหญ่ ซึ่งมีผลมาจากการพัฒ นา
ทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทำให้ภัยที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงและซับซ้อนเพิ่มขึ้น การเกิดสาธารณภัย
หรือภัยพิบัติในแต่ละครั้ง มักจะทำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็น จำนวนมาก
และหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น เทศบาล หรือองค์การ
บริหารส่วนตำบล จะเป็นผู้ที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ของตนเป็นหน่วยงานแรก หน่วยอาสาสมัคร
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ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นบุคคลที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ทำให้
มีความชำนาญและเข้าใจบริบทในพื้นที่เป็นอย่างดี จึงมีความสำคัญต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภัยพิบัติเป็นสิ่งที่คุกคามต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงต้องเตรียมการไว้
ล่วงหน้า ภัยพิบัติเหล่านั้นถ้าเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยก็อาจจะระงับลงได้ โดยง่าย แต่ถ้าเป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่
จะต้องระดมสรรพกำลังทั้งมวลที่มีอยู่เข้าระงับภัยนั้นให้สงบโดยเร็ว หรือบรรเทาและลดอันตรายให้เกิดแก่ชีวิต
และทรัพย์สินประชาชนให้น้อยที่สุด ภัยพิบัติขนาดใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวัน นานๆจะเกิดขึ้นสั กครั้ง ดังนั้น
การที่จะจัดให้องค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแก่ประชาชน ต้องจัดเตรียมอัตรากำลัง
เจ้าหน้าที่และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้เพียงพอสำหรับระงับภัยพิบัติขนาดใหญ่ไว้ตลอดเวลา จึงเป็นการ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ ด้วยเหตุนี้การจัดให้มีอาสาสมัครจากประชาชนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในยามที่เกิดภัยพิบัติต่างๆจึงเป็นเรื่องสำคัญและช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ได้มาก
ดังนั้น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจะต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจะต้องได้รับ การฝึ กอบรมความ
ชำนาญเฉพาะด้านอย่างมาก เช่น การดับเพลิง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูง การกู้วัตถุระเบิด การ
กำจัดพิษจากสารเคมี การก่อวินาศกรรม การก่อความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม การปฐมพยาบาลและการ
เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ภารกิจและอุดมการณ์ของ อปพร. คือ การแจ้งข่าวการเกิดเหตุร้าย แนะนำบริการ
ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยได้ทันเหตุการณ์ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2550 : 12)
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์กรรูปแบบหนึ่งที่มีฐานะเป็นนิติบุคลและเป็นหน่วยงานราชการ
มีหน้าที่ในการบริหารงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส ภาตำบลและองค์ ก าร
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลมีหน้าที่ในการบริหารจัดการในพื้นที่รับผิดชอบ มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ใน
การพัฒนาตำบลทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ ตามมาตรา 67 ภายไต้บังคับแห่งกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (1/1) รักษาความสงบเรียบร้อย การ
ดูแลการจราจร ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่ นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (4) การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่
7 พ.ศ. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลบักได เป็นหนึ่งองค์กรในอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการ
ฝึกอบรม อปพร.จำนวนทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นที่ 1 พฤษภาคม 2549 จำนวน 74 คน รุ่นที่ 2 มีนาคม 2551
จำนวน 70 คน รุ่นที่ 3 มีนาคม 2561 จำนวน 100 คน รวมทั้งหมด 244 คน ปัจจุบันคงเหลือ ผู้ที่พร้อม
ปฏิบัติหน้าที่จำนวน 178 คน องค์การบริหารส่วนตำบลบักได ได้ดำเนินการจัดตั้ งศูนย์ อปพร. องค์การ
บริหารส่วนตำบลบักได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
พ.ศ. 2553 โดยมี น ายกองค์ก ารบริ ห ารส่ วนตำบลเป็ นผู ้อ ำนวยการศู นย์โ ดยตำแหน่ ง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 อปพร. มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
ตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์ เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อ ย
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย และอื่นๆ โดยสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน “อป
พร.” จะต้องมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ของ
ภัยพิบัติ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกนายจะต้องได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีแ ละการฝึ ก

547

ปฏิบัติงานภาคสนาม ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ และที่ผ่านมาการเกิดสาธารณภัยในเขตรั บผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ในหลายครั้งที่ผ่านมาสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน “อปพร” มักมีปัญหาในการให้ความร่วมมือในลักษณะการมีส่วนร่วมของ อปพร.ที่ไม่
ยอมปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเท่าที่ควร จึงทำให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้น ที่
รับผิดชอบเมื่อเกิดสาธารณภัยเกิดการล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และไม่เป็นไปตามแผนป้ องกั นและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะเป็นพนักงานส่วนตำบลและ
เป็นผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน “อปพร.” จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน “อปพร.” ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์ก าร
บริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งจะเป็นแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานของอาสาสมัค รป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม เพื่อประโยชน์ของชุมชนให้เพิ่มมาก
ขึ้น สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยในสถานการณ์จริง
เพื่อใช้แก้ปัญหาสาธารณภัยให้คลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
2. ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติงานป้อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัดศูนย์ อป
พร. องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จัดหวัดสุรินทร์
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัด ศูนย์
อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 178 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้น ตามกรอบแนวคิด 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และด้านปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ(Check List) โดยมีข้อคำถามในประเด็นต่อไปนี้ คือ เพศ อายุ อาชีพ ตอนที่2แบบสอบถาม
ความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านรักษาความสงบเรียบร้อ ย ด้าน
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย และด้านปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
แบ่งระดับการมีส่วนร่วมเป็น 6 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และไม่เคยมีส่วนร่วม
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
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ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นคำถามแบบปลายปิด (Open –
ended Form) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และนำแบบสอบถามไป
ทดสอบ (Try Out) กับ อปพร. สังกัดศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก
จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 30 คน ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.9534
3.3 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ผู ้ ว ิ จ ั ย ดำเนิ น การเก็ บ รวบรวม
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สังกัดองศูนย์ อปพร.
องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ด้วยตนเองเพื่อนำกลับมาตรวจสอบหา
ความสมบูรณ์ และหาความถูกต้องของแบบสอบถาม แบบสอบถาม จำนวน 178 ฉบับ เก็บรวบรวมมาได้
178 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 100
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
3.4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency)
และหาค่าร้อยละ(Percentage) แล้วนำเสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงจำนวนและร้อยละ
3.4.2 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติงานป้อ งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ วิเคราะห์ด้วยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแยกเป็นรายข้อ รายด้าน และ
โดยภาพรวมนำเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำอธิบาย
3.4.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นคำถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(Content Analysis) โดยจัดคำตอบเข้าประเด็นเดียวกันแล้วแจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ
(Percentage) นำเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำอธิบาย
4. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติ งานป้อ งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยสรุป
ผลการวิจัยดังนี้
4.1 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร ส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน โดยเรียงลำดับจาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำ ได้ดังนี้ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย และด้านสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ตามลำดับ
4.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจำนวนมากที่สุดคือ ควรมีสวัสดิการชุดเครื่องแบบ
แก่ อปพร. อย่างทั่วถึง รองลงมาคือ ควรมอบหมายงานแก่ อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลต่างๆ
ให้มากขึ้น ตามลำดับ
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5. อภิปรายผล
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติงานป้อ งกั นและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ทั้ง 4 ด้าน ทำให้
ทราบระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ และเพื่อเป็นสารสนเทศ
นำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของศูนย์ อป
พร.องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ต่อไป ซึ่งสามารถอภิปรายผลดังนี้
5.1 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ทั้ง 4 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย และด้านปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบักได ได้บริหารจัดกิจการ อปพร.ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริห ารส่วน
ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ (ศูนย์ อปพร. อบต.บักได) เน้นการบริหารจัดการเชิง รั บ
เนื่องจากมีข้อจำกัดของด้านงบประมาณรายจ่าย เพราะโดยมากเน้นงบประมาณในส่วนสาธารณูปโภคและสิ่ง
ปลูกสร้างเป็นหลัก บวกกับพื้นที่ตำบลบักได ส่วนมากประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกร โดยประชาชนใช้
เวลาในการประกอบอาชีพการเพาะปลูกพืชและเก็บเกี่ยวพืชผลตลอดทั้งปี จึงก่อให้เกิดปัญหาในการสั่งใช้
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ งามศิลป์ แห่สถิตย์ (2553
: 66-70) การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบล
ศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า ด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และด้านการปฏิบัติการกู้ชีพ
กู้ภัย โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
5.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
5.2.1 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบักได ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานให้ อปพร. ปฏิบัติหน้าที่
ในช่วงเทศกาลต่างๆ มีการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลดความเร็วของผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลต่า งๆใน
ทุกปี ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมโภช ชุมกระโทก (2556 : 64-66) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาล
เมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย อยู่ใน
ระดับปานกลาง
5.2.2 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบักได มีการออกคำสั่งแต่งตั้ง อปพร.ให้ปฏิบัติงานรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามงานประเพณีต่างๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หรือ ประชาชนร้องขอกำลัง อปพร. เพื่อปฏิบัติหน้ าที่
รักษาความสงบเรียบร้อยตามหมู่บ้านหรือตามงานที่อาจก่อนให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยอยู่เป็นประจำ
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบูรณ์ หงส์สมศรี (2558 : 102-105) ได้ศึกษาการมีส่ วนร่วมของ
อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่ วน
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ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย อยู่ใน
ระดับปานกลาง
5.2.3 ด้านการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจาก
การพิจารณาให้ความช่วยหลือผู้ประสบภัยมีข้อ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นให้ผู้บริหารและ
ข้าราชการในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ใน
สังกัดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
จึงมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือด้านการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รุ่งศักดิ์ อนันตวุฒิ (2554 : 82-86) การดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่า ยพลเรือนใน
สังกัดเทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการสงเ คราะห์
ผู้ประสบภัย อยู่ในระดับมาก นั้นเป็นเพราะว่าการทำวิจัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของอาสาสมั ครป้อ งกัน ภัย
ฝ่ายพลเรือน สังกัดเทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเพราะอันเนื่องมาจาก
บริบทของพื้นที่ของเทศบาลตำบลยางตลาดเป็นชุมชนเมือ ง ทำให้มีความพร้อ มทั้งด้านเครื่องมือและอุป กรณ์
รวมทั้งบุคลากรที่มีความพร้อม และมีภาระอำนาจหน้าที่ที่ต้องการจัดทำมากกว่าการบริหารงานขององค์ก าร
บริหารส่วนตำบล ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดมีพื้นที่เป็นป่า ความพร้อมและอุปกรณ์เครื่องมือและ
บุคลากรมีไม่มาก ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตรทำสวนทำไร่ผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล จึงมีทำให้มีส่วน
ร่วมด้านการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย อยู่ในระดับปานกลาง
5.2.4 ด้านปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนตำบลบักไดได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบลบักได เพื่อรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินนำส่ง
โรงพยาบาลโดยมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นผู้ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ตระกูล เอี่ยมศิริ (2556 : 87-90) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหารทราย
จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยอยู่ในระดับปานกลาง
5.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรมีสวัสดิการชุดเครื่องแบบ
แก่ อปพร. อย่างทั่วถึง ทั้งนี้เพราะการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำเป็นที่
จะต้องมีชุดเครื่องแบบในการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบักได และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ควรพิจารณาดำเนินการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 (2553 : 11) หมวด 4 ข้อ 25 สิทธิและวินัยของ
อปพร. (1) แต่งเครื่องแต่งกายและประดับเครื่องหมาย อปพร.
6. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติงานป้อ งกั นและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาและแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ดังต่อไปนี้
6.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
6.1.1 จากผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
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ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าองค์ก ารบริห ารส่วน
ตำบลบักได มีการให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีการออก
คำสัง่ แต่งตั้งให้อาสาสมัคร อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ในด้านนี้มากที่สุด ดังนั้นขอให้รักษาสิ่งดีๆ นี้ไว้และต้องมีการ
พัฒนาด้านอื่นๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ดีและดีมากตามลำดับ โดยขอให้ คณะผู้บริหารและผู้ที เกี่ ยวข้อ งควรมีก าร
พิจารณาสนับสนุนเพิ่มงบประมาณเพื่อส่งเสริมการบริหารกิจการ ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
เพิ่มมากขึ้น
6.1.2 จากผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือ นในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบักได ควรมีการเปิด
โอกาสให้อาสาสมัคร อปพร.ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและปฏิบัติหน้าที่ด้านสงเคราะห์ผู้ประสบภัยมากขึ้น
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก
จังหวัดสุรินทร์
6.1.3 ข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ จากผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะ
ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรมีสวัสดิการชุดเครื่องแบบแก่ อปพร. อย่างทั่วถึง รองลงมาคือ ควรมอบหมาย
งานแก่ อปพร. ให้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลต่างๆให้มากขึ้น ตามลำดับ
6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1 ควรวิจัยปัญหาและอุปสรรคของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์ ก ารบริห ารส่วน
ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และวิธีการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.ขององค์การบริหารส่ วน
ตำบลบักได ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธณภัย
6.2.2 ควรมีการวิจัยความคาดหวังของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได เพื่อทราบต้องการความ
ต้องการและความคาดหวังของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัด ศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึก ษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
และ 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรั ฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ วิธ ีการดำเนินการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปี 1-5 ใน 5 กลุ่มสาขาวิชา
ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึ กษาระดับบัณฑิตศึก ษาหลั กสูต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X̅ = 3.90) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ปัจ จัยที่มีผลต่อ การตัดสิน ใจเข้ าศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาและด้านภาพลักษณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันเป็นอันดับแรก ( X̅ = 3.92)
ด้านทำเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย (X̅ = 3.88) และด้านหลักสูตร (X̅ = 3.86 ) ตามลำดับ 2. ความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬ า
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ พบว่า นักศึกษาที่มีอายุ เพศ/พรรษา คณะที่กำลังศึกษา และสาขาวิชา
ที่กำลังศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจภาพรวมไม่แตกต่างกัน
คำสำคัญ : ปัจจัย การตัดสินใจ การศึกษาต่อ
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Abstract
The objectives of this research were 1. Factors Affecting the Decision making to
Study in Graduate Studies Program in Public Administration Master's degree at
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Surin Campus 2. To study the relationship with
the Decision making to Study in Graduate Studies Program in Public Administration Master's
degree at Mahachulalongkornrajavidyalaya University Surin Campus 3. To bring the results to
the administrators of Mahachulalongkornrajavidyalaya University Surin Campus. The Methods
for conducting mixed method. The samples used in this research were students of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Surin Campus who are studying at the bachelor's
degree level 1-5 in 5 groups of disciplines and qualitative research by key in-depth interview.
The results found that factors affecting the decision making to study in graduate
studies Program of Master of Public Administration at Mahachulalongkornrajavidyalaya
University Surin Campus Overall, it was at a high level ( X̅ = 3.90). When considering each
aspect, it was found that the factors affecting the decision making to study at the graduate
level in the Master of Public Administration program were at a high level in all aspects. The
averages were sorted from highest to lowest as follows: tuition fees, reputation, and image.
The first was the same average (X̅ = 3.92) in terms of location of the university (X̅ = 3.88) and
curriculum (X̅ = 3.86), respectively, classified by age, sex, age, educational level. Faculty who
are studying and the field of study It was found that the overall picture was not different.
Therefore, the research hypothesis was rejected. Other suggestions were, that there should
be more publicity-marketing for the course, and that the universities at all channels, should
focus more on local, provincial, national and international levels.
Keywords : Factors, Decision Making, Further Education
1. บทนำ

การศึกษามีความสำคัญในการสร้างคนให้มี ความรู้ ความสามารถ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น มี
ลักษณะ นิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะประกอบการงาน
อาชีพได้ การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม การศึกษาจึงเป็นความ
จำเป็นของชีวิต สถาบันการศึกษาจะต้องดำเนินการจัดระบบการเรียนการสอนโดย คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อการเรียนรู้และการศึกษา
หลักสูตรในระดับปริญญาโทที่ได้รั บความสนใจมากในปัจ จุบั น หลัก สูตรหนึ่ งคือหลักสูต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration: MPA) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจุบัน
องค์กรต่างๆ มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงจึงมีผลให้การดำเนินงานภายในองค์กรมีความซับซ้อนมากขึ้น
ขณะที่ความสับสนวุ่นวายจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีความไม่แน่นอน จึงทำให้ทุกหน่วยงาน
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ต่างต้องการบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถมากเพียงพอที่จะทำงานได้เป็นผลสำเร็จ และมีความ
พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานและผู้บริหารได้ ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม กล่าวคือ ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้
ในเทคนิคและวิธีการบริหารธุรกิจในยุคที่มีการแข่งขันกันสูง เนื่องจากทุกคนตระหนักดีว่า การมีโอกาสได้
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ย่อมจะเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสามารถก้าวเข้าสู่
การแข่งขันในปัจจุบัน ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติ
เพื่อให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) Master of Public Administration Program
(M.P.A.) หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ.2558 ในการปี การศึกษา 2564 ปรัชญาของหลักสูตร มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตทางรั ฐ
ประศาสนศาสตรที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ควบคู ่ศีลธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพ มีภาวะผู้นำ ตระหนัก ถึ ง
ผลประโยชน์สาธารณะ การเสียสละรับใช้ท้อ งถิ่น ชุมชน สังคม ประเทศชาติตระหนักถึงความเคลื่อนไหวใน
การบริหารองค์กรภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆ ของประเทศ และการคงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น ผ่าน
การจัดการความรู้ตลอดจนนำไปสู่การใช้ปัญญาและความร่วมมือ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการบริห ารองค์ กร
ภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ อย่างมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตตาม
ปรัชญาที่ตั้งไว้ จึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ประยุกต์เข้ากับวิชาการทางพระพุทธศาสนา 2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้นำความรู้ในวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และเน้นถึงความรู้คู่คุณธรรมตามหลั กทาง
พระพุทธศาสนา และ 3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจในวิชาการทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึก ษาระดับ บัณฑิตศึ ก ษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
3. สมมติฐานการวิจัย
1. นิสิตที่มีเพศต่างกัน การตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ แตกต่างกัน
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2. นิ ส ิ ต ที ่ ม ี อ ายุ / พรรษาต่ า งกั น การตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ แตกต่างกัน
3. นิสิตที่เรียนคณะต่างกัน การตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ แตกต่างกัน
4. นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาที่ต่า งกัน การตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึก ษาหลั กสูต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ แตกต่างกัน
4. กรอบแนวคิดการวิจัย
1. ตัวแปรต้น (Independent Variables) ปัจจัยส่วนบุคคล 1) เพศ 2) อายุ/พรรษา 3) คณะที่
กำลังศึกษา 4) หลักสูตรที่กำลังศึกษา
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตสุรินทร์ 4 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านภาพลักษณ์
2.2 ด้านหลักสูตร
2.3 ด้านทำเลที่ตั้งมหาวิทยาลัย
2.4 ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา

ด้านภาพลักษณ์
ด้านหลักสูตร
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ด้านทำเลที่ตั้งมหาวิทยาลัย
ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
5. วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
สุรินทร์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปี 3-5 ใน 5 กลุ่มสาขาวิชา จำนวน 160 รูป/คน
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1. การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ จากจำนวน
ประชากรทั้งหมด 160 คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 100 คน
2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ พรรษา
ระดับการศึกษา คณะที่กำลังศึกษา และหลักสูตรที่กำลังศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดระดั บ แบ่งเป็น 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ 1) ด้าน
ภาพลักษณ์ 2) ด้านหลักสูตร 3) ด้านทำเลที่ตั้งมหาวิทยาลัย 4) ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วไป เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด
เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น อย่างอิสระเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้า ศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตสุรินทร์
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูร ณ์ข อง
แบบสอบถาม จากนั้นจึงนำไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2 ใช้สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้ ง
นี้ เท่ากับ 0.05
6. ผลการวิจัย
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 คน ส่วนใหญ่เป็นบรรพชิต จำนวน 45 รูป คิดเป็นร้อยละ
45 รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จำนวน 63 รูป/คน คิด
เป็นร้อยละ 63 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 20 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 20 ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ไม่ใช่บรรพชิต จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมามีพรรษาระหว่าง 6-10 พรรษา จำนวน
21 รูป คิดเป็นร้อยละ 21 กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปี 4 จำนวน 57 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 57
รองลงมาคือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปี 3 จำนวน 33 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 33 คณะที่นิสิตกำลัง
ศึกษาส่วนใหญ่เป็นคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 63 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาคือคณะครุศาสตร์
จำนวน 22 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 22 และสาขาวิชาที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่เป็นสาขาวิชารัฐศาสตร์ จำนวน 40
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 23 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 23
2. ผลการศึ ก ษาปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X̅ = 3.90 ) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิน ใจเข้ าศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับแรก (X̅ = 3.92, S.D.=0.72) รองลงมาด้าน
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ภาพลั ก ษณ์ ( X̅ = 3.92, S.D.=0.40) ด้ า นทำเลที่ ต ั้ ง ของมหาวิ ทยาลั ย ( X̅ = 3.88, S.D=0.52) และด้ าน
หลักสูตร (X̅ = 3.86, S.D.=0.38) ตามลำดับ
3. ผลการศึ ก ษาความสั ม พั นธ์ ก ั บการตัด สิ นใจเข้ า ศึ ก ษาระดั บ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาหลั ก สู ตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ พบว่า
นักศึกษาที่มีอายุ เพศ/พรรษา คณะที่กำลังศึกษา และสาขาวิชาที่กำลังศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน
7. อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
1.1 ด้านภาพลักษณ์ พบว่า การตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษาหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทวัส เหล่ามะลอ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์หรือการเป็น
ที่ยอมรับต่อสังคม อยู่ในระดับมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและสังคม
1.2 ด้านหลักสูตร พบว่า การตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสรี สิงห์โงน และคณะ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านหลักสูตรอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเนื้อหาวิชาที่กำหนดในหลักสูตรสามารถนำไป
บูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ได้
1.3 ด้านทำเลที่ตั้งมหาวิทยาลัย พบว่า การตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึก ษาหลัก สูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญชัย รุ้งวิริยะวงศ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข รุ่น 24 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ด้านทำเลที่ตั้งมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม บรรยากาศภายในและรอบ
มหาวิทยาลัยมีความร่มรื่น
1.4 ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา พบว่า การตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลั กสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญชัย รุ้งวิริยะวงศ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข รุ่น 24 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นิสิตยื่นคำร้องเพื่อขยาย
ระยะเวลาในการชำระค่าธรรมเนียมการศึ กษาและมหาวิทยาลัยมีก ารสำรวจนิส ิต เพื่อยื่น ขอสนับ สนุ น
ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นิสิต

559

2. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดยจำแนกตามปัจ จัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ/พรรษา คณะที่กำลังศึกษา และสาขาวิชาที่กำลังศึกษา ที่แตกต่างกัน มีการเลือก
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึก ษาระดับบัณฑิตศึก ษาหลั กสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน จำแนกได้ดังนี้
2.1 นิสิตที่มีเพศต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สมศรี เพชรโชติ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า ศึก ษาต่อ
หลักสูตร คหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาแหง” พบว่านักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีการ
ตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2.2 นิสิตที่มีอายุ/พรรษาต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศรี เพชรโชติ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อหลักสูตร คหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาแหง” พบว่านักศึกษาที่มีอายุ
ต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2.3 นิสิตที่มีคณะที่กำลังศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลัก สูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน
สอดคล้อ งกับงานวิ จ ัย ของ พี ร ยา ฤทธิ แ ปลก (2562) ได้ ศ ึ ก ษาปัจ จัย การตั ดสิ น ใจเข้า ศึก ษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาของนิสิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี กรณีศึกษานิสิต
ชั้นปีที่ 4 พบว่า นิสิตที่กำลังศึกษาคณะที่ต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณ ฑิตศึ ก ษาไม่
แตกต่างกัน
2.4 นิสิตที่มีสาขาวิชาที่กำลังศึก ษาต่ างกัน มีการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิต ศึก ษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ไม่
แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิขรินทร์ เที่ยงทัต (2253) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้า
ศึกษาในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์วาสุกรี และศูนย์หันตรา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีสาขาวิชาศึกษาแตกต่างกันมีระดับ การตัดสิน ใจ
เลือกเข้าศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านกายภาพ ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและด้านการ
ประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน
8. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัย
1.1 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในจุดที่น่าสนใจให้มากยิ่งขึ้น และนำเสนอหลักสูตร
และมหาวิทยาลัยในช่องทางออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น
1.2 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในเชิงพระพุทธศาสนาร่วมกับ
ชุมชน สังคม และสถาบันต่างๆ อยู่เป็นประจำเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกัน
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1.3 บูรณาการพระพุทธศาสนากับทุกรายวิชาที่ทำการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็น
การสร้างอัตลักษณ์เชิงพุทธให้เกิดแก่มหาวิทยาลัย
2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
จากการทำวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์” ผู้วิจัยขอเสนอ
ประเด็นที่ให้ผู้สนใจนำไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้
2.1 การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
2.2 ศึกษาคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในมิติของพระพุทธศาสนา
2.3 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ค วามมุ ่ง หมาย 1) เพื่อศึกษารูปแบบและความคิดเห็น ของการดำเนิน ชีว ิต ที่
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง เกี่ยวกั บ
รูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน การวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน เครื่องมือวิจัยใช้แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประมาณค่า
โดย ใช้ ก ลุ ่ ม ตัว อย่ า ง จากตารางเครซี่ และมอร์ แกน จำนวน 27 4 คน และสั มภาษณ์โ ดยเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จำนวน 14 คน แบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่น 0.8173 แล้ววิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ t – test และ F – test ส่วนแบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ด้วยวิธีอนุมาน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปต่ำ ดังนี้ ด้านการประหยัด ด้านการดำรงชีวิต ด้าน
การเอื้ออาทร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการลดรายจ่าย และด้านการเพิ่ม
รายได้ ผลเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งของประชาชน
จำแนกตามเพศ อายุ และอาชีพ โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนข้อเสนอแนะผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า เทศบาลควรมีกิจกรรมอบรม
เกี่ยวกับการเกษตรแบบผสมผสาน การแปรรูปผลผลิตเกษตรกรรม เช่น ทำน้ำยาสระผม น้ำยาล้างจาน จัด
อบรมอาชีพเสริมให้แก่คนในชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน รวมทั้งจัดทำบัญชีครัวเรือ นอย่า ง
สม่ำเสมอ
คำสำคัญ : หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการดำเนินชีวิต
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Abstract
This study aimed 1) to examine lifestyle and opinions towards living the lifestyle in
accordance with the Sufficiency Economy Philosophy of people in Thung Saeng Thong
Subdistrict Municipality, Nang Rong District, Buriram Province; 2) to compare the opinions of
people towards living the lifestyle in accordance with the Sufficiency Economy Philosophy in
Thung Saeng Thong Subdistrict Municipality; and 3) to study more opinions on lifestyle that
conforms to sufficiency economy philosophy. This study employed mixed method design. The
instruments used for data collection were a questionnaire and an interview. The sample for
answering the 5-point rating scale questionnaire was 274 people determined by using the
table of Krejcie and Morgan. The reliability of the questionnaire was 0.8173. The sample for
the interview was 14 interviewees selected by purposive sampling. The data from the
questionnaire were analyzed by using frequency distribution, percentage, mean, standard
deviation, t-test and F-test. The data collected from the interview were analyzed by inductive
method. The results revealed that people in Thung Saeng Thong Subdistrict Municipality,
Nang Rong District, Buriram Province had a lifestyle in accordance with the Sufficiency
Economy Philosophy at a high level in overall aspect which can be arranged from the highest
to the lowest as: economical, living life, generosity, conservation of natural resources and the
environment, cost reduction, and increasing income. Regarding the comparison of the lifestyle
in accordance with the Sufficiency Economy Philosophy classified by gender, age and
occupation, significant difference was found at statistical level of .05 in overall and each aspect
which was in accordance with the set hypothesis. In terms of suggestions and the data from
the interview, it was found that the Municipality should provide training activities on
integrated farming, processing agricultural products such as making shampoo, and
dishwashing liquid. Moreover, additional occupation training should be organized for people
in the community in order to increase households’ income as well as making regular household
accounts.
Keywords : Sufficiency Economy Philosophy,

Lifestyle

1. บทนำ

ความยากจนเป็นปัญหาที่มีสาเหตุสำคัญ 2 ประการ คือ 1) สาเหตุภายในตัวบุคคล ได้แก่ การขาด
ต้นทุนการผลิต ขาดที่ทำกิน ต้นทุนการผลิตมีราคาสูง 2) สาเหตุภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ การกระจายอำนาจ
ที่ไม่เท่าเทียม นโยบายที่ไม่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน (บุษบง ชัยเจริญวั ฒ นะ และคณะ.
2544 : 23) ในปัจจุบันวิกฤติเศรษฐกิจในยุค “โควิด-19” ที่คนทั่วโลกและคนไทยกำลังประสบกันอยู่นี้ ทำให้
หลายครอบครัวขาดรายได้อย่างหนัก กลายเป็นวิกฤติการเงินในครัวเรือนหรือวิกฤติการเงินส่วนบุคคลตามไป
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ด้วย โดยเฉพาะครอบครัวไทยบางครัวเรือนที่อยู่ในสภาพไม่ มั่นคงอยู่แล้ว เมื่อเผชิญวิกฤติโควิด -19 ก็ยิ่ง
ประสบปัญหาการเงินที่ทับถมรุนแรงมากไปอีก (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. 2563 : ออนไลน์) พระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรื่อง หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้พระราชทานไว้ให้คนไทยตั้งแต่ก่อน วิกฤติต้มยำกุ้ง ปี 2540 คนส่วนใหญ่มักมองว่ า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจ แต่อันที่จริงแล้วสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุก
อย่างในครัวเรือน (วิรไท สันติประภพ. 2563 : ออนไลน์) เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ มีเขตการปกครองทั้งหมด 7 หมู่บ้าน 945 ครัวเรือนและมีประชากรจำนวน 3,421 คน การดำรงชีวิต
ของประชากรในเขตตำบลทุ่งแสงทอง มีความเป็นอยู่ที่ค่อยข้างลำบาก ประชากรมีฐานะยากจน มีภาระหนี้สิน
เนื่องจากการขาดทุนในการปลูกข้าวพืชผลทางการเกษตร (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง. 2561-2565
: 8)
จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการ
ดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการลดรายจ่าย ด้านการเพิ่มรายได้ ด้านการประหยัด
ด้านการดำรงชีวิต ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านความเอื้ออาทร เพื่อให้เป็น
หลักในการดำเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานไว้แก่ปวงชนชาวไทย
2. ความมุ่งหมายของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับรูปแบบการดำเนิ นชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงของประชาชน
จำแนกตามเพศ อายุ และอาชีพ
2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
3. สมมุติฐานของการวิจัย
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง ที่มีเพศ อายุ และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน แตกต่างกัน
4. ขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย
4.1 เนื้อหาของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึก ษารูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงของประชาชนเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการลด
รายจ่าย ด้านการเพิ่มรายได้ ด้านการประหยัด ด้านการดำรงชีวิต ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ด้านการเอื้ออาทร (กรมการพัฒนาชุมชน. 2554 : 5 - 15)
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4.2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 ประชากร ได้แก่ จำนวนครัวเรือน 945 ครัวเรือน ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งแสง-ทอง
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 7 หมู่บ้าน (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง.2561-2565 : 8)
4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย 2
ประเภท คือ แบบสอบถาม และเทคนิคการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์
4.3 ตัวแปรที่ศึกษา
4.3.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
4.3.1.1 เพศ
4.3.1.2 อายุ
4.3.1.3 อาชีพ
4.3.2 ตัวแปรตาม
ได้แก่ รูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน
เขตเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการลดรายจ่าย 2) ด้านการ
เพิ่มรายได้ 3) ด้านการประหยัด 4) ด้านการดำรงชีวิต 5) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และ 6) ด้านการเอื้ออาทร
5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเทศบาลตำบลทุ่ง
แสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 7 หมู่บ้าน 945 ครัวเรือน (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งแสง
ทอง.2561-2565 : 8)
5.2 กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้เครื่องมือใน
การวิจัย 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม และเทคนิคการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ดังนั้นกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย 2 กลุ่มดังนี้
5.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ได้จากการสุ่มจากประชากร โดยกำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan ; อ้างถึงใน ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์,
2555 : 148) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 274 ครัวเรือน แล้วทำการ สุ่มแบบอย่างง่าย ( Simple
Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก โดยผู้ให้ข้อมูล คือ หัวหน้าครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน รวมกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 274 คน
5.2.2 กลุ ่ ม ตัว อย่า งที ่ใ ช้ เ ทคนิ ค การสั มภาษณ์ ได้ จ ากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยกำหนดโควตาจำนวน 14 คน มีเกณฑ์ในการเลือกดังนี้ 1) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บา้ นที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี 2) เกษตรหมู่บ้านที่ดำรงตำแหน่งเกษตรชุมชนมาแล้ วไม่ต่ำ
กว่า 3 ปี
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2
ประเภท คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการลดรายจ่าย ด้านการเพิ่มรายได้
ด้านการประหยัด ด้านการดำรงชีวิต ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และด้านการเอื้อ
อาทร ตามความคิ ดเห็ น ของประชาชนมี ลั ก ษณะเป็น แบบมาตราส่ว นประมาณค่ า แบ่ ง เป็ น 5 ระดับ
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แบบสอบถามได้มีการตรวจสอบคุณภาพมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8173 ส่วนแบบสัมภาษณ์ มีลักษณะเป็น
แบบกึ่งโครงสร้าง โดยกำหนดประเด็นหรือข้อคำถามแบบคำถามปลายเปิด (Open-ended Form)
5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล กรณีแบบสอบถาม ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ ออกหนังสือส่งถึงนายกเทศมนตรี ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ เพื่อขออนุเคราะห์ให้ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลทุ่งแสงทอง อำเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่ า ง
แบบสอบถามจำนวน 274 ฉบับ เก็บรวบรวมมาได้ 274 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัย
ดำเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยมีการจดบันทึกและบันทึกเทป
5.5 การวิเคราะห์ข ้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล จากการตอบแบบสอบถามได้นำข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
5.5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ
นำเสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงจำนวนและร้อยละ
5.5.2 รูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแยกเป็นราย
ด้าน รายข้อ และโดยภาพรวม นำเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำอธิบาย
5.5.3 เปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง จำแนกตามเพศ โดยการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ T-test
Independent
5.5.4 เปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง จำแนกตามอายุ และอาชีพ โดยใช้ F – test เมื่อพบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน ทำการเปรียบเทียบความแตกต่า งเป็นรายคู่ด ้วยวิธ ี การของเชฟเฟ่
(Scheffe´s Method)
5.5.5 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นคำถามปลายเปิด
โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา หรือตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปมาน พิจารณาความเหมือนกัน ความแตกต่างกัน
และความสัมพันธ์กัน เพื่อหาข้อสรุปและบรรยายวิเคราะห์เป็นความเรียง
6. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
6.1 รูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการลดรายจ่าย และด้านการเพิ่มรายได้ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับมาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการประหยัด รองลงมา คือ ด้านการดำรงชีวิต ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
คือ ด้านการเพิ่มรายได้
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6.2 ผลเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จำแนกตามเพศ โดยภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการลดรายจ่าย แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
6.3 ผลเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จำแนกตามอายุ โดยภาพรวม มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการลดรายจ่าย และ
ด้านการเพิ่มรายได้ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านอื่นๆ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.4 ผลเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จำแนกตามอาชีพ โดยภาพรวม มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการดำรงชีวิต ไม่
แตกต่างกัน ส่วนด้านอื่น ๆ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่ง
แสงทอง แนะนำว่าควรมีการจัดอบรมการปลูกพืชผัก หรือการทำเกษตร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง จากทาง
เจ้าหน้าที่ราชการ มาแนะนำและให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในชุมชน ครัวเรือนส่งเสริมการ
ออมเงิน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายสอดคล้องกับทิศทางและการพัฒนาตามนโยบายของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน โดยเป้าหมายคือความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
7. อภิปรายผล
7.1 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ประชาชนเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งแสงทองมีความ
เชื่อมั่นในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่ง
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ หัสดี ขวัญไตรรงค์ (2555 : 83-84) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะผู้นำ กับความสำเร็จในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของหมู่บ้านคลองเจ็ดริ้ว
เก่า ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
7.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายได้ดังนี้
7.2.1 จากผลการวิจัย ด้านการลดรายจ่าย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้เป็นเพราะ ประชาชนในชุมชน มีความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่มากนัก การใช้จ่ายยังเกิน
ความจำเป็น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โชคชัย เอี่ยมภูมิ (2556 : 111-115) ได้ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติ
ในชีวิตประจำวันตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ผลการศึกษาพบว่า ด้านการลดรายจ่ายอยู่ในระดับปานกลาง
7.2.2 จากผลการวิจัย ด้านการเพิ่มรายได้ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
เป็นเพราะ กิจกรรมการมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนยังไม่มากนัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ดา
ราวรรณ พรหมศิลป์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการดำเนินงานหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง : กรณีศึกษาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า รายด้านการเพิ่มรายได้ อยู่ในระดับปานกลาง
7.2.3 จากผลการวิจัย ด้านการประหยัด พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะ ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนเห็นความสำคัญของการออมเงิน เนื่องมาจากโรคระบาดโควิด -19 ทำให้
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ประชากรได้มีการออมเงินไว้ในยามจำเป็นมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิทธิพล บุญผะสิริ (2553 :
60-62) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อำเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก ได้ศึกษายุทธศาสตร์ ในการดำเนิน งาน หมู่บ้านเศรษฐกิ จพอเพีย งตามตัว ชี ้วัด 6 x 2 ของ
กระทรวงมหาดไทย พบว่าด้านการประหยัด อยู่ในระดับมาก
7.2.4 จากผลการวิจัย ด้านการดำรงชีวิต พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะ ประชาชนในชุมชนมีการดำเนินชีวิต หรือมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย บนรากฐานของความรู้ความสามารถจาก
ภูมิปัญญาดั้งเดิม และยึดหลักประชาธิปไตย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูษิดา วงศ์ธรรมวัฒน์ (2552 :
137-138) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขต้นแบบ
จังหวัดปทุมธานี พบว่าด้านการดำรงชีวิต อยู่ในระดับมาก
7.2.5 จากผลการวิจัย ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ ประชาชนในชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชน ให้มีระเบียบ
น่าอยู่อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีธรา เตียวศิริทรัพย์ (2557 : 160-170) ได้ศึกษาผลการดำเนินงาน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงชุม ชนหนองตาเข้ม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ด้านการอนุร ัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก
7.2.6 จากผลการวิจัย ด้านการเอื้ออาทร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะ ประชาชนมีความรักใคร่สามัคคีกันในชุมชน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณี
บัววังโป่ง (2556 : 70-78) พบว่า ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า
ด้านการเอื้ออาทร อยู่ในระดับมาก
7.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิต ที่สอดคล้อ งกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
มีการอภิปรายผล ดังนี้
7.3.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน จำแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวม
และรายด้านแตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะ ความเสมอภาค และในด้านความรับผิดชอบ จึงทำให้เพศต่ างกั นมี
การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตแตกต่าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ ลิ
สกุลรักษ์ (2557 : 101-103) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครัวเรือน :
กรณีศึกษาชุมชนบางรักน้อย จังหวัดนนทบุรี พบว่า ประชาชนที่เพศแตกต่างกันโดยภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน
7.3.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน จำแนกตามอายุ พบว่า โดยภาพรวมและ
รายด้านแตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะความคิดเห็นของผูท้ ี่มีอายุมากมีประสบการณ์จากการใช้ชี วิตที่ม ากกว่า
ผ่านการใช้วิจารณญาณมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิวเมฆ นาวาบุญนิยม (2558 :
108) การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ พัฒ นาคุณภาพชีวิตของชุมชนปฐมอโศก จังหวัด
นครปฐม พบว่า ประชาชนที่อายุแตกต่างกันโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
7.3.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน จำแนกตามอาชีพ พบว่า โดยภาพรวม
และรายด้านแตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ที่ทำอาชีพเกษตรกรใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนิน
ชีวิตมากกว่า นั่นเพราะแต่ละอาชีพมีรายได้แตกต่างกัน มีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน จึงทำให้มีความคิดเห็น
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ที่ไม่เหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพีรญา เชตุพ งษ์ และคณะ (2563 : 72) การใช้หลักปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของผู้มีงานทำในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนที่อาชีพ แตกต่า งกัน
โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
7.4 ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนิ น ชีวิตที่
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ จึงนำมาอภิปรายผล สรุปได้ดังนี้ 1) ด้านการลดราจ่าย โดยภาพรวมพบว่า ครัวเรือนมี การ
ปลูกผักสวนครัวไว้ทุกหลังคาเรือน เพื่อใช้บริโภคเอง คนในชุมชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี 2) ด้านการเพิ่มรายได้
โดยภาพรวมพบว่า ประชาชนได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน 3)
ด้านการประหยัด โดยภาพรวมพบว่า ประชาชนในชุมชนเห็นคุณค่าของการออมเงิน ครัวเรือนได้ส่งเสริมการ
ออมเงิน และจัดทำบัญชีครัวเรือนเป็นประจำสม่ำเสมอ 4) ด้านการดำรงชีวิต โดยภาพรวมพบว่า ประชาชน
ในชุมชนมีการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และดำรงชีวิตอยู่บนทางสายกลาง 5) ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมพบว่า มีกิจกรรมการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง จัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน 6) ด้านการเอื้ออาทรโดยภาพรวมพบว่า สร้างความรัก ความสามัคคี สงเคราะห์
แก่ผู้ยากไร้ ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาให้สามารถพึ่งตนเอง การแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื่น รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานในชุมชน
8. สรุปผลการวิจัย
รูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ผลเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามเพศ อายุ และอาชี พ
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ควรมีกิจกรรม
อบรมเกี่ยวกับการเกษตรแบบผสมผสาน การแปรรูปผลผลิตเกษตรกรรม จัดอบรมอาชีพเสริมให้แก่คนใน
ชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน รวมทั้งจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างสม่ำเสมอ
9. ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปพัฒ นาและ
แก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น มีดังต่อไปนี้
9.1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
9.1.1 ผลการวิจัยรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการประหยัด เนื่องจากประชากรใน
ชุมชนเห็นคุณค่าของการออมเงิน จึงควรรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนเข้าร่วมการออมทรัพย์ของกองทุนชุมชน และ
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ได้จัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนในชุมชน
9.1.2 ผลการวิจัยรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ คือ ด้านการลดรายจ่าย และการเพิ่มรายได้
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ผู้ใหญ่บ้านควรประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวัน หรือทำบัญชี
ครัวเรือน
9.1.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลทุ่งแสงทอง แนะนำว่าควรมีการจัดอบรมการปลูกพืชผัก หรือการทำเกษตร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง จาก
ทางเจ้าหน้าที่ราชการ มาแนะนำและให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในชุมชน ครัวเรือนส่งเสริม
การออมเงิน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายสอดคล้องกับทิศทางและการพัฒนาตามนโยบายของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน โดยเป้าหมายคือความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้งาน OpenChat
จำแนกตามลักษณะทางประชากร 2) อิทธิพลร่วมของการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายต่ อทัศนคติที่มี
ต่อการใช้งาน OpenChat ของผู้บริโภค 3) อิทธิพลของทัศนคติต่อความตั้งใจใช้งาน OpenChat ของผู้บริโภค
4) อิทธิพลร่วมการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทัศนคติ และความตั้งใจใช้ที่มีต่อพฤติ กรรมการใช้ งาน
OpenChat ของผู้บริโภค งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจด้วยแบบสอบถามกับผู้ที่มีอายุ 25-34 ปี ใช้
วิธ ีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่าง t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์
ถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1)
เพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ OpenChat แตกต่างกัน 2) การรับรู้
ประโยชน์ ( = 0.424) และการรับรู้ความง่าย ( = 0.395) มีอิทธิพลร่วมกันต่อทัศนคติ 3) ทัศนคติ ( = 0
.632) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ และ 4) ทัศนคติ (=0.197) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ OpenChat จาก
ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและนักสื่อสารการตลาดในการไปวางแผนการใช้งาน
OpenChat ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
คำสำคัญ : พฤติกรรมการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทัศนคติ ความตั้งใจใช้

Abstract
The purposes of this research were to study 1) Differences of actual use OpenChat
that is divided into demographic characteristics. 2) Co-influence of perceived usefulness and
perceived ease of use on attitude toward using on actual use of OpenChat. 3) Influence of
attitude toward using of actual use of OpenChat. 4) Co-influence of perceived usefulness,
perceived ease of use, attitude toward using and behavior intention to actual use for using
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OpenChat. This study was survey research with questionnaires. The sample is 400 aged 2534 years, using a multi-stage sampling method. The statistics employed were percentage,
mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, Simple Regression Analysis: SRA and
Multiple Regression Analysis: MRA with statistical significance at the level of 0.05. The
research results revealed as follows: 1) Different sex, age, income and education showed
different actual use in using OpenChat 2) Perceived Usefulness (  = 0.424), Perceived Ease of
Use ( = 0.395) had influence on attitude 3) Attitude to ward using ( = 0 .632) had influence
on Behavior Intention. 4) Attitude Toward Using ( =0.197 influence on actual use of OpenChat
in LINE Application.
Keywords : Actual Use, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Attitude Toward Using,
Behavior Intention
1. บทนำ

แอปพลิเคชันไลน์มักจะเป็นช่องทางที่ทุกคนใช้เพื่อที่จะติดต่อสื่อสารเพื่อที่จะคุยกับคนใกล้ตัว
ครอบครัว ญาติ และเพื่อนร่วมงาน ที่องค์กรต่างๆ ใช้เป็นช่องทางที่ไว้ส่งต่อข่าวสารข้อมูลไปยังผู้ติดตาม และ
รวมไปถึงรูปแบบของ OpenChat ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกันสามารถที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็น หรือ
ว่าโต้ตอบกันได้ โดยเราสามารถที่จะเป็นผู้สร้าง OpenChat ให้ทุกคนเข้าร่วมได้ ซึ่ง LINE OpenChat คือ
บริการใหม่ที่เข้าแทน LINE Square และมีการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อให้มีความสวยงาม น่าใช้ และตอบ
โจทย์ผู้ใช้งานให้มากที่สุด โดย LINE OpenChat สามารถรองรับสมาชิกได้มากถึง 5,000 คน และสมาชิก
สามารถที่จะตั้งชื่อและรูปโปรไฟล์ได้ไม่ซ้ำกัน ซึ่งสมาชิกที่เข้ามาทีหลังก็สามารถที่จะเลื่อนอ่านข้อความเก่าๆได้
ด้วยความสามารถที่หลากหลายของ LINE OpenChat ทำให้มีร้านค้าออนไลน์ต่างๆเริ่มที่จะเข้ามาใช้ LINE
OpenChat ในการนำเสนอสินค้า การสร้างคอนเทนต์โปรโมต การส่งเสริมการขาย และสร้างกิจกรรมทาง
การตลาดในรูปแบบของการตลาดออนไลน์ ให้ผู้ที่สนใจในสินค้าของตนได้รับการอัปเดตสินค้าใหม่ ๆ หรือว่า
โปรโมชั่นใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการสร้างฐานลูกค้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ในการศึกษาวิจัยทางด้าน
เทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชัน ส่วนใหญ่จะนิยมศึกษาโดยใช้ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (The Technology
Acceptance Model-TAM) ในการศึกษา เพราะว่าทฤษฎีนี้จะช่วยให้เราเข้าใจถึงพื้นฐานของการยอมรับและ
การปฏิเสธของเทคโนโลยี โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี เป็นโมเดลที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การใช้เทคโนโลยี โดยในโมเดลจะประกอบไปด้วยตัวแปรภายนอก (External Variables) การรับรู้ประโยชน์
(Perceived Usefulness) การรั บ รู ้ ค วามง่ ายของการใช้ (Perceived Ease of Use) ทั ศ นคติ ต ่ อ การใช้
(Attitude Toward Using) ความตั้งใจใช้ (Behavior Intention) และพฤติกรรมการใช้ (Actual Use) ซึ่ง
เป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความสำคัญและมีความสนใจที่จะทำการศึ กษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งาน OpenChat ในแอปพลิเคชัน Line ของผู้บริโภคตามกรอบทฤษฎีการยอมรับ
เทคโนโลยี เนื่องจากปัจจุบันฟังก์ชัน OpenChat กำลังได้รับความนิยมอย่างมากและได้ทำการปล่อยฟีเ จอร์
ใหม่ออกมา เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานให้ได้รับความสะดวกสบาย โดยผู้วิจัยจะทำการศึกษากับ
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กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 25-34 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มอายุที่มีการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์สูงที่สุด (Positioning,
2559) ฉะนั้นผู้วิจัยจึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ผลิต Lineในการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือฟีเจอร์ให้มี
ประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด และให้ผู้ประกอบการที่กำลัง
สนใจได้นำไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ นักสื่อสารการตลาดออนไลน์ได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการ
ส่งเสริมการตลาดหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการตลาด และ ผู้ที่สนใจ หรือนักวิจัยที่กำลังสนใจในการจะศึกษาเรื่อง
นี้ได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากที่สุด
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติ กรรมการใช้ งาน OpenChat จำแนกตามลักษณะทาง
ประชากร
2.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลร่วมของการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายต่อทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
OpenChat ในแอปพลิเคชัน Line ของผู้บริโภค
2.3 เพื่อศึกษาอิทธิพ ลของทัศคติต่อความตั้งใจใช้งาน OpenChat ในแอปพลิเคชัน Line ของ
ผู้บริโภค
2.4 เพื่อศึกษาอิทธิพลร่วมการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทัศนคติ และความตั้งใจใช้ที่มีต่อ
พฤติกรรมการใช้งาน OpenChat ในแอปพลิเคชัน Line ของผู้บริโภค
3. นิยามศัพท์
3.1 พฤติกรรมการใช้งาน (Actual Use) หมายถึง การใช้งาน OpenChat ของผู้บริโภคอายุ 2534 ปี ใช้มาตรวัดโดยเป็นคำถามปลายปิด ให้ผู้ตอบระบุความถี่ในการใช้งานต่อสัปดาห์
3.2 การรั บ รู ้ ป ระโยชน์ (Perceived Usefulness) หมายถึ ง ผู ้ ใ ช้ ง านรั บ รู ้ ว ่ า ประโยชน์ของ
OpenChat จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตนเองได้ ใช้มาตรวัดแบบ 5 Point Likert Scale
3.3 การรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) หมายถึง การรับรู้ถึงความสะดวกสบายของ
การใช้งาน OpenChat ที่ง่ายต่อการใช้งานไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน ใช้มาตรวัดแบบ 5 Point Likert Scale
3.4 ทัศนคติ (Attitude Toward Using) หมายถึง ความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้ง าน
OpenChat ใช้มาตรวัดแบบ 5 Point Likert Scale
3.5 ความตั้งใจใช้ (Behavior Intention) หมายถึง ระดับความตั้งใจของผู้บริโภคที่จะใช้งาน
OpenChat ใช้มาตรวัดแบบ 5 Point Likert Scale
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
4.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model-TAM)
บุคคลจะเกิดการยอมรับเทคโนโลยีได้จะเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ 1) การรับรู้ถึงปะโยชน์
2) การรับรู้ความง่าย เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการยอมรับและมีความเชื่อมโยงกับทัศนคติ จึงมี
การนำเสนอโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ 1) การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) หมายถึง
ผู้ใช้งานเชื่อว่าประโยชน์ของเทคโนโลยีจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานของตนเองได้ เป็นปัจจัยที่ส่งผล
โดยตรงต่อความตั้งใจที่แสดงถึงพฤติกรรมการใช้ โดยบุคคลรับรู้ถึงประสิทธิภาพในการทำงานของเทคโนโลยี

574

2) การรับรู้ความง่ายของการใช้ (Perceived Ease of Use) หมายถึง เทคโนโลยีที่นำมาใช้มีความง่ายในการ
ใช้งาน สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องพยายามในการใช้งานมากนัก และไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน 3) ทัศนคติต่อการ
ใช้ (Attitude Toward Using) หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อเทคโนโลยีนั้นๆ ซึ่งเกิดมาจากการรับรู้
ประโชน์และการรับรู้ความง่าย ซึ่งจะส่งผลต่อความตั้งใจใช้ 4) ความตั้งใจใช้ (Behavior Intention) หมายถึง
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีนั้นๆ โดยรับอิทธิพลจากการรับรู้ประโยชน์และทัศนคติอการใช้ 5)
พฤติกรรมการใช้ (Actual Use) หมายถึง การยอมรับเทคโนโลยีโดยการนำมาใช้จริง โดยมีทัศคติต่อการใช้มา
เป็นตัวแปรที่มีผลต่อการใช้งาน (Davis, 1989)
4.2 แนวคิดเกี่ยวกับ OpenChat
แอปพลิเคชัน LINE มีการเปิดตัว LINE SQUARE เมื่อเดือนมิถุนายน 2019 และให้ใช้งานจริงได้
ในเดือนสิงหาคม สำหรับ LINE เวอร์ชัน IOS 9.12 และ Android 9.13 ขึ้นไป และได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น
LINE OpenChat ซึ่งเป็นระบบห้องแชทที่มีไว้สำหรับพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เราสนใจ ซึ่งสามารถ
บรรจุผู้ที่สนใจได้มากสุด 5,000 คน (Modify, 2018) ปัจจุบันธุรกิจต่างๆมีการนำ OpenChat เข้ามาในการ
สื่อสารกับผู้บริโภคในการส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โปรโมชั่นต่างๆ เพื่อเป็นการ
ส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยังคนหมู่มากได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ใช้แอป
พลิเคชันไลน์กันอยู่แล้วจึงทำให้ OpenChat เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้ธุรกิจต่างๆ นำมาใช้ประโยชน์ได้เป็น
อย่างดี
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีผู้วิจัยจึงได้ข้อสรุปออกมาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 1

การรับรู้ประโยชน์
H2

การรับรู้ความง่าย

ลักษณะทาง
ประชากร

H1
H4

ทัศนคติต่อการใช้
H3
ความตั้งใจใช้

พฤติกรรมการใช้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
5. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 (H1) ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้ OpenChat ที่
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 (H2) การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายมีอ ิทธิพลร่วมต่อทัศนคติในการใช้
งาน OpenChat
สมมติฐานที่ 3 (H3) ทัศนคติมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งาน OpenChat
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สมมติฐานที่ 4 (H4) การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทัศนคติต่อการใช้ และความตั้งใจใช้มี
อิทธิพลร่วมต่อพฤติกรรมการใช้ OpenChat
6. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย คือ ผู้ใช้งาน OpenChat ที่มีอายุ 25-34 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มอายุ ที่มี
การใช้แอปพลิเคชัน Line สูงที่สุด (Positioning,2559) โดยใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน คือ ขั้นที่
1 การสุ่ม OpenChat ผู้วิจัยใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ โดยได้พิจารณา OpenChat ที่กำลังได้รับความนิ ยมตาม
ข้อมูลจาก LINE (LINE OpenChat, 2021) ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 จำนวน 21 หมวดหมู่ โดยสุ่มกลุ่ม
ที่มีสมาชิกสูงสุดในแต่ละหมวดหมู่จะได้ 21 กลุ่ม และได้ทำการจัดหมวดหมู่ได้เป็น 5 หมวดหมู่ หลักจากนั้นใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยวิธีการจับสลากในแต่ละหมวดหมู่ หมวดหมู่ละ 1 กลุ่ม จะได้จำนวน 5 กลุ่ม และ
ในขั้นที่ 2 เป็นการสุ่มคนจาก OpenChat โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา ด้วยการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มละ 80 คน โดยเข้าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม OpenChat ต่างๆที่ได้คัดเลือกไว้จนครบกลุ่มตั วอย่า ง
400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามออนไลน์ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล คือ 1
ธันวาคม-31 ธันวาคม 2564
จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และค่าความ
น่าเชื่อถือของเครื่องมือ (Reliability) โดยนำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบไปทำการทดสอบก่อนเก็บ
ข้อมูลจริง โดยผลการตรวจสอบพบว่าแบบสอบถามมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด การวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้
การแจกแจงความถี ่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี ่ ย (Mean) ส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) การทดสอบความแตกต่าง (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis: SRA)และการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis: MRA) เพื่อทดสอบสมมติ ฐานที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ ณ ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05
7. ผลการวิจัย
7.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 อายุ 25-29 ปี จำนวน
213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5
7.2 ข้อมูลของตัวแปรที่ศึกษา
ผลการวิเคราะห์การรับรู้ประโยชน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ประโยชน์การใช้ OpenChat
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D.) 0.52 ผลการ
วิเคราะห์การรับรู้ความง่าย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความง่าย OpenChat โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D.) 0.53 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อการใช้ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการใช้ OpenChat โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D.) 0.53 ผลการวิเคราะห์ความตั้งใจใช้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจใช้
OpenChat โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D.) 0.74
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ผลการวิเคราะห์พ ฤติกรรมการใช้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้งานอยู่ในระดับน้อยที่ สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 7.31 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D.) 8.30
7.3 สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้ OpenChat ที่แตกต่างกัน
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าเพศต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้ OpenChat ที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายจะมีพฤติกรรมการใช้ OpenChat สูงกว่าเพศหญิง ทั้งนี้เพศชายมี
พฤติกรรมการใช้ OpenChat ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.36 ขณะที่เพศหญิงมี
พฤติกรรมการใช้ OpenChat ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.97 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังแสดงตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของเพศที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้ OpenChat
ที่แตกต่างกัน
เพศ
จำนวน
ค่าเฉลี่ย
S.D.
t
df
Sig. (2-tailed)
1. ชาย 194
9.44
10.36
5.032
273.697
0.000*
2. หญิง 206
5.31
4.97
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.4 สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้ OpenChat ที่แตกต่างกัน
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าอายุต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้ OpenChat ที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอายุ 30 – 34 ปี จะมีพฤติกกรมการใช้ OpenChat สูงกว่าอายุ 25 – 29
ปี ทั้งนี้อายุ 30 - 34 ปี มีพฤติกรรมการใช้ OpenChat ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
8.97 ขณะที่อายุ 25 - 29 ปี มีพฤติกรรมการใช้ OpenChat ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 7.52 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของอายุที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้ OpenChat
ที่แตกต่างกัน
อายุ
จำนวน ค่าเฉลี่ย
S.D.
t
df
Sig. (2-tailed)
1. 25-29 ปี 213
6.21
7.52
-2.828
364.694
0.005*
2. 30-34 ปี 187
8.57
8.97
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.5 สมมติฐานที่ 1.3 รายได้ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้ OpenChat ที่แตกต่างกัน
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ารายได้ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้ OpenChat ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยรายได้ตั้งแต่ 55,001 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้
OpenChat สูงสุดเท่ากับ 13.12 รองลงมาคือ รายได้ 45,001 – 55,000 บาท มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการ
ใช้ OpenChat เท่ากับ 9.78 รายได้ 35,001 – 45,000 บาท มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้ OpenChat
เท่ากับ 9.31 รายได้ 25,001 – 35,000 บาท มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้ OpenChat เท่ากับ 6.25 รายได้
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ต่ำกว่า 15,000 บาท มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้ OpenChat เท่ากับ 5.86 และรายได้ 15,000 – 25,000
บาท มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้ OpenChat เท่ากับ 5.37 นอกจากนี้เมื่อทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยราย
คู่ (Post-hoc Comparison) พบว่ารายได้ตั้งแต่ 55,001 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ารายได้อื่น ๆ ดังนั้นจึง
สรุปได้ว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที ่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดีย วของรายได้ ที ่แ ตกต่ างกั นจะมี พ ฤติก รรมการใช้
OpenChat ที่แตกต่างกัน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ค่าเฉลี่ย
F(5,394)
p
Post-hoc Analysis
1. ต่ำกว่า 15,000 บาท
5.86
8.080
0.00*
6>1,2,3,4,5
2. 15,000 – 25,000 บาท 5.37
3. 25,001 – 35,000 บาท 6.25
4. 35,001 – 45,000 บาท 9.31
5. 45,001 – 55,000 บาท 9.78
6. ตั้งแต่ 55,001 บาทขึ้นไป 13.12
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.6 สมมติฐานที่ 1.4 ระดับการศึกษาที่แ ตกต่า งกัน จะมีพฤติ กรรมการใช้ OpenChat ที่
แตกต่างกัน
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้ OpenChat ที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการใช้ สูงสุดเท่ากับ 10.56 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการใช้ เท่ากับ 8.71 และระดับการศึกษาปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้ เท่ากับ 5.23
นอกจากนี้ เมื่อทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (Post-hoc Comparison) พบว่าระดับการศึกษาต่ำกว่า
ปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับการศึกษาอื่นๆ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังแสดงใน
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีพฤติก รรมการใช้
OpenChat ที่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา
ค่าเฉลี่ย
F(2,397)
p
Post-hoc Analysis
1. ต่ำกว่าปริญญาตรี
10.56
15.943
0.00*
1>2,3
2. ปริญญาตรี
5.23
3. สูงกว่าปริญญาตรี
8.71
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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7.7 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายมีอิทธิพลร่วมต่อทัศนคติ
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ากลุ่มของตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว ได้แก่การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้
ความง่าย สามารถร่วมกันอธิบายการแปรผันต่อทัศนคติในการใช้งาน OpenChat ได้ร้อยละ 59.2 (Adjusted
R2 = 0.592) และเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระทั้ ง 2 ตัวให้คงที่แล้ว พบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว มี
อิทธิพลร่วมต่อทัศนคติในการใช้งาน OpenChat อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การรับรู้ประโยชน์ (
= 0.424) และการรับรู้ความง่าย ( = 0.395) มีอิทธิพลในทางบวกที่มีต่อทัศนคติในการใช้งาน OpenChat
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายมีอิทธิผ ลร่วมต่อ
ทัศนคติในการใช้งาน OpenChat

ตัวแปรอิสระ
b
t
Sig.t
1. การรับรู้ประโยชน์
0.430
0.424
8.471
0.000*
2. การรับรู้ความง่าย
0.398
0.395
7.901
0.000*
Adjusted 𝑹𝟐 = 0.592, F = 290.067, Sig. F = 0.000*
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.8 สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งาน OpenChat
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าทัศนคติอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งาน OpenChat อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าอิทธิพลอยู่ที่ 0.632 (Beta = 0 .632) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
การตัดสินใจ (𝑹𝟐 ) จะพบว่าทัศนคติ สามารถอธิบายการแปรผันของความตั้งใจใช้งาน OpenChat ได้ถูกต้อง
ร้อยละ 40 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายเพื่อแสดงทัศนคติมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งาน OpenChat
ในแอปพลิเคชันไลน์ของผู้บริโภค
สมมติฐาน
a
b
t
Sig.
Beta() ผลการทดสอบ
1. ทัศนคติต่อการใช้ 0.184 0.884 16.277 0.000*
0.632

𝟐
𝑹 = 0.400, F = 264.937, Sig. F = 0.000*
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.9 สมมติฐานที่ 4 การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทัศนคติต่อการใช้ และความตั้งใจใช้มี
อิทธิพลร่วมต่อพฤติกรรมการใช้ OpenChat
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทัศนคติต่อการใช้ และความ
ตั้งใจใช้ สามารถร่วมกันอธิบายการแปรผันต่อพฤติกรรมการใช้ OpenChat ได้ร้อยละ 1.3 (Adjusted R2
=0.013) และเมื่อควบคุมตัวแปรอิสระอืน่ ๆให้คงที่แล้ว มีตัวแปรอิสระ 1 ตัวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ นั้น
คือทัศนคติต่อการใช้ มีค่าอิทธิพลที่ระดับ 0.197 ( = 0.197) มีอิทธิพลในทางบวกที่มีต่อพฤติกรรมการใช้
OpenChat ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังแสดงในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทัศนคติต่อการใช้
และความตั้งใจใช้มีอิทธิพลร่วมต่อพฤติกรรมการใช้ OpenChat

ตัวแปรอิสระ
b
t
Sig.t
1. การรับรู้ประโยชน์
1.312
0.083
0.967
0.334
2. การรับรู้ความง่าย
2.144
0.137
1.626
0.105
3. ทัศนคติต่อการใช้
3.059
0.197
2.413
0.016*
4. ความตั้งใจใช้
0.642
0.058
0.858
0.392
Adjusted 𝑹𝟐 =0.013, F =2.699, Sig. F = 0.045*
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8. การอภิปรายผล
8.1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ OpenChat ที่แตกต่างกัน
จากการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรได้แก่ เพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษาของ
ผู้บริโภคที่ใช้ OpenChat มีพฤติกรรมการใช้ที่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะความต้องการที่จะใช้ OpenChat ที่
ไม่เหมือนกัน ซึ่งเพศชาย (ค่าเฉลี่ย 9.44) อาจจะมีความต้องการที่จะติดต่อข่าวสารหรือต้องการหาเพื่อน
มากกว่าเพศหญิง (ค่าเฉลี่ย 5.31) อายุที่มากขึ้นก็อาจจะต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นหรือต้องการพูดคุยกับ
คนที่อยู่ในวัยเดียวกันมากกว่าอายุที่ยังน้อย เช่นเดียวกับรายได้ที่มากขึ้นก็ยิ่งมีความต้องการที่จะติดต่อสื่อสาร
หรือแบ่งปันข้อมูลในเรื่องที่สนใจเหมือนกันยิ่งขึ้น และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันก็แสดงให้เห็น ถึ งการเลือก
รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมือกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กิ่งแก้ว ทรัพ ย์พระวงศ์ (2546) กล่าวคือ เพศ
หญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มีความ
ต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิด
จากการรับข่าวสารนั้นด้วย ซึ่งสอดคล้อ งกับงานวิจัยของ กิติทัศน์ ทัศกุณี ย์ (2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
อิทธิพ ลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อชุดชั ้น ในวาโก้ซ ้ำ ของผู้ หญิ งที่ม าใช้บริก ารในห้า งสรรพสินค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจเจกส่วนบุคคลแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อชุดชั้นในวาโก้ของผู้หญิ ง
ที่มาใช้บริการในห้างสรรพสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุสถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เป็นเกณฑ์ที่
นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด เนื่องจากมีความแตกต่างกัน เพราะความต้องการของแต่ละคนมีความต้องการ
ไม่เหมือนกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ได้เคยรับมาในอดีต ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิ จัย ของ อภิชญา
วิศาลศิริลักษณ์ (2560) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้ไลน์กรุ๊ปและความพึงพอใจในความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม
ของวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสรุปผลว่าพฤติกรรมการใช้ไลน์กรุ๊ปก็มีความแตกต่ า งกัน ไปทั้ ง ใน
ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
8.2 การรั บ รู ้ ป ระโยชน์ และการรั บ รู ้ ค วามง่ า ยมี อ ิ ท ธิ พลร่ ว มต่ อ ทั ศ นคติ ในการใช้งาน
OpenChat
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ OpenChat ในแอปพลิเคชันไลน์ มีการรับรู้ประโยชน์ ของ
OpenChat อาจเพราะรับรู้ว่า OpenChat นั้นมีประโยชน์ทำได้หลายอย่างและตอบสนองความต้อ งการของ
กลุ่มตัวอย่างได้ และมีการรับรู้ความง่ายของ OpenChat ที่การใช้งานนั้นทำได้ง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
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ตนเอง จึงส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีในการใช้งาน OpenChat ในแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Davis (1989) กล่าวว่าบุคคลที่จะทำให้เกิดการยอมรับในเทคโนโลยีได้จะเกิดมาจากปัจจัยหลัก 2 ประการคือ
การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความง่าย เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและมีความเชื่อมโยงกับ
ทัศนคติ สอดคล้องกับแนวคิดของ Muensrichai (2012) กล่าวว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้งานที่ทำให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง ที่มีความเกี่ยวข้องกับทัศนคติและการใช้งานเทคโนโลยี สอดคล้องกับงานวิจัยของ
นฤบาล ยมะคุปต์ และ วริษฐา สุริยไพฑูรย์ (2560) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของการรับรู้ความมีประโยชน์และความ
ง่ายในการใช้งานที ่ส่ งผลต่อทั ศนคติและความตั้ งใจซื้อสินค้ าแฟชั่น ของผู้บริโภคผ่านระบบพาณิช ย์บ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่าการรับรู้ความมีประโยชน์และความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อทั ศนคติ ใน
การซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจียเซียน แซ่จาง
(2564) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ การรับรู้ถึงประโยชน์ และความเชื่อมั่นที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการ
เดลิเวอรี่ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นของร้าน 7-11 หลังช่วง COVID-19 ระลอกใหม่ พบว่า การรับรู้ประโยชน์
ของการใช้บริการเดลิเวอรี่ของ 7-11 มีอิทธิพลต่อการใช้บริการเดลิเวอรี่หลังช่วง COVID-19 ระลอกใหม่
8.3 ทัศนคติมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งาน OpenChat
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ OpenChat ส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดี จึงทำให้เกิดความตั้งใจ
ที่จะใช้งาน อาจจะเป็นเพราะว่า OpenChat เป็นฟังก์ชันที่อยู่ในแอปพลิเคชัน LINE ที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้จึง
ทำให้มีทัศนคติที่อยากจะใช้ OpenChat ไปด้วยเนื่องจากไม่ต้องโหลดอะไรเพิ่มเติม และมีจำนวนกลุ่มที่
ค่อนข้างเยอะจึงทำให้มีความตั้งใจที่ใช้ ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทพร เขียนดวงจันทร์ และ ขวัญ
กมล ดอนขวา (2561) ศึกษาเรื่องทัศนคติ และความตั้งใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโ ภคในการซื้อสิ นค้า
ผ่านไลน์ พบว่าทัศนคติในการซื้อสินค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้าผ่านไลน์
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bogart (2015) ศึกษาเรื่องสำรวจการตั้งใจใช้แอปพลิเคชัน LINE เพื่อการศึกษา
ตามแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี พบว่านักศึกษาปริญญาตรีมีทัศนคติที่ดีต่อแอปพลิเคชัน LINE จึงทำให้
เกิดการตั้งใจใช้แอปพลิเคชัน LINE ในการสื่อสาร เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Al-Daihani (2016) ศึกษาเรื่องการนำ Twitter ของนักเรียนมาใช้เป็นแหล่งข้อมูล
การศึกษาเชิงสำรวจโดยใช้แบบจำลองเทคโนโลยี พบว่าทัศนคติมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ Twitter ทั้งนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมปวีณ์ มะณีวงค์ (2563) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้
โปรแกรมระบบ EXPRESS ของนักบัญชีในระดับอุดมศึกษา พบว่าการรับรู้ความง่ายในการใช้โปรแกรมที่
สะท้อนผ่านทัศนคติในการใช้งานโปรแกรมและบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงจะส่งผลในเชิงบวกต่อความตั้ งใจใน
การใช้โปรแกรม
8.4 การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทัศ นคติต่อการใช้ และความตั้งใจใช้ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้ OpenChat
จากการศึกษา พบว่าการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทัศนคติต่อการใช้ และความตั้งใจใช้มี
อิทธิพลร่วมต่อพฤติกรรมการใช้ OpenChat ได้แก่ทัศนคติ อาจะเป็นเพราะหากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ OpenChat
มีทัศนคติที่ไปในเชิงบวก คือผู้บริโภคมีความรู้สึกดีกับ OpenChat นั้นจึงส่งผลให้เกิดพฤติก รรมการใช้
OpenChat ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Rogers (1983) กล่าวว่า การตัดสินใจใช้ เทคโนโลยี
นั้นจะเป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มใช้ ชักชวน ตัดสินใจใช้หรือปฏิเสธ ปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ และยืนยันการ
ปฏิบัติ กระบวนการนี้จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวบุคคลสอดคล้องกับแนวคิดของ เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์
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(2557) กล่าวว่าการนำเทคโนโลยีที่ยอมรัยมาใช้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคล หรือเกิดความเปลี่ยนแปลงมี
ความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทัศนคติและการใช้เทคโนโลยี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยนุช พละเยี่ยม และช
ลิตา ศรีนวล (2561) ศึกษาเรื่องความตั้งใจใช้บริการทางการเงิน ผ่านระบบพร้อมเพย์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยทัศนคติด้านการรับรู้ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งาน การรับรู้ความง่ายที่เกิดจาก
การใช้งาน ความไว้วางใจของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้บริการทางการเงินผ่านระบบพร้อม
เพย์ ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ศักรินทร์ ตันสุพงษ์ (2557) กล่าวว่าการที่จะตัดสินใจนำเทคโนโลยีทั้งที่
เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมไปใช้ เมื่อแน่ใจแล้วว่าเทคโนโลยีนั้นก่อให้เกิดประโยชน์จึงทำให้เกิดการยอมรับ
ขึ้นอยู่กับบุคคลและลักษณะของเทคโนโลยี
9. สรุปผลการวิจัย
1) เพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ OpenChat แตกต่างกัน
2) การรับรู้ประโยชน์ ( = 0.424) และการรับรู้ความง่าย ( = 0.395) มีอิทธิพ ลร่วมกันต่อทัศนคติ 3)
ทัศนคติ ( = 0 .632) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ และ 4) ทัศนคติ (=0.197) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
OpenChat ผลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและนักสื่อสารการตลาดในการ
ไปวางแผนการใช้งาน OpenChat ให้เกิดประสิทธิภาพในขั้นต่อไป
10. ข้อเสนอแนะ
10.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัยครั้งนี้
1) นักพัฒนาหรือผู้ผลิต LINE สามารถนำผลการวิจัยในครั้งนี้ไปกำหนดกลุ่มเป้าหมายการใช้ งาน
OpenChat ควรมุ่งไปที่เพศชาย อายุ 30-34 ปี รายได้ตั้งแต่ 55,001 บาทขึ้นไป ระดับการศึกษาต่ำกว่า
ปริญญาตรี เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการใช้งาน OpenChat สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ
2) จากผลการศึกษาที่พบว่า การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายมีอิทธิพลต่อทัศ นคติ ก ารใช้
งาน OpenChat ดังนั้นหากนักพัฒนาหรือผู้ผลิต LINE จะส่งเสริมทัศนคติต่อการใช้งาน OpenChat ผู้ผลิต
หรือผู้ประกอบการควรที่จะต้องทำให้ OpenChat มีการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายในการใช้ง านต่อ
มุมมองของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของ OpenChat ให้มากขึ้น
นอกจากนี้ก็ควรจะมีการออกแบบ OpenChat ให้มีการใช้งานที่ง่ายมากขึ้น เพื่อที่ผู้บริโภคจะได้มีทัศนคติที่ดีให้
มากยิ่งขึ้น
3) จากการศึกษาพบว่าทัศนคติการใช้งานที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ OpenChat ดังนั้นหาก
นักพัฒนาหรือผู้ผลิต LINE รวมไปถึงผู้ประกอบการ และนักสื่อสารการตลาด ต้องการจะสร้างความตั้ งใจใน
การใช้งาน OpenChat ให้กับผู้บริโภค ก็ควรที่จะส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อ OpenChat ทั้งนี้โดยการ
เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นเกี่ยวกับ OpenChat ว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง ตอบโจทย์ในการใช้งานที่
ส่วนไหน เพื่อที่ผู้บริโภคจะได้เกิดความตั้งใจที่อยากจะใช้งาน OpenChat ให้มากขึ้น
4) จากการศึกษาที่พ บว่าทัศนคติมีอิทธิพ ลต่อพฤติกรรมการใช้งาน OpenChat ดังนั้นหาก
นักพัฒนาหรือผู้ผลิต LINE รวมไปถึงผู้ประกอบการ และนักสื่อสารการตลาดจะส่งเสริมให้เกิดพฤติ กรรมการ
ใช้งาน OpenChat ก็ควรที่จะส่ งเสริม ให้ผ ู้บริโ ภคมีทั ศนคติท ี่ด ี โดยอาจจะมีการเผยแพร่ ช ่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่า งๆ หรือมีการจัดสัมมนาเกี่ ยวกับ การใช้ งาน OpenChat ให้ผู้บริโภคเกิ ด
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พฤติกรรมการใช้งาน OpenChat เพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในการตลาดออนไลน์
ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
10.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต
1) ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มของผู้ประกอบการที่ใช้ OpenChat ในการทำกิจกรรม
ทางด้านการตลาดออนไลน์เพื่อให้ได้มุมมองของผู้ประกอบการต่อการใช้ OpenChat
2) ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะทำการศึกษาโดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ OpenChat, ไลน์
กลุ่ม และเฟลบุ๊คกลุ่ม เนื่องจากมีการใช้งานที่ค่อนข้างคล้ายกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้า งสรรค์ทั้ ง เชิ ง
คุณค่าและมูลค่าบนฐานประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนลุ่มลำน้ำวังที่ไหลผ่าน
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิคของจังหวัด คือการพัฒ นาผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยว และ
พัฒนาศักยภาพช่องทางการตลาดของชุมชนต้นแบบสู่นักท่องเที่ยวเป้าหมาย เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่ง
ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่า งนักวิจัย ชุมชน และภาคีเครือข่าย การดำเนินงาน
ประกอบด้วย 1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมที่
สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน คือ การนำใบบัวบกมาประกอบในการออกแบบลวดลายพัฒนาเป็นของฝากของที่
ระลึก ได้แก่ เสื้อ ผ้าคลุมไหล่ กางเกงสะดอ รวมถึงกิจกรรมและโปรแกรมการท่องเที่ยวในชุมชน 2) พัฒ นา
ช่องทางการตลาดแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นช่อง
ทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัยพบว่าชุมชนเป็นที่รู้จักมากขึ้นและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
นอกจากนี้ชุมชนสามารถสร้างรายได้โดยเฉลี่ยประมาณ 8,000 - 9,500 บาท/เดือน และทำให้คนในชุมชน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างรายได้ในชุมชน
คำสำคัญ : การท่องเที่ยวโดยชุมชน อัตลักษณ์ท้องถิ่น ชุมชนกลุ่มภาคเหนือ

Abstract
The objectives of this research on the development of creative community-based
tourism potential in both worth and value, based on history, culture and local identity of the
community in the Wang Basin that flows through the Koh Kha District, Lampang Province,
which is one of ceramic tourist villages of the provinces, are the development of tourism
products by creative communities, the development of community potential to become a
model community for tourism and the development of the potential of the model community’s
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marketing channels to target tourists. This research is a blended research that uses a
participatory action research process among researchers, the community and network partners.
The operation consists of 1) the tourism product development by creative communities such
as tie-dyed fabric products that reflect the community identity by combining the Centella
Asiatica leaves in motifs and developing them as souvenirs, such as shirts, shawls and loose
pants, including community tourism activities and programs 2) the development of online and
offline marketing channels, which is a public relation campaign to promote tourism and as a
distribution channel of products. The result reveals that the community is more well-known
and has tourism potential. In addition, the community can earn an average of 8,000 - 9,500
baht/month and enables people in the community to develop their potential leading to local
development and income generation in the community.
Keywords : Community-based Tourism, Local Identities, Northern Group Community
1. บทนำ

ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยครอบคลุมตั้งแต่ปี 2561-2580 ที่กำหนดกรอบพัฒนาประเทศ
ระยะยาว เพื่อให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยเป้าหมายที่กำหนดของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว คือการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลกหรือเป็นแม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก โดย
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการส่งเสริม
สุขภาพการเสริมความงามสู่ตลาดระดับสูง ด้วยเหตุนี้ การขับเคลื่อนการทำงานของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 20 ปี ที่กำหนดวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579 คือ “ประเทศ
ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทยเพื่อส่ งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน”
จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวการท่องเที่ยวมีเป้าหมายสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
กระจายรายได้ ส ู ่ ป ระชาชนทุ ก ภาคส่ ว น โดยเฉพาะชุ ม ชนท้ อ งถิ ่ น ที ่ ม ี ต ้ น ทุ น ทางสั ง คมวั ฒ นธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนความเป็นอัตลัก ษณ์ เอกลักษณ์
ของวิถีชีวิตสู่นักท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจนตามทิศทางในแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่อ งเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561-2565 ที่ดำเนินการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559-2563 ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่ า งยั่ง ยืน
(อพท.) ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ 1) ส่งเสริมการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของต้นทุนทรัพยากรชุมชนการ
เป็นสินค้าและบริการบนฐานอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้การ
พัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับต่างๆ 2) การเสริมสร้างคุณภาพทักษะและความสามารถ
ของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนให้มีศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง บนฐาน
ความพอเพียงและความรู้โดยเน้นองค์ความรู้และการพัฒนาบุคลากร สำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3)
พัฒนาการบริหารจัดการการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลของความสุขของทั้ งคนใน
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ชุมชนและนักท่องเที่ยว 4) การขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการ และการทำงานเชื่อมโยงเชิงเครือข่าย
ประชารัฐที่มีเอกภาพ มั่นคง และยั่งยืน และ 5) การพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขระหว่างชุมชนและนักท่อ งเที่ยว
ตลอดจนพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นจากยุทธศาสตร์ดังกล่าวจึงเป็ นทิศทางการ
พัฒ นาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีความจำเป็นต้องบูรณาการการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ในภาพรวมด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงเน้นไปที่การต่อยอดการทำงานบน 3 จุดเน้นเดิมด้านการท่องเที่ยวของปี 2561
คือ ใช้วิถีการกินนำไปสู่การสัมผัส Local Experience สร้างมูลค่าเพิ่มด้วย content สร้างกระแสใส่ใจ
สิ ่ ง แวดล้ อม และเพิ่ มเรื ่องชู อัต ลัก ษณ์ เ มืองรอง มาเป็ น ส่ วนผสมหลัก ในการสร้า งสรรค์ สิ นค้า สร้ าง
ประสบการณ์ ด้านการท่องเที่ยวเพื่อตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งในตลาดต่างประเทศและตลาดใน
ประเทศต่อไป
จากการรวมตัวของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือทั้ง 8 แห่งได้ประชุมหารือรวมกันถึง
ประเด็นความเชื่อมโยงต้นทุนทางสังคมวัฒนธรรม ทรัพ ยากรธรรมชาติรวมถึงบริบทความเป็นภูมิภาคตอน
เหนือล่างและเหนือบนรวมกัน พบว่า ภาคเหนือมีทรัพยากรธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรมที่สามารถเชื่อ มโยง
รวมกันได้ คือ “แม่น้ำสายหลักของภาคเหนือและประเทศไทย” ที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ของ
ประชาชนภาคเหนือมายาวนาน ประกอบด้วย 1) แม่น้ำปิง : มีต้นกำเนิดจากยอดน้ำถ้วย บนเทือกเขาแดนลาว
ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่านลงไปทางใต้ผ่านจังหวัดลำพูนแล้วไหลไปบรรจบกับ
แม่น้ำวงที่บ้านปากวัง จังหวัดตาก แม่น้ำปิงมีความยาวจาก ต้นน้ำถึงนครสวรรค์ ซึ่งเป็นจุดรวมกับแม่น้ำ 3
สาย กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามีความยาว 600 กม. 2) แม่น้ำวัง : มีต้นกำเนิดจากบริเวณทางตอนเหนือของ
น้ำตกวังแก้วบนทิวเขาผีปันน้ำในเขตอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ไหลทางใต้ผ่านจังหวัดตาก ไปรวมกับ
แม่น้ำปิงที่บริเวณชายฝั่ง เหนือบ้านปากวังจังหวัดตาก แม่น้ำวังมีความยาวประมาณ 300 กิโลเมตร 3) แม่น้ำ
ยม : มีต้นกำเนิดจากดอยขุมยวม 2 ซึ่งอยู่ทิศใต้ของทิวเขาแดนลาว ในเขตอำเภอปง จังหวัดพะเยา ไหลผ่าน
ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านจังหวัดแพร่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร แล้วไปรวมกับแม่น้ำน่านที่ บ้านเกยชัย
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ แม่น้ำยม มีความยาวประมาณ 550 กิโลเมตร 4) แม่น้ำน่าน: มีต้นกำเนิด
จากทิวเขาหลวงพระบางด้านทิศตะวันตกในเขตตำบลปอเกลือเหนือ อำเภอบัว จังหวัดน่าน ไหลไปทางทิศ
เหนือแล้วไปหักทางใต้ ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร แล้วไปรวมกับแม่น้ำยม ก่อนที่จะไปรวมกับ
แม่น้ำปิง และวัง ที่ตำบลแควใหญ่ จังหวัดนครสวรรค์ แม่น้ำน่านมีความยาวประมาณ 740 กิโลเมตร ซึ่ง
แม่น้ำทั้ง 4 สายเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยที่ไหลจากเทือกเขาสูงทางตอนเหนือไปรวมกับ ทาง
ตอนกลางของประเทศ กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะไหลออกสู่ทะเลอ่าวไทย
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ภาพที่ 1 แม่น้ำสายหลักในเขตภาคเหนือ
จากความสำคัญของ “แม่น้ำสายหลักของภาคเหนือและประเทศไทย” หากมีการศึกษาและพัฒ นา
ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวิถีสายน้ำบนฐานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่น
ของชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง บนฐานอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมสายน้ำ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์นิเวศวิทยาวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น และชาติพ ันธุ์เพื่อเพิ่มมูลค่าชุมชนโดยการสร้างสรรค์
กิจกรรมการท่องเที่ย ว โปรแกรมนำเที่ยว และผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อรองรับการท่องเที่ยวสู่ ก ารพัฒ นาให้ เป็น
ชุมชนต้นแบบเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนจากการท่องเที่ยว รวมถึงการเชื่อมโยงสู่การเป็นพื้นที่รองรับการ
กระจายการเดินทางจากเมือ งหลักเข้าสู่เมือ งรองและชุมชนครอบคลุมพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือด้ว ยการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคมของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือกับพื้นที่เป้าหมาย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ทั้งเชิงคุณค่าและมูลค่าบนฐาน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนกลุ่มภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพช่องทางการตลาดของชุมชนต้นแบบสู่นักท่องเที่ยวเป้าหมาย
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
ขอบเขตด้านพื้นที่ : ชุมชน ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : ภาคประชาสังคม ได้แก่ ผู้นำชุมชน ประธานกลุ่ม/ชมรม
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ปราชญ์ชุมชน เยาวชน ผู้สูงอายุ ตัวแทนประชาชน ภาครัฐ ตัวแทนจากตำบล
ท่าผา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับอำเภอ ตำบล และภาคเอกชน ได้แก่ ผู้บริหารหรือ
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ตัวแทนจากสมาคม/สมาพันธ์การท่องเที่ยว ผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix methods) ซึ่งใช้กระบวนการวิจัย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research – PAR) มีรายละเอียดดังนี้
1. กระบวนการมีส่วนร่วมของนักวิจัย ชุมชน และภาคีเครือข่าย ผ่านจัดเวทีชี้แจงโครงการวิจัย
ระดมความคิดเห็นการพัฒนาศักยภาพชุมชน การประชุมกลุ่มย่อย เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การเป็นชุมชน
ต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชน ด้วยการปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมในพื้นที่วิจัยด้วยกระบวนการระดมความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการทอ่งเที่ยว จัดประชุมกลุ่ม
ย่อย เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว และประชุมเพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
3. พัฒ นาช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่อ งเที่ยวโดยชุมชนผ่าน
กระบวนการประชุมกลุ่ม การประชุมกลุ่มย่อยในการวิเคราะห์ SWOT และวิเคราะห์ช่องทางการสื่อสาร
การตลาด ปัญหาอุปสรรค นำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาเป้นแนวทางในการพัฒนาระบบออนไลน์ (Online) และ
ออฟไลน์ (Offline)
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม Baseline Data และการสัมภาษณ์
4. ผลการวิจัย
การพัฒ นาศักยภาพการท่องเที ่ยวโดยชุม ชนเชิงสร้า งสรรค์ทั้ งเชิ งคุณ ค่าและมูลค่ าบนฐาน
ประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นของของชุมชน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนฐานของคุณค่าและมู ลค่า
ภายใต้ฐานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นลุ่มลำน้ำวัง ที่เชื่อมร้อยวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ชาติ
พันธ์ ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตลุ่มลำน้ำ สู่แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ย วที่มีความ
โดดเด่นและอัตลักษณ์ในด้านของผลิตภัณฑ์ผ้าและลวดลายบนผ้า ทั้งลายผ้าซิ่น ลายผ้าโบราณ ลายผ้าชนเผ่า
ลายผ้าพื้นเมือง ดังจะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์ของฝาก ของที่ระลึกของชุมชนท่องเที่ยวต่างๆ ในภาคเหนือ
ดังนั้นการเชื่อมโยงพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยแนวคิดของหัตถกรรมผ้าจึงเป็นแนวคิดในการเชื่อมโยงพื้นที่การ
ท่องเที่ยวและนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่โดดเด่นจากวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์จากผ้า ดังจะ
เห็นได้จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนในตารางที่ 1 อัตลักษณ์และความโดดเด่นของพื้นที่คือการเป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการทำเซรามิก
การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนตามองค์ประกอบการท่องเที่ยว 5 As
จากการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนตามบริบทและข้อมูลของชุมชนตามหลักองค์ประกอบทางการ
ท่องเที่ยว 5 As พบว่า หมู่บ้านมีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวและพัฒ นากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ดังนี้
1) ด้าน Attractions (จุดท่องเที่ยว) สิ่งดึงดูดใจ ของชุมชนเป็นหมู่บ้านที่ไม่ห่างจากตัวอำเภอ
และจังหวัดลำปาง มีพื้นที่ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม คือวัดพระธาตุลำปางหลวงและมีความ
เชื่อมโยงกับเรื่องเล่าของชุมชน นอกจากนี้ยังมีวิถีชีวิตชุมชนยังคงเป็นแบบดั้งเดิมถึงแม้จะมีการพัฒ นาในด้าน
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อุตสาหกรรมเซรามิก ในพื้นที่ซึ่งมีประมาณ 33 แห่ง นักท่องเที่ยวนอกจากมาท่อ งเที ่ยวเพื ่อเยี ่ย มชม
กระบวนการผลิตเซรามิกยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนพื้นเมืองแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่
ไม่ไกลเช่น วัดไหล่หินหลวงและ บ่อน้ำพุร้อนบ้านโป่งร้อนเป็นต้น
2) Activities (กิจกรรม) กิจกรรมต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวหมู่บ้านศาลาบัวบกมีกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือการทำกิจกรรมสปาเท้าจากลูกเซรามิกและน้ำสมุนไพร
การนวดประคบด้วยลูกเซรามิก เป็นแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีการทำกิจกรรมนี้ ซึ่งเกิดจากการนำภูมิ
ปัญญาเดิมมาพัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวจากวัตถุดิบที่เหลือจากการทำเซรามิก
3) Accessibility (การเข้าถึง)การคมนาคม การเดินทางมายังหมู่บ้านศาลาบัวบกสามารถ
เดินทางมาได้ตลอดทั้งปี ถนนที่เข้าไปยังพื้นที่เป็นถนนลาดยางตลอดสาย สามารถเข้าไปยัง หมู่บ้ านได้ห ลาย
ทาง และมีป้ายบอกทางเข้าชัดเจน
4) Amenities (บริการและความสะดวกสบาย)สิ่งอำนวยความสะดวก หมู่บ้านศาลาบัวบอกมี
สิ่งอำนวยนความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพ ท์ แผนที่ อินเตอร์เน็ต ระบบ
ป้องกันความปลอดภัยทางร่ายกาย ร้านค้า เป็นต้น
5) Accommodation (ที่พัก) ที่พัก หมู่บ้านศาลาบัวบกมีโฮมสเตย์จำนวน 2 หลังที่สามารถ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ ตามความสนใจของนักท่องเที่ยว โดยมีบริการรวมอาหารและเครื่องดื่ ม
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลสถานที่พักอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักในอำเภอเกาะคา
เป็นต้น
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจึงพบว่า ในพื้นที่ชุมชนศาลาบัวบก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วย
แนวคิดการเชื่อมโยงจาก “ผ้าลายประยุกต์” ซึ่งหมายถึงการนำลวดลายของผ้ามาประยุกต์หรือพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดลวดลายใหม่ หรือการนำลวดลายเดิมมาเชื่อมต่อเป็นผลผลิตภัณฑ์จนเกิดลวดลาย
รูปแบบใหม่ขึ้นมาแต่ยังคงเห็นลวดลาย ร่องรายของลวดลายของเนื้อผ้าเดิมอยู่บ้าง และแนวคิดการเชื่อมโยง
จาก “ผ้าลายร่วมสมัย” คือการนำเอกลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่นมาสร้างเป็นงานศิลปะโดยมีนำเสนอผ่า นผ้า
หรือเครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เสื้อผ้าจากการนำอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่นมา
ถ่ายทอดและสร้างสรรค์ลวดลายบนเสื้อผ้า จากการเชื่อมโยงแนวคิดจากลายผ้าดังกล่าว อันนำไปสู่ก าร
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่และการเชื่อมร้อยในแต่ละพื้นที่เข้าด้วยกัน เพื่อนำเสนอต่อ
นักท่องเที่ยวหรือผู้บริโภค
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (SWOT)
จุดแข็ง (Strengths)
โอกาส (Opportunity)
- S1 วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุม ชน
- O1 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
คือคนพื้นเมือง
และมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ ในการพั ฒ นา
- S2 มีฐานข้อ มูลวัฒนธรรมชุม ชนเพื่อ การ
ผลิตภัณฑ์และงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน
เรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวสุขภาพของชุมชน
- O2 ใกล้แ หล่ง ท่อ งเที่ยวสำคัญต่างๆใน อ.
- S3 ชุ ม ชน ม ี การ รั กษาว ั ฒ นธรรมและ
เกาะคา เช่นวัดพระธาตุลำปางหลวง
ขนบธรรมเนียมประเพณีๆ ผ่านงานประเพณี
- O3 ใกล้ตัวเมืองลำปางเพียง 15 กิโลเมตร
ต่างๆของชุมชน
- O4 มีนักท่อ งเที่ยวประจำตลอดปี ลักษณะ
เป็นกลุ่มคณะ กลุ่มทัศนศึกษาดูงาน
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
จุดแข็ง (Strengths)
- S4 ชุมชนประยุกต์ความรู้ภูมิปัญญาสมุนไพร
ท้องถิ่นกับเซรามิกเพื่อมูลค่าผลิตภัณฑ์
- S5 ผู ้ น ำกลุ ่ ม มี ค วามเข้ ม แข็ ง สามารถ
รวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ
ได้
- S6 พื้นที่ชุมชนมีปัจจัยพื้นฐานครบครันและ
สะดวกสบาย
จุดอ่อน (weakness)
- W1 ชุ ม ชนยั ง ขาดการมี ส ่ ว นร่ ว มในการ
บริหารจัดการท่องเที่ยว
- W2 เด็กและเยาวชนไม่ได้ให้ความสำคัญการ
ท่อ งเที่ยวของชุม ชน เพราะชุม ชนมีสภาพ
ความเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท
- W3 นักสื่อความหมายชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
มีน้อย
- W4 ขาดการพัฒนาคุณภาพในการบริห าร
จัดการความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

อุปสรรค (Threats)
- T1 ขาดการส่งเสริม และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
เพื่อ เพิ่ม มูลค่ าผลิตภัณ ฑ์ของชุม ชนให้ห ลากหลาย
ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ
- T2 ขาดการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสิ้นสุดโครงการ
ดัง เช่นโครงการนวัตวิถีของกรมการพัฒนาชุมชน

ภาพ 2 แฟชั่นผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว มีการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวใน 2
ส่วนคือ ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่สามารถจับต้องได้ เป็นองค์ประกอบสำหรับการนำเสนอแก่นักท่องเที่ยว
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าจากผ้ามัดย้อม และการผลิตลูกประคบสมุนไพรจากลูกบอลเซรามิคด้วยผ้ามัดย้อมลาย
591

ประยุกต์ ส่วนผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะไม่สามารถจับต้องได้เพื่อนำเสนอต่อ นัก ท่องเที่ ยวที่
ได้รับการพัฒนา ได้แก่ 1) กิจกรรมการท่องเที่ยวการทำผ้ามัดย้อมลายประยุกต์ต้นบัวบก อัตลักษณ์ชุมชน 2)
เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนศาลาบัวบก-วัดพระธาตุลำปางหลวง 3) โปรแกรมการท่องเที่ยว 2 โปรแกรม (1
วัน, 2 วัน 1 คืน) ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 3 โปรแกรมการท่องเที่ยว
การพัฒ นาศักยภาพชุมชนสู่การเป็น ชุมชนต้นแบบการท่อ งเที ่ยวโดยชุม ชน จากการดำเนิ น
โครงการ รวมทั้งการใช้เครื่องมือในการวัดศักยภาพของชุมชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนต้นแบบทางด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น ในแต่ละพื้นที่ได้มีการประเมินศักยภาพและมีการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไปตามบริบท
เชิงพื้นที่ พบว่า ชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการและการดำเนินการเป็นชุมชนต้นแบบทางด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการดำเนินการและการพัฒ นาในมิติต่างๆ และสามารถพัฒนาเป็นชุม ชนต้ นแบบด้ าน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ด้วยกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วม การพัฒ นา
ตนเองทั้งบุคลากรทางการท่อ งเที่ยว ทรัพ ยากรเพื่อการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ทางการท่อ งเที่ยวเพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้เกิดการรับรู้ และเข้ามาภายในชุมชนต่อไป
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ภาพที่ 4 แผนที่ชุมชนศาลาบัวบก
การพัฒ นาศักยภาพช่องทางการตลาดของชุมชนต้นแบบสู่นักท่องเที่ยวเป้าหมาย ได้กำหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการคือการพัฒ นาช่องทางการตลาดออฟไลน์ และช่องทางการตลาด
ออนไลน์ จากการลงพื้นที่ชุมชน ข้อมูลพฤติกรรมนักท่ องเที่ยว และการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แล้ว
ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดทำโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนศาลาบัวบกดังภาพที่ 5 นั้น พบว่าการ
ดำเนินการในระดับพื้นที่ได้ดำเนินการการสร้างและพัฒ นาตลาดออฟไลน์ที่เหมาะสมกับบริบท ศักยภาพและ
ความสามารถของพื้นที่ เป็นหลัก โดยช่องทางการตลาดออฟไลน์ที่ได้ดำเนินการพัฒ นาในระดับพื้นที่นั้น
ประกอบด้วย ช่องทางการตลาดผ่านหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ แผ่นพับ เป็น
ต้นในการนำเสนอข้อมูลให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับรู้ข้อมูล แหล่ง
ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวต่างๆ โดยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักทาง
การตลาดคือ ผู้ที่ทำงานประจำในหน่วยงานเอกชน และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว นอกจากนี้สื่อออฟไลน์ที่ได้มี
การพัฒนาคือ กระบวนการจำหน่ายด้วยการออกบูธและนิทรรศการต่างๆ โดยอาจเป็นช่องทางการตลาด
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ภาพที่ 5 โมเดลธุรกิจของชุมชนศาลาบัวบก
หลักสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนอยู่แล้วก่อนหน้านั้น แต่ทว่าการดำเนินการในการเปิด
ตลาดของชุมชนท่องเที่ยวควบคู่กับการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยังไม่มีการดำเนินการมาก่อน ดังนั้น
นักวิจัยในพื้นที่ต่างๆ จึงเห็นถึงโอกาสของการออกร้านแสดงสินค้าของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน จึง
เกิดแนวคิดในการพัฒนาช่องทางการตลาดออฟไลน์ด้วยการพ่วงการนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากการจัดนิทรรศการและออ
กร้านแสดงสินค้า รวมด้ว ย จึงเป็นช่องทางการตลาดออฟไลน์ที ่ เกิด จากการพัฒ นาภายใต้ ก ารดำเนิ น
โครงการวิจัยในครั้งนี้จึงมีการพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า อาทิ การใช้เครือข่ายการตลาดใน
พื้นที่ การบอกต่อของนักท่องเที่ยวที่ได้มาท่องเที่ยวในชุมชนแล้วไปบอกต่อให้กับบุคคลที่รู้จักเกิดเป็นลูกค้าของ
ชุมชน อีกทั้งมีการรีวิวการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากสื่อรายการทีวี จากยูทูบเบอร์ ตลอดถึงการจัดทำ V-log
ทำใช้ชุมชนเป็นที่รู้จักมากขึ้น แต่เป็นการประชาสัมพันธ์เพียงช่วงเวลาหนึ่ง จึงมีการใช้เฟสบุคแฟนเพจเพื่อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยว ตลอดถึงใช้เป็นช่องทางการติดต่อกับลูกค้าที่เข้ามาจองใช้บริ ก ารท่อ งเที่ ยว
อีกทั้งมีการจัดทำ Line Chatbot และ Messenger Chatbot สำหรับติดต่อกับลูกค้าทั้งไทยและต่า งประเทศ
หน้าจอหลักของระบบ เป็นหน้าจอแสดงเมนูการทำงานของระบบดังภาพที่ 5 โดยในการเข้าใช้งานครั้งแรก
เมื่อผู้ใช้งานทำการเพิ่มเพื่อนกับระบบ ระบบจะทำการส่งข้อความทักทาย พร้อมแสดงเมนูในรูปแบบ Rich
Menu สำหรับผู้ใช้ที่สะดวกเลือกกดรายการที่เมนู โดยเมนูจะประกอบไปด้วย
- หน้าแรก
สำหรับแสดงหน้าแรกเมื่อเข้าสู่ระบบ
- สินค้า
สำหรับแสดงรายการสินค้าของร้านชุมชนบ้านศาลาบัวบก
- บริการ
สำหรับแสดงรายการบริการของร้านชุมชนบ้านศาลาบัวบก
- ติดต่อเรา
สำหรับแสดงข้อมูลสำหรับติดต่อร้านชุมชนบ้านศาลาบัวบก
- Facebook สำหรับเข้าถึงแฟนเพจของร้านชุมชนบ้านศาลาบัวบก
- เว็บไซต์
สำหรับเข้าถึงเว็บไซต์ของร้านชุมชนบ้านศาลาบัวบก
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ภาพที่ 6 หน้าจอเมนูของ Line Chatbot
นอกจากนี้การนำเสนอช่องทางการตลาดออนไลน์นั้นผลการดำเนินการสามารถนำเสนอช่องทาง
การตลาดออนไลน์ใน 2 ช่องทาง ประกอบด้วยการสร้างระบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวทั้ง
สถานที่ท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โปรแกรมการท่องเที่ยว หรือผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวอื่นๆ รวมทั้งเรื่องเล่า และข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ในเว็บไซด์ของเครือข่ายท่องเที่ยวภาคเหนือ ส่วนอีก
ช่องทางหนึ่งคือผ่านเครือข่ายออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่น แมสเสจเจอร์ของเฟสบุ๊ค ซึ่งเป็นช่องทางในการ
สื่อสารและดำเนินการกับคำสั่งซื้อของลูกค้าด้วยระบบปฏิบัติ การ Auto Chat Bot หรือระบบการตอบกลับ
อัตโนมัติ สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสั่งซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของพื้นที่ต่างๆ ซึ่งระบบดังกล่าว
เกิดจากข้อจำกัดในการตอบกลับสำหรับลูกค้าที่ชุมชนไม่สาสามารถให้คำตอบได้ในเวลานั้น หรือไม่สามารถ
สื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ ดังนั้นช่องทางการตลาดออนไลน์ด้วยระบบปฏิบัติการ Auto Chat Bot เป็นช่อง
ที่การตลาดออนไลน์อี ก ช่อ งทางหนึ่ งสำหรั บเป้ นเครื ่อ งมือ ช่ วยชุม ชนด้า นการให้ข ้อมูลและสื่อ สารกั บ
นักท่องเที่ยว
5. อภิปรายผล
การพัฒ นาศักยภาพการท่องเที่ ยวโดยชุม ชนตามเส้นทางวิถ ีสายน้ำ บนฐานประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่น ของชุมชนกลุ่มภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ทั้งเชิงคุณค่าและมูลค่าบนฐานประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรม อัตลักษณ์
ท้องถิ่นของชุมชน และพัฒนาศักยภาพช่องทางการตลาดของชุมชนต้นแบบสู่นักท่องเที่ยวเป้าหมาย ผลการวิ
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จับพบว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการยกระดับทรัพยากรการท่องเที่ยว สู่การเพิ่ม
รายได้ในชุมชน ผ่านผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกที่มีความสวยงาม น่าสนใจมีอัตลักษณ์ กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่หลากหลาย เกิดความเพลิดเพลินและ
อนุรักษณ์วัฒนธรรม โดยกิจกรรมท่องเที่ยวได้สะท้อนถึงวัฒนธรรมชุมชนเปิดประสบการณ์ใหม่ให้นักท่องเทีย่ ว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดา แหลมหลักสกุล (2556, หน้า36) ที่พ บว่าแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์และพัฒนาบนพื้นฐานของการท่องเที่ยวที่สร้างความเพลิดเพลินใน
นักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมเกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ พิศาล แก้ว
อยู่ และ ประกอบศิริ ภักดีพินิจ (2557) ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการปรับ
ใช้หัตถกรรมจักสานผักตบชวา ในพื้นที่อ ำเภอเมือ จังหวัดพะเยา ที่พ บว่านักท่องเที่ยวมีความต้องการทำ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ต้องการให้ชุมชนมีรายการกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อ
เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวและใช้เวลาทํากิจกรรมทางการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน
การพัฒนาศักยภาพช่อ งทางการตลาดของชุมชนต้นแบบสู่นักท่อ งเที่ยวเป้าหมาย โดยช่องทาง
การตลาดออฟไลน์โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ แผ่นพับ เป็นต้นในการนำเสนอข้อมูลให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชนเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับรู้ข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน นำเสนอโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยว การจัดนิทรรศการและออกร้ านแสดง
สินค้ารวมด้วย และสามารถนำเสนอช่องทางการตลาดออนไลน์ใน 2 ช่องทาง ประกอบด้วยการสร้า งระบบ
การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวทั้งสถานที่ท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ ยวโดยชุมชน
โปรแกรมการท่องเที่ยว หรือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอื่นๆ รวมทั้งเรื่องเล่า และข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ใน
เว็บไซด์ของเครือข่ายท่องเที่ยวภาคเหนือ และผ่านช่องทางเครือข่ายออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่น แมสเสจเจอร์
ของเฟสบุ๊ค ด้วยระบบการตอบกลับอัตโนมัติ ทำให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้รับข้อมูลทั นที เป็นเครื่องมือ ช่วย
ชุมชนด้านการให้ข้อมูลและสื่อสารกับนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฤดี เสริมชยุต (2563, หน้า 51)
ที่พบว่า การส่งเสริมการตลาด การกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้เชิงบวกและตัดสินใจเดินทางท่อ งเที่ยว
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่นำความโดดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนมาพัฒนาเป็นกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสม การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายให้ตรงกับกลุ่ม
ลูกค้าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชนได้
6. สรุปผล

การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเส้นทางวิถีสายน้ำบนฐานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
อัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนกลุ่มภาคเหนือ จังหวัดลำปาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียวโดยชุมชน
เชิงสร้างสรรค์ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมที่สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนคือการนำใบบัวบกมาประกอบในการ
ออกแบบลวดลายสำหรับมัดย้อมพัฒ นาเป็นของฝากของที่ระลึก ได้แก่ เสื้อ ผ้าคลุมไหล่ กางเกงสะดอ เกิด
การพัฒนากิจกรรมและโปรแกรมการท่องเที่ยวในชุมชนกิจกรรมการท่องเที่ยวการทำผ้ามัด ย้อมลายประยุกต์
ต้นบัวบก อัตลักษณ์ชุมชน เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนศาลาบัวบก-วัดพระธาตุลำปางหลวง และการพัฒ นา
ช่องทางการตลาดในระบบออนไลน์ และออฟไลน์ เป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างช่อง
ทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ชุมชนเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว สามารถสร้าง
รายได้ให้ชุมชนจากเดิมโดยเฉลี่ย 80,000 บาท/ปี และเมื่อดำเนินโครงการวิจัยและดำเนินกิจกรรมต่างๆ อัน
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นำมาสู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนพบว่า ชุมชนมีรายได้โดยเฉลี่ย 112,000 บาท/
ปี หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนร้อยละ 40 อีกทั้งคนในชุมชนได้รับการพัฒ นา
ศักยภาพนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างรายได้ในชุมชน
7. ข้อเสนอแนะ
พั ฒ นาผลิต ภั ณฑ์ก ารท่ องเที่ ยวโดยชุม ชนเชิ ง สร้ า งสรรค์ ทั ้ง เชิ ง คุณ ค่า และมูล ค่า บนฐาน
ประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนกลุ่มภาคเหนือ จังหวัดลำปาง สามารถพัฒ นาได้
หลากหลายรูปแบบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญของคนในชุมชน ทั้งนี้ควรมี
การควบคุมคุณภาพและการกำหนดราคาที่เป็นมาตรฐานก่อนนำไปจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ด้านการ
พัฒ นาศักยภาพช่องทางการตลาดของชุมชนสู่น ักท่องเที่ยวเป้าหมายชุม ชนสามารถเลือ กช่อ งทางการ
ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารทางการตลาดผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณได้อี ก
ทางหนึ่ง
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ตามทัศนะของประชาชนในเขต
ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และ 2) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ตามทัศนะของ
ประชาชนในเขตตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
วิธีดำเนินการวิจัย งานวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารในหน่วยงาน องค์การ
บริหารส่วนตำบล โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชน จำนวน 20 คน
จากนั้นนำผลที่ได้มาหาข้อสรุปของภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ งานวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลทำการ
วิเคราะห์ และประมวลผลที่ได้จากแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ได้แก่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน และประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลร่อนทอง จำนวน 233 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่า งแบบหลาย
ขั้นตอน และแบบง่าย สถิติพื้นฐานใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า
1. ภาวะผู้นำที่พ ึงประสงค์ตามทัศนะของประชาชนในเขตตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ คือ ผู้ที่มีคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ 1) ต้องมีคุณลักษณะที่มีทัศนคติ เชิงบวก มีวิสัยทัศน์ 2) มี
มนุษย์สัมพันธ์ ในการทำงานต้องตื่นตัวตลอดเวลา มีทักษะในการเจรจาต่อรอง 3) ต้องมีความสามารถในการ
สื่อสารระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน เน้นการมีส่วนร่วม 4) ผู้นำที่พึงประสงค์ต้องมีธรรมาภิบาล มี
คุณธรรมจริยธรรมของผู้นำเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพได้ดีที่สุด
2. ผลการศึกษาระดับภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามทัศนะของประชาชน พบว่า ผู้บริหาร
มีคุณลักษณะของภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ โดยรวมอยุ่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
คือ มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน และเป็นผู้นำด้านการสื่อสาร
คำสำคัญ : ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ ลักษณะของผู้นำ ประชาชน
598

Abstract
The objectives of this research were 1) to study desirable leadership according to
people's perspectives., and 2) to study the level of desirable leadership according to people's
perspectives in Ron Thong Sub-district, Satueuk District, Buriram Province.
The research method uses qualitative research. An In-depth interviews was used.
The target groups were executives in the department in the sub-district administrative
organization, schools, sub-district health promoting hospitals, community leaders and 20
people were then brought to the conclusions of desirable leadership. For the quantitative
research, The researcher collected data for analysis and processing obtained from the
questionnaire research tools including questionnaires. The sample group used was the
operators of the Sub-district Administrative Organization. Sub-district health promoting
hospitals, schools, and people living in Ron Thong sub-district, consisted of 233 people using
multistage and simple sampling methods. Basic statistics were used for data analysis.
The results found that
1. Desirable leadership according to the opinions of the people in Ron Thong Subdistrict, Satueuk District, Buriram Province, are those who have 4 characteristics, namely 1)
must have characteristics with a positive attitude, vision 2) have human relations to work
must be alert all the time. Have negotiation skills. 3) Must have the ability to communicate
between subordinates and the public. Emphasis on participation. 4) Desired leaders must have
good governance. Leadership ethics are essential in driving the organization towards the best
performing organization.
2. The results of the study on the level of desirable leadership of the executives
according to the public's view revealed that the executives had desirable leadership qualities.
Overall, at the highest level, in order of average value from highest to lowest, it is good vision.
Have morals and ethics. Have human relations at work, and is a leader in communication.
Keywords : Desirable Leadership, Characteristics of Leadership, People
1. บทนำ

ในยุคโลกาภิวัตน์คือยุคที่ความเจริญก้าวหน้าได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง เทคโนโลยี รวมถึงสิ่งแวดล้อม ข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศที่ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตของ
ประชาชน ทุกประเทศทั่วโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กระแสโลกาภิวัตน์มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศทั่วทุกภูมิภาคของโลก ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม เทคโนโลยี วัฒ นธรรมและสภาพแวดล้อม ผู้นำการขับเคลื่อนงานภายในองค์กรให้เดินไปข้างหน้ามี
องค์ ป ระกอบคื อ การเป็ น ผู ้ น ำ (Leadership) การแนะแนว (Guiding) และการกระตุ ้ น (Motivative)
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สอดคล้องกับ อนันท์ งามสะอาด ที่ได้กล่าวว่าภาวะผู้นำ เป็นกระบวนการที่บุคคลซึ่งเป็นผู้นำ มีอิทธิพ ลต่อผู้
ตาม (Followers ) หรือลูกน้อง (Subordinates) (อนันต์ งามสะอาด, 2550) ดังนั้นภาวะผู้นำเป็นองค์ประกอบ
ที่สำคัญของการบริหารงานในองค์การจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในการดำเนินงานนั้น ปัจจัยสำคัญ
ที่สุดก็คือ ตัวผู้นำ “ภาวะผู้นำ” ที่ต้องมีอำนาจหรืออิทธิพลเหนือบุคคล เช่นความรู้ความสามารถประสบการณ์
บุคลิกภาพ เพื่อให้เกิดการยอมรับนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย (ธร สุนทรายุทธ, 2551)
ภาวะผู้นำเป็นกระบวนการของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยมีอำนาจและอิทธิพล เข้ามา
เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่วัตถุประสงค์ได้สำเร็จ ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้ได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่ นเพื่อ ให้ เกิด ความ
ไว้วางใจและร่วมมือในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การเป็นผู้นำที่ดีจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำ ซึ่งการที่จะมีภาวะผู้ นำ
ผู้นำต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำและต้องมีการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง เพื่อให้สามารถแสดงบทบาท
ภาวะผู้นำอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สาวิตรี ยอยยิ้มและคณะ (2560) พบว่า ภาวะผู้นำ
กับการสร้างแรงจูงใจเพื่อความสำเร็จในการพัฒนาองค์การ ภาวะผู้เป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้าง
แรงจูงใจในการพัฒนาองค์การ การสร้างโอกาสให้พนักงานและบุคคลอื่น ๆได้ทำประโยชน์อย่ า งสำคั ญ เป็น
รายบุคคลหรือเป็นทีมต่อภารกิจขององค์การ โดยภาวะผู้นำ คือ พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลคนหนึ่ งที่จ ะชั ก
นำกิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Shared Goal) หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้นำ
(Leaders) และผู้ตาม (Followers) ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ภายใต้สภาวะการของโลกที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วม หรือเป็นความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นและให้ก ารสนับสนุน
บุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล ทุกหน่วยงานจะต้องบริการประชาชนด้านทั้งทางด้าน บริการสาธารณะ
การศึกษาและ การรักษาพยาบาล ทุกหน่วยงานที่กล่าวมาแล้วจะมีผู้บริหารที่คอยกำกับและดูแลในการบริหาร
และบริการประชาชนให้ได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึ กษาภาวะ
ผู้นำที่พึงประสงค์ในเขตตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
ต่อภาวะผู้นำ และศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รูปแบบภาวะผู้นำในเขตตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ตามทัศนะของประชาชนในเขตตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ตามทัศนะของประชาชนในเขตตำบลร่อนทอง อำเภอส
ตึก จังหวัดบุรีรัมย์
3. ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ
3) ระดับการศึกษา 4) รายได้ 5) สถานภาพ และภาวะผู้นำด้านแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ที่ดี ด้านมนุษย
สัมพันธ์ในการทำงาน ด้านการสื่อสาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม
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2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 253 คน โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้นำฝ่าย
ปกครอง กำนันตำบลร่อนทอง สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 54 คน ผู้นำฝ่าย
บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องทอง รองนายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลร่ อนทอง
จำนวน 39 คน ผู้นำองค์กรในพื้นที่ เช่นโรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจำตำบล ประชาชนที่อยู่เขตพื้นที่ตำบลร่อนทอง จำนวน 18 หมู่บ้าน อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวน 120 คน
3. ขอบเขตด้านสถานที่
พื้นที่ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทำการศึกษาภาวะผู้นำในเขตตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ.2564
4. กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดการวิจัยจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เรื่อง “ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ใน
เขตตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์” ไว้ดังนี้

ปัจIVจัยส่วนบุคคล
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับการศึกษา
4) รายได้
5) สถานภาพ

ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์

1) ผู้นำมีวิสัยทัศน์ที่ดี

2) ผู้นำแบบมีมนุษยสัมพันธ์ในการ
ทำงาน
3) ผู้นำด้านการสื่อสาร
4) ผู้นำแบบมีคุณธรรมและจริยธรรม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

5. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธ ี (Mixed Research Method) โดยส่วนแรกจะ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยแบบสอบสัมภาษณ์ ที่ผู้วิจัยไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลด้วย
ตนเอง เพื่อทราบข้อมูลเชิงลึก ส่วนที่สองจะทำการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วย
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แบบสอบถาม การกำหนดประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน องค์การบริหารส่ วน
ตำบลร่อนทอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ประชาชนที่อยู่เขตพื้นที่ตำบลร่อนทอง จำนวน
18 หมู่บ้านโดยมีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie& Morgan,1970) ที่ระดับความ
เชื่อมันร้อยละ 95 โดยมีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) โดยเลือก
จากโรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประชาชนในเขตตำบล
ร่อนทอง ทั้ง 18 หมู่บ้านโดยสุ่มอย่างง่าย
การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อเก็บแบบสอบถามจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ด้วยการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
6. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ ต้องมีคุณลักษณะที่มีทัศนคติเชิงบวก
1. มีวิสัยทัศน์กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง เป็นคนดีมีน้ำใจ
มีคุณธรรม มีความรอบรู้หลักการบริหาร มีทัศนคติในเชิงบวก มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือและสามารถสร้า งแรง
บันดาลใจให้ทีมงาน สร้างความสามัคคีให้กับประชาชนในชุมชน ดึงศักยภาพตนเองมาร่วมกันขับ เคลื่อนงาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้นำที่ดีไม่จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่อง แต่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานทำงานด้วย
ความเต็มใจ อย่างเต็มศักยภาพ มีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการปฏิบัติแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล คิดบวก สามารถเป็นแบบอย่างในการทำงานที่ดี
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ในการบริการประชาชน
2. ผู้นำที่พึงประสงค์ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ ในการทำงานต้องตื่นตัวตลอดเวลา การใฝ่รู้เป็นสิ่งที่ดี
การที่ผู้นำมีความรู้สามารถช่วยให้การตัดสิ นใจพาทีม งานไปได้ทุกสถานการณ์สร้า งแรงบันดาล ให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างการยอมรับในความรู้ ความสามารถของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้นำที่ดีต้องมีความใฝ่รู้ ใฝ่
ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเสมอ เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความจริงใจ เป็น
กันเอง มีสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและผู้ใต้บังคับบัญชา
3. ต้องมีความสามารถในการสื่อสารระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมใน
การทำงานทำให้ทราบปัญหาในระหว่างการทำงาน และปรับปรุงแก้ไขให้งานสามารถเดินต่อไปได้ก ารมี ส่วน
ร่วมเช่น ความคิด ตัดสินใจ การปฏิบัติ จึงจะช่วยให้งานสำเร็จ ถือว่าเป็นการเปลี่ยนบทบาทในการทำงานที่
สำคัญ ทำให้งานสำเร็จลุล่วงตามแนวทางประชารัฐ การมีส่วนร่วมคือการให้เกียรติ การให้ความสำคัญในการ
แสดงความคิดเห็น และกำหนดเป้าหมายร่วมกันด้วยเหตุผล จะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเต็มใจในการปฏิบั ติงาน
มากกว่า เพราะมีความรู้สึกว่างาน ในหน้าที่ต้องร่วมกันทำงาน การใช้คำสั่งของผู้นำ ต้องใช้ให้ถูกต้อ ง บาง
เหตุการณ์ต้องมีคำสั่งที่ชัดเจนมากกว่าการมีส่วนร่วม ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยธรรมชาติของมนุษย์ชอบที่
จะเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานมากกว่าที่จะรับคำสั่งอย่างเดียว และต้องให้บริการประชาชนอย่างเท่าเที ยม
กันไม่ว่าจะแตกต่างกันในฐานะทางสังคม หรือรายได้
4. ผู้นำที่พ ึงประสงค์ต้องมีธ รรมาภิบาล มีคุณธรรมจริยธรรมของผู้นำเป็นสิ่งสำคัญในการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพได้ดีที่สุด ความมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้นำป้องกันการทุจริตได้
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ทั้งสองด้านมีความสำคัญไม่ต่างกัน แต่ต้องสร้างคุณธรรมจริยธรรมนำองค์ความรู้ก่อน ความรู้ความสามารถ
ต้องคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ถึงจะได้รับความร่วมมือจากทีมงาน ได้รับความศรัทธาจากทีมงาน วิธ ีการ
ประพฤติตนตามหลักธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ต้องใช้ความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมควบคูก่ นั
ภาวะผู้นำต้องมีธรรมาภิบาลและ คุณธรรม เป็นสิ่งที่ผู้นำต้องมีมากที่สุด เพราะผู้ปฏิบัติต้องมีวินัย ดำเนินการ
ถูกระเบียบมากที่สุด ภาวะผู้นำที่ดีต้องทั้งความรู้ ความสามารถ และการมีคุณธรรมจริยธรรม ทั้ง 3 ส่วนนี้
ต้องมีอยู่ในตัวของผู้นำ มีความสำคัญอย่างเท่าเทียมกันที่จะขับเคลื่อนไปสู่องค์การที่มีประสิทธิภาพ
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 135 คน มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 76 คน มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 124 คน มีรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน
10,000 บาท จำนวน 97 คน มีสถานภาพส่วนใหญ่แต่งงาน จำนวน 198 คน ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ
ส่วนใหญ่เป็นประชาชน จำนวน 167 คน และระยะเวลาประสบการณ์ที่ทำงานส่วนใหญ่ต่ำกว่า 10 ปี จำนวน
105 คน
ผลการศึกษาระดับภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามทัศนะของประชาชน พบว่า ผู้บริหารมี
คุณลักษณะของภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ โดยรวมอยุ่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คือ มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีค่าเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้นำแบบมีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้นำแบบมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน มีค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และผู้นำด้านการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด
7. อภิปรายผลการวิจัย
ภาวะผู้นำมีวิสัยทัศน์ที่ดี ต้องมีคุณลักษณะที่มีทัศนคติเชิงบวก มีการปรับตัว มีวิสัยทัศน์กล้าคิด
กล้าตัดสินใจ มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง เป็นคนดีมีน้ำใจ มีคุณค่า มีคุณภาพ มีคุณธรรม
ทำตัวให้มีคุณประโยชน์ มีความรอบรู้หลักการบริหาร มีทัศนคติในเชิงบวก มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือและสามารถ
สร้าง แรงบันดาลใจให้ทีมงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของรักเกียรติ หงส์ทองและธนพงษ์ อุดมทรัพย์
(2559) พบว่าภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ มีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จต้อง
สามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เหมาะสมกับสถานการณฺปัจจุบั นและอนาคตและสองคล้องกับ
แนวคิดของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553) ที่ผู้นำต้องมีความสามารถในการกำหนดเป้าหมาย ต้องเก่งและรอบรู้
มีวิธีการพร้อมกันไม่ใช่ชำนาญเฉพาะวิธีการบริหารแต่ขาดความรู้ในทิศทางและวิสัยทัศน์ ต้องสามารถเผยแพร่
วิสัยทัศน์การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
ผู้นำที่พึงประสงค์ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ ในการทำงานต้องตื่นตัวตลอดเวลา การใฝ่รู้เป็นสิ่งที่ดี การ
ที ่ ผ ู ้ น ำมี ค วามรู ้ส ามารถช่ ว ยให้ก ารตั ดสิ น ใจพาที ม งานไปได้ ทุ ก สถานการณ์ ส ร้ า งแรงบั น ดาลให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างการยอมรับในความรู้ ความสามารถของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้นำที่ดีต้องมีความใฝ่รู้ ใฝ่
ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเสมอ เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สอดคล้องกับ แบล
คมอร์และบาร์ตี (Blackmore & Barty. 2006) ได้ทำรายงานการวิจัยเรื่องเกณฑ์ การคัดเลือกครูใหญ่ใน
ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย สรุปว่า ครูใหญ่เป็นภาพลักษณ์ของโรงเรียนจะต้องมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ดังนี้คือ มีความรู้ความสามารถเหมาะกับตำแหน่งหน้าที่ทั้งในเรื่องการบริหารจัดองค์กรและการเรียน
การสอน มีภาวะความเป็นผู้นำสูงมีความคิดสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์มีทักษะในการเจรจา และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
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ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มนตรี ประชากรธัญญกิจ (2558) ที่ได้ศึกษาการติดต่อสื่อสารองค์ก ร
วัฒ นธรรมองค์กร และภาวะผู้นำที่มีผลต่อประสิทธิผลการทำงานเป็นทีมของบริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์
จำกัด ผลการวิจัยพบว่า มนุษย์สัมพันธ์ของภาวะผู้นำไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการทำงานเป็นทีมอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05
ผู้นำด้านการสื่อสาร ต้องมีความสามารถในการสื่อสารระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน เน้น
การมีส่วนร่วมในการทำงานทำให้ทราบปัญหาในระหว่างการทำงาน และปรับปรุงแก้ไขให้งานสามารถเดิน
ต่อไปได้การมีส่วนร่วมเช่น ความคิด ตัดสินใจ การปฏิบัติ จึงจะช่วยให้งานสำเร็จ ถือว่าเป็นการเปลี่ยนบทบาท
ในการทำงานที่สำคัญ ทำให้งานสำเร็จลุล่วงตามแนวทางประชารัฐ สอดคล้องกับผลการวิจัย มนตรี ประชากร
ธัญญกิจ (2558) ที่ได้ศึกษาการติดต่อสื่อสารองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และภาวะผู้นำที่มีผลต่อประสิทธิ ผล
การทำงานเป็นทีมของบริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด การติดต่อสื่อสารองค์กรมีอิทธิพ ลต่อ ประสิ ทธิผล
การทำงานเป็นทีมบริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัดและภาวะผู้นำมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการทำงานเป็นทีม
ผู้นำที่พึงประสงค์ต้องมีธรรมาภิบาล มีคุณธรรมจริยธรรมของผู้นำเป็นสิ่งสำคัญในการขับ เคลื่อน
องค์กรไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพได้ดีที่สุด ความมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้นำป้องกันการทุจริตได้ ทั้งสอง
ด้านมีความสำคัญไม่ต่างกัน แต่ต้องสร้างคุณธรรมจริยธรรมนำองค์ความรู้ก่อน ความรู้ความสามารถต้องคู่
กับคุณธรรม จริยธรรม ถึงจะได้รับความร่วมมือจากทีมงาน ได้รับความศรัทธาจากทีมงาน วิธีการประพฤติตน
ตามหลักธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี สอดคล้องกับผลการศึกษาของสังเวียน องค์สุนทร และคณะ (2552) ได้
ทำการวิจัย คุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว ผลวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตาม
ความคิดเห็น ของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นต่อคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึก ษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ คุณธรรมในการครองคน รองลงมา คือคุณธรรมในการครองตน และ
อันดับสุดท้าย คือคุณธรรมในการครองงาน
8. ข้อเสนอแนะของผู้ศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้ นำที่พึงประสงค์กับตำบลอื่นในเขตอำเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์
2. ควรจะมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการภาวะผู้นำที่พึงประสงค์
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเข้า ถึงสวัสดิการรัฐ และ
ความต้องการของคนพิการในชุมชนบ้านคู หมู่ที่1 ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่คนพิการที่อาศัยอยู่ในบ้านคู หมู่1 ที่จดทะเบียนคนพิการของสำนักงานพัฒ นาสังคมและ
สวัสดิการจังหวัดอุดรธานี จำนวน 10 คนเครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยส่วนที่1เป็น
ข้อมูลทั่วไปของคนพิการ ส่วนที่2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลด้านสุขภาพของคนพิการ และส่วนที่3
สัมภาษณ์เกี่ยวกับ สิทธิด้านต่างๆ ส่วนที่ 4 สัมภาษณ์ความต้องการของคนพิการทั้ง 4 ด้านได้แก่ด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านสังคมสงเคราะห์และด้านอาชีพ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1พบว่า คนพิการในบ้านคู หมู่1 ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเข้าถึงสวัสดิการสังคมรวมถึงยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ จากสิทธิคนพิการตามมาตรา 20 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้เต็มที่ แต่ต้องการขึ้นทะเบียนคนพิการ
ก็เพียงเพื่อให้ได้มาซี่ งสิทธิบางประการ เช่น สิทธิการรับเบี้ยยังชีพ คนพิการ การรักษาพยาบาลฟรี และ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า ปัญหาและความต้องการของคนพิการแตกต่างกันออกไปตาม
ประเภทและความสามารถช่วยเหลือตนเองของผู้พิการ โดยผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีความ
ต้องการใช้สิทธิตามสวัสดิการสังคมที่พึงได้รับตามมาตรา 20 ส่วนคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือ
ได้บ้างต้องการการส่งเสริม ด้านอาชีพ สวัสดิการสังคม การศึกษา และด้านการแพทย์ ตามลำดับ
คำสำคัญ : คนพิการ สวัสดิการแห่งรัฐ โอกาสทางสังคม

Abstract
This research is qualitative. The objectives of this study were to study the access
to public welfare for people with disabilities and to study the needs of people with disabilities
in Ban Khu Community, Village No. 1, Non-Thong Sub-district, Ban Phue District, Udon Thani
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Province. The sample consisted of people with disabilities who were registered with disabilities
at the Office of Social Development and Welfare, Udon Thani Province, and live in Ban Khu,
Village No. 1, totaling 10 people. The interview tool that the researcher created was an indepth interview. Part 1 is general information about people with disabilities, part 2 is a
question about health information of people with disabilities, part 3 interviews about
rehabilitation and Part 4 interviews the needs of people with disabilities in all four areas:
medical and public health, education, social work, and occupation.
Research results according to objective number 1 showed that persons with physical
disabilities in Ban Khu, Village No. 1, There is no knowledge and understanding about access
to social welfare not being able to take advantage of the rights of people with disabilities
under section 20 of the Act on Promotion and Development of the Quality of Life of Persons
with Disabilities, B.E. but wanting to register a disabled person only to obtain certain rights,
for example, the right to receive the pension for the disabled free medical care and research
results according to objective number 2 find. The problems and needs of people with
disabilities vary according to the type and self-help ability of the disabled. Disabilities people
who cannot help themselves need to exercise rights according to social welfare should be
received under section 20. But disabled people who can help themselves or in some way need
professional promotion, social welfare, education, and medicine, respectively.
Keywords : People with Disabilities, Government Welfare, Social - Opportunities
1. บทนำ

ประเทศไทยได้ มี ก ารพั ฒ นาด้ า นกฎหมายเพื ่อ ให้ คนพิ ก ารสามารถเข้ า ถึง สิ ทธิ ต่ าง ๆ โดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กําหนดให้มีบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองสิทธิคนพิการโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง
มาตรา 30 กําหนดให้การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง ในเรื่องความ
พิการ จะกระทํามิได้และมาตรา 54 กําหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากสวัสดิการ สิ่งอํานวย
ความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ รวมทั้ง บุคคลวิกลจริตย่อมได้รับการ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ และมาตรา 80 (1) กําหนดให้รัฐต้อง สงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ คนพิก าร
หรือทุพพลภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพา ตนเองได้ (สํานักงานส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ, 2552) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้กำหนด พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพื่อกําหนดแนวทางและ
ปรับปรุงวิธ ีการในการส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกระดับให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นและ
กําหนดแนวทางการคุ้มครองคนพิการเพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุสภาพทางกายหรือ
สุขภาพรวมทั้งกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก อันเป็นสาธารณะ
และความช่วยเหลือจากรัฐ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐเรื่อง ต่าง ๆ เพื่อให้การคุ้มครอง
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สิทธิคนพิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เหมาะสมและเป็นธรรมทั้ง ทางด้านการแพทย์ การศึกษา
ฯลฯ เพื่อให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้
จากสถานการณ์คนพิการในประเทศไทยวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พบว่า จำนวนคนพิการใน
ประเทศไทย มีจำนวนทั้งสิ้น 2,102,384 คน โดยพบว่าจำนวนคนพิการสูงสุดอยู่ในภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ
จำนวน 826,097 หรือคิดเป็นร้อยละ 39.77 ของจำนวนคนพิการทั่วประเทศ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ,2564) ด้วยคนพิการที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและความต้องการที่แตกต่างกันทำให้คนพิ การส่วน
ใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการที่รัฐจัดให้แม้ว่าจะมีระบบสวัสดิการต่างๆเพื่อรองรับเช่นหลักประกัน สุขภาพ
ระบบประกันสังคมหรือระบบสวัสดิการของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำแต่ระบบบริการ
ดังกล่าวยังไม่สามารถจัดบริการเพื่อให้ครอบคลุมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนพิการได้ อย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่ามีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แล้ว
นั้น จึงนับว่าเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐที่จะพัฒนาระบบสวัสดิการและบูรณาการงาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้คนไทยเข้าถึงบริการอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน (ณฤทัย เกตุหอม. 2555).
จากสภาพปัญหาต่างๆที่กล่าวมานั้น ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเข้าถึงสวัสดิก ารรัฐ
ของคนพิการ และความต้องการต่อสวัสดิการของคนพิการในชุมชนบ้านคู หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอบ้าน
ผือ จังหวัดอุดรธานี
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการเข้าสวัสดิการรัฐของคนพิการในชุมชนบ้านคู หมู่ที่1 ตำบลโนนทอง อำเภอบ้าน
ผือ จังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อศึกษาความต้องการของคนพิการในชุมชนบ้านคู หมู่ที่1 ตำบลโนนทองอำเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานี
3. วิธีการดำเนินงาน
การวิ จ ั ย นี้ เ ป็ น การวิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research Methodology) เน้ น ในการ
สัมภาษณ์ (Interview ) เป็นเครื่องมือสําคัญในการเก็บข้อมูลและใช้การสังเกตร่วมด้วย (ชาย โพธิสิตา,
2554: 192 - 193)
3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิผู้วิจัยเลือกศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) คือ คนพิการ
และผู้ดูแลของคนพิการ ในชุมชนบ้านตำบลโนนทอง หมู่ที่1 อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี กระจายตาม เพศ
อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพ ในการสัมภาษณ์ เลือกเฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนคนพิการกับสํานั กงานพัฒ นา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น จํานวน 10 ราย จากคนพิการทั้งหมด 20 ราย
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ วิชาการ
วิทยานิพนธ์ บทความ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และข้อมูลด้าน
คนพิการต่างๆ ในเอกสารเผยแพร่ของรัฐ เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน ที่สําคัญสําหรับการศึกษา แนวคิด
และทฤษฎีของการวิจัยครั้งนี้
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล และ การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจัยนําแบบสัมภาษณ์ ไปเก็บข้อมูลและรับกลับมาด้วยตัวเอง หลังจากนั้นนำมาวิเ คราะห์ ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา นําเสนอข้อมูลแบบเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) ซึ่งเป็น
การนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์และแยกเป็นประเด็นตามเนื้อหาดังนี้ตอนที่ 1 สถานภาพของ
กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ(Percentage) ตอนที่ 2 การสัมภาษณ์ด้าน
สุขภาพของคนพิการ ตอนที่ 3 การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเข้าถึงสวัสดิการของคนพิการ และ ตอนที่ 4 ความ
ต้องการต่อสวัสดิการของรัฐ วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Contents analysis)
4. ผลการวิจัย
ก. สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง คิดเป็นร้อยละ 80 อายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือต่ำกว่า
20 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 และอายุ 61 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่คือ ประถมศึกษา
จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80 รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ ต่ำกว่า 1,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 60 รองลงมาเป็นรายได้1,001 – 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 อาชีพเกือบทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง
คือ ไม่ได้ประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 90
ข. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพของคนพิการ
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพของคนพิการ
ชื่อ
อายุ
(นามสมมติ)
เตือนใจ
90

เพศ
หญิง

สมสัก

23

ชาย

เดือนเพ็ญ
พอใจ

40
6

หญิง
หญิง

สาเหตุ
/เริ่มพิการอายุ
ลื่นล้ม/89

ประเภทความพิการ

การช่วยเหลือ โรคประจำตัว/
ตัวเอง
แทรกซ้อน
-ด้านการเคลื่อนไหว มีอาการอัม
-ได้บ้าง
-ไม่มี
พฤกษ์อ่อนแรงตัง้ แต่เอวถึงเท้า
- ด้านการได้ยนิ มีอาการหูหนวก
ข้างขวา
ประสบ
-ด้านการเคลื่อนไหว อัมพฤกษ์
-ได้
-ไม่มี
อุบัติเหตุ/18 ซีกขวาอ่อนแรง
-ด้านสติปัญญา มีอาการ
สติปัญญาช้าลง
พิการแต่กำเนิด -เป็นใบ้
-ได้
-ไม่มี
พิการแต่กำเนิด -ด้านการมองเห็น มีสายตาเอียง
-ได้
-หอบ
-ด้านการเคลื่อนไหว มีการเดิน
-มีปอดข้าง
เคี้ยวอาหารเองไม่ได้
เดียว
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ชื่อ
อายุ
(นามสมมติ)
สมปอง
15

เพศ
ชาย

คำแก้ว

20

หญิง

ลำเจียก

80

หญิง

คำสร้อย

85

หญิง

ส้มเกี้ยง

7

หญิง

สมศรี

70

หญิง

สาเหตุ
ประเภทความพิการ
การช่วยเหลือ โรคประจำตัว/
/เริ่มพิการอายุ
ตัวเอง
แทรกซ้อน
พิการแต่กำเนิด -ด้านการเคลื่อนไหว มีแขนขาลีบ
-ไม่ได้
ไม่มี
ไม่สามารถเคลือ่ นไหวด้วยตัวเอง
ได้
-สมองพิการ ไม่สามารถสื่อสาร
ได้
พิการแต่กำเนิด -ด้านการเคลื่อนไหว อัมพฤกษ์
-ได้บ้าง
-ไม่มี
ซีกซ้ายอ่อนแรง และเกร็ง
รถสามล้อทับ -ด้านการเคลื่อนไหว แขนขวาไม่
ได้
-เบาหวาน
แขนขวา/45 สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เส้นเลือดใน -ด้านการเคลื่อนไหว อัมพฤกษ์
ไม่ได้
-โรคชรา
สมองตีบ /75 อ่อนแรงตัง้ แต่เอวถึงเท้า
แพ้วัคซีน /1 -ด้านการเคลื่อนไหว อัมพฤกษ์
ได้
-โลหิตจาง
อ่อนแรงตัง้ แต่เอวถึงเท้า
พิการจาก
-ด้านการเคลื่อนไหว เนือ่ งจาก
ได้บ้าง
-เบาหวาน
โรคเบาหวาน/57 ถูกตัดข้อเท้า
-ความดัน
-ไต
-หัวใจ

ค. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลด้านการเข้าถึงสวัสดิการสังคมคนพิการจำนวน 10 คน ซึ่ง
สามารถสรุปผลได้ดังนี้
การรับรู้และเข้าถึงสวัสดิการของคนพิการ
จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีบัตรสวัสดิการคน
พิการ แต่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากมีบัตรสวัสดิการคนพิการ จึงใช้บัตรคนพิการในการติดต่อ
ประสานงานต่างๆ แทนบัตรประจำตัวประชาชนประกอบกับความไม่สะดวกทางกายภาพ จึงต้องอาศั ยผู้ดูแ ล
ในการไปทำเอกสารต่างๆกับภาครัฐ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณฤทัย เกตุหอม(2555) ที่สรุปปัญหาในการ
เข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมของคนพิการมีสาเหตุหลัก 2 ประการได้แก่
ประการแรก เกิดจากตัวคนพิการหรือครอบครัวคนพิการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนพิการหรือ
ครอบครัวที่อยู่ในชนบทซึ่งค่อนข้างมีฐานะยากจน และการศึกษาต่ำ อีกทั้งยังอยู่ห่างไกลแหล่งให้บริการดังนั้น
โอกาสที่จะได้รับทราบข้อมูลหรือแหล่งที่ให้บริการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านต่างๆจึงค่อนข้างมีจํากัดไม่
ว่าจะเป็นบริการทางด้านการแพทย์การศึกษาการมีงานทํา หรือการมีส่วนร่ วมในสังคม อีกทั้งคนพิการและ
ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่รู้สิทธิที่พึงได้จึงทําให้ไม่ได้เรียกร้องสิทธิ์ของคนพิการ หวังรอคอยบริการตามหน่วยงาน
ต่างๆหยิบยื่นให้
ประการที่สอง เกิดจากแหล่งให้บริการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ไม่ได้จัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกให้คนพิการ เช่น คนพิการทางการเคลื่อนไหว ประสบปัญหาในการเข้าถึงการบริการภาครัฐ
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กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทอง โรงพยาบาลบ้านผือ แต่ยังมีกลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งยังไม่ได้รับ
ข่าวสารเท่าที่ควร
ดังนั้นการได้รับสิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากสิทธิในบัตรสวัสดิการคนพิการ มีเพียงเด็กหญิงพอใจ
(นามสมมติ) ที่ได้รับสิทธิ์ในการได้รับการศึกษาที่โรงเรียนสำหรับสอนเด็กพิเศษและนางสาวคำแก้ว (นาม
สมมติ) ที่เคยได้รับเงินทุนจากมูลนิธิคุณพุ่ม เจนเซ่น ตอนกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย
ของสุขุม ใหม่จันทร์ดีและคณะ(2548 ) ได้ศึกษา โครงการรูปแบบการจัดการกลุ่มคนพิการเพื่อการพัฒนา
อาชีพและสวัสดิการโดยความร่วมมือของชุมชน อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ผลการวิจัยพบว่า คนพิ การไม่
ค่อยได้รับโอกาสทางการเรียนเท่าที่ควรอีกทั้งคนพิการไม่มีความมั่นใจในการศึกษา กล่าวคือ โรงเรียนไม่
สามารถตอบสนองต่อการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการได้โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพทําให้การศึกษาโดยส่วนใหญ่ของคนพิการเป็นลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมาจาก
สาเหตุที่โรงเรียนยังไม่ได้ให้ความสําคัญต่อการศึกษาพิเศษอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยเฉพาะการเรียนร่ วมกัน
ระหว่างคนพิการกับคนปกติ
ด้านการรับรู้กฎหมายและสิทธิคนพิการ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดไม่ทราบถึงสวัสดิการอื่นๆที่คนพิการ
ควรได้รับตามกฎหมาย จากสิทธิคนพิการตามมาตรา 20 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้เต็มที่ เช่น1) สิทธิทางด้านการแพทย์ 2) สิทธิทางด้านการศึกษา 3) สิทธิ์ทางด้าน
อาชีพ และ 4) ด้านสังคม
จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาความต้องการของคนพิการพบว่า คนพิการมี
ความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละด้าน เช่น ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ พบว่า ด้านการฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านการศึกษา ด้านการฟื้นฟูสวัสดิการด้านสังคม และด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพของคน
พิการ ซึ่งแบ่งตามระดับการช่วยเหลือตนเองพบว่า
1.คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นคนพิการที่มีลักษณะการพิการแต่กำเนิด
อายุยังน้อยหรืออายุมากแล้ว ต้องการความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม และ
สิทธิอื่นๆที่ควรได้รับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ พ.ศ. 2550 นอกจากนี้
คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ยังต้องการความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพแก่ผู้ดูแล เนื่องจากไม่
อยากเป็นภาระแก่ผู้ดูแลมากนัก เพราะผู้ดูแลต้องใช้เวลาอยู่กับตนเองตลอดเวลา
2. คนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองได้และได้บ้างต้องการการส่งเสริมด้านอาชีพ ด้านความรู้ด้านสิทธิ
สวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา และการช่วยเหลือทางการแพทย์ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณ
ฤทัย เกตุหอม (2555: 1-2)ที่ศึกษาปัจจัยด้านรายได้พบว่า หากคนพิการมีรายได้สูงขึ้นจะมีผลทําให้คนพิการมี
ความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมของคนพิการลดน้อยลง
5. สรุปผลและอภิปรายผล
ผู้วิจัยขอนำเสนอการอภิปรายผลดังนี้
1. จากการศึกษาการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของคนพิการกับโอกาสทางสังคม กรณีศึกษาการ
เข้าถึงสิทธิด้านสวัสดิการรัฐของคนพิการ บ้านคู หมู่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี พบว่า
คนพิการยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึงสวัสดิการสังคม รวมถึงยังไม่สามารถใช้ป ระโยชน์จ าก
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สิทธิคนพิการตามตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้
ครบตามจริง
เป็นที่น่าสังเกตอย่างยิ่งว่าสวัสดิการสังคมประเภทต่าง ๆ ที่คนพิการได้รับนั้นเป็นเพียงสวัสดิการ
สังคมเบื้องต้นที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตเท่านั้น อาทิ ได้รับการขึ้นทะเบียนคนพิการ รับเบี้ยยังชีพ คนพิการ
รวมถึงการรักษาพยาบาลฟรี แต่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูทางด้านอาชีพ และด้านอื่นๆเพื่อให้ ค นพิก ารสามารถ
เข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้ครบทุกอย่างแต่ในความเป็นจริงนั้นคนพิการแต่ละรายก็มีความแตกต่า งกันออกไป
ทั้งในด้านปัญหาและความต้องการดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคนพิ การอาจจะต้อง
ร่วมมือกันในการจัดสวัสดิการและจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องต่อความต้องการและความจําเป็น
ที่แตกต่างกันออกไปของคนพิการแต่ละบุคคลเพื่อให้ได้รับการตอบสนองที่ถูกต้องและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กว่าเดิม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนายุส ธนธิติ, และคณะ (2549) ได้ศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
คนพิการและเพื่อทุกคนในสังคม ผลการวิจัยพบว่าการให้ความสําคัญกับบุคคลและสิ่งแวดล้ อมเป็นการ
กระจายความเป็นธรรมให้กับทุกคนในสังคมมีทั้งบุคคลทั่วไปคนพิการผู้สูงอายุเด็กสตรีเพื่อให้ทุกคนเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการต่างๆ ที่ควรได้รับที่นํามาเป็นการพัฒนาตนเองซึ่งคนพิการประเภทต่างๆ ก็มีความจําเป็น
และต้องการสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคลและสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะโดยสิ่งอํานวยความ
สะดวกเฉพาะบุคคลที่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คนพิการใช้พึ่งทางร่างกายจะทําให้คุณภาพชีวิต ด้า นสุ ขภาพและ
หน้าที่พ ัฒ นาขึ้นส่วนสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คนพิการอยู่ร่วมกับคนอื่นมี
ปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมจนเกิดการยอมรับจากสังคมเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป
2. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ พบว่าคนพิการ ได้รับการฟื้นฟูการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ โดยได้รับการรักษาพยาบาล ฟรี จากโรงพยาบาลบ้านผือ และทาง รพ .สต.ตำบลโนนทอง
รวมถึงถ้าทางโรงพยาบาลได้ทำการตรวจพบความพิการก็ได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการขอขึ้นทะเบียนคน
พิการกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี เพื่อที่คนพิการจะได้รับเบี้ยยังชีพ
คนพิการไว้ใช้จ่ายในชีวิตประวันและเพื่อที่จะได้รับการรักษาพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ าย ซึ่งสอดคล้องกั บ
งานวิจัยของ สาคร นัคราบัณฑิตย์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องการเข้าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒ นาคุณภาพชีวิตของคนพิการ พ.ศ. 2550 ของคนพิการในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่าการเข้าถึง สิทธิด้านการรักษาพยาบาลคนพิการ สามารถเข้ารับบริการทาง
การแพทย์คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่ต้องจ่ายค่าบริการ
3. การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการศึกษา ทำให้ทราบว่าในปัจจุบันนี้คนพิการได้รับ โอกาสทาง
การศึกษาเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต เพราะนอกจากจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดหรือเมื่อ
พบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยจะได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาคร นัคราบัณฑิตย์ (2556) พบว่าสิทธิด้านการศึกษา คนพิการ
สามารถเข้าถึงสิทธิการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 59 ไม่เคย
เข้ารับการศึกษา 129 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9 เนื่องจากเหตุจากความพิการในปัจจุบันรัฐได้ออกระเบียบ
กฎหมาย เพื่อสอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ. 2542 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนคนพิการให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับบุคคลปกติทั่วไปแล้วยังมีการจัดบริการต่างๆ ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของคนพิการ
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4. การฟื้นฟูสวัสดิการด้านสังคม คนพิการยังไม่ได้รับการฟื้นฟูสวัสดิการทางสังคมเท่าที่ควรเพราะ
ไม่มีหน่วยงานเข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุด เช่น การจัดตั้งกลุ่มสำหรับคนพิการ มีแต่เพื่อนบ้านที่มา
พูดคุยเท่านั้น ปัญหาในเรื่องการช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ การ
สื่อสารสําหรับคนพิการปัญหาที่พบคือการที่บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินประสบปัญหา เนื่องจากไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้
5. การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพของคนพิการ บ้านคู หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานี ไม่มีหน่วยงานที่บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ที่มีการ
ให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คนพิการไม่ได้รับการอบรมทักษะในการประกอบอาชีพในด้านต่างๆ จึงไม่
สอดคล้องกับการวิจัยของสาคร นัคราบัณฑิตย์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องการเข้าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ พ.ศ. 2550 ของคนพิการในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่าสิทธิด้านการส่งเสริมอาชีพ คนพิการได้รับการฝึกอาชีพ ที่
เหมาะสม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 สามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 ของผู้ที่ได้ฝึก
อาชีพ ส่วนใหญ่คนพิการ 266 คน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้และมีอาชีพอยู่แล้ว 40 รายอย่างไรก็ตาม
การได้รับโอกาสในการส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพนั้นคนพิการแต่ละรายจะได้รับแตกต่างกันออกไป
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะและความพร้อมของคนพิการแต่ละราย
6. ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาพบว่า คนพิการส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาในการเดินทางและความรู้ความเข้ าใจ
ในขั้นตอนการบริการ รัฐบาลควรมีนโยบายเชิงรุกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการให้ กับคนพิ การ
ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนการเข้ารับบริการ ตลอดจนสิทธิต่างๆ ที่คนพิการพึงจะได้รับ และควรจะมี
“นโยบายเชิงรุก” ในการเข้าไปให้บริการแก่ชุมชนหรือพื้นที่ ที่มีคนพิการอยู่พอสมควรเพื่อเป็นการอํานวย
ความสะดวกแก่คนพิการ
2. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเครือข่ายคนพิการในชุมชน เพื่อเป็นช่องทางให้คนพิการได้ส ามารถรับรู้
สิทธิประโยชน์และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ คนพิการในทุกด้าน รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมคน
พิการในชุมชน เพื่อเป็นเวทีให้คนพิการได้แสดงความคิดเห็นความต้องการและมีการพบปะระหว่ า งคนพิก าร
เป็นการเสริมสร้างกําลังใจซึ่งกันและกันอีกด้วย
3. หน่วยงานภาครัฐควรมีการวางแผนจัดการบริการด้านสวัสดิการสังคม โดยเน้นความต้องการ
ของคนพิการเป็นหลัก เพื่อจัดสวัสดิการสังคมของคนพิการให้ครอบคลุมทุกด้าน
เอกสารอ้างอิง
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
2550. เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2565.เข้าถึงได้จาก http://web1.dep.go.th/?q=th/node/446
_____. รายงานข้อมูลด้านสถานการณ์คนพิการในประเทศไทย 2564. เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2565.เข้าถึง
ได้จาก https://dep.go.th/th/law-academic/knowledge-base/disabled-person-situation.
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการของธุรกิจร้านอาหาร
ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และ 2) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการให้บริการแบบปกติใหม่ของธุรกิจ
ร้านอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
ในการสัมภาษณ์เชิ งลึกกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 28 คน ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐ ,
ผู้ประกอบการร้านอาหาร และประชาชนในท้องถิ่น วิเคราะห์ผลการวิจัย โดยการวิ เคราะห์ เชิง เนื ้อ หา
(Content analysis) ผลการศึกษา พบว่า ในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบันประสบปัญหาครอบคลุม
ทุกประเด็น ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการ (Company), ลูกค้า (Customers), คู่แข่ง (Competitors), ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง (Collaborators) และสภาพแวดล้อม (Climate) และได้เสนอแนวทางการพัฒนาการให้บริการแบบ
ปกติใหม่ของธุรกิจร้านอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย แนวทางการส่งเสริมและ
ผลักดันการประเมินมาตรฐานการให้บริการแบบปกติปกติใหม่แก่ผู้ประกอบการ, แนวทางการพัฒ นาสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมาย, แนวทางการพัฒนาทักษะในการดำเนินธุรกิจ ร้า นอาหารแบบ
ปกติใหม่, แนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และแนวทางการกำกับดูแ ล
ธุรกิจร้านอาหารให้เป็นตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
คำสำคัญ : การพัฒนา การให้บริการแบบปกติใหม่ ธุรกิจร้านอาหาร

Abstract
Objectives of this study are to analyze the situation of food business in Muang
District, Nakhonratchasima Province and to propose Guidelines for the Development of New
Normal Service for Food Business in Muang District, Nakhonratchasima Province. Qualitative
research method was used a semi-structured interview form in an in-depth interview with the
samples were conducted with 28 participants who belong to target groups of government
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officials, restaurant operators and local people. The interviews were transcribed and content
analysis was conducted. The results of the study found that the food business has problems
in all issues, including Company, Customers, Competitors, Collaborators and Climate. In
addition, has proposed five Guidelines for the Development of New Normal Service for Food
Business in Muang District, Nakhonratchasima Province consist of Professional Entrepreneur
Development, Communication Skills Development, Upskill and Reskill Training, Collaboration
Skills Development and Monitoring safety & hygiene standards.
Keywords : Development, New Normal Service, Food Business
1. บทนำ

การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านสุขภาพของประชากรโลก
นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนในมุมกว้างทั้งในการดำเนินชีวิตประวัน คุณภาพชีวิต ความเครียดใน
การประกอบอาชีพที่มีอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจบริการ (สุพัตรา รุ่งรัตน์, ซูลฟีกอร์ มาโซ และ
ยุทธนา กาเด็ม, 2564) ซึ่งธุรกิจร้านอาหารถือเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากเป็นธุรกิ จที่
สนองตอบต่อความต้องการด้านปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2563) ได้
รายงานรายได้ของธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 4.02 - 4.12 แสนล้านบาท ซึ่งลดลงจากที่
คาดการณ์ไว้มากถึงจำนวน 2.65 – 3.65 หมื่นล้านบาท แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการดำรงชีวิตที่ เปลี่ย นแปลง
ไปของคนในสังคม เกิดเป็นรูปแบบการดำรงชีวิตแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม (สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์, 2564;
Lakshim & Shareena, 2020; Peistikou, 2021)
รูปแบบการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนั้น ได้มีการนิยามความหมายไว้หลากหลาย ซึ่งสามารถสรุป
ได้ว่า วิถีชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal) คือ รูปแบบการดำรงชีวิตแบบใหม่ที่มีความแตกต่ า งไปจากเดิม
โดยมีสาเหตุมาจากการความเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ซึ่งทำให้แบบแผนในการดำรงชีวิตของคนในสั งคมมี การ
เปลี่ยนแปลงไปในแบบที่ไม่คุ้นเคย (สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์, 2564; Thai PBS News, 2563) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
(2565) ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มธุร กิ จร้า นอาหารปี พ.ศ. 2565 ไว้ว่า ผู้ประกอบการธุร กิ จ
ร้านอาหารยังต้องระมัดระวัง เนื่องจากตลาดยังมีปัจจัยเสี่ยงการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นได้ ตลอดจนกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่กลับมาฟื้นตัวเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหารจะ
ยังคงได้รับการผลักดันจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่เข้ามาช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและเพิ่ม กำลั ง
ซื้อของผู้บริโภค จึงมีการคาดการณ์ไว้ว่า ธุรกิจร้านอาหารจะกลับมาเติบโตประมาณ 5.0% - 9.9 ซึ่งจะเป็น
การขยายตัวเฉพาะกลุ่มหรือประเภทร้านอาหารเท่านั้น
จากประเด็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิต ส่งผลต่อการปรับรูปแบบของการให้ บริการ
ของธุรกิจร้านอาหารให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข แต่จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า
ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบันนั้นมีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีข้อจำกัดที่แตกต่า งกันออกไป
ในขณะที่การแพร่ระบาดของโควิด19 ทำให้ธุรกิจร้านอาหารพบปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการยังคง
ขาดความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนแนวทางในการพัฒ นาการบริการในแบบปกติใหม่เพื่อรองรั บกั บพฤติ กรรม
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ขาดเทคนิคในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ การมีข้อจำกัดในการรับรู้
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ข้อมูลข่าวสารสำหรับการอบรมผ่านออนไลน์ ความไม่ชัดเจนในการสื่อสารเกี่ยวกับมาตรการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น (ศุภริน เจริญพานิช , 2564) ซึ่ง Tam & Chan (2021) ได้กล่าวว่า ในการวิเคราะห์
สถานการณ์ในแบบปกติใหม่ของธุรกิจร้านอาหารจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือการวิ เคราะห์สถานการณ์ 5Cs
เพื่อให้ทราบสภาพปัญหาที่ครอบคลุมทุกประเด็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร
เพื่อให้ตระหนักถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และนำไปพัฒ นาการให้บริการแบบปกติใหม่ของธุรกิจ
ร้านอาหารได้อย่างประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการของธุรกิจร้านอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการให้บริการแบบปกติใหม่ของธุรกิจร้านอาหารในอำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
3. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมีรายละเอียดของวิธีการ
ดำเนินการวิจัยดังนี้
กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจร้านอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐ, ผู้ประกอบการร้านอาหาร และประชาชนในท้องถิ่น จำนวน 28 คน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
กลุ่มที่ 1 คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ งในหน่ว ยงานภาครัฐ ใช้วิธ ีการเลือกกลุ่มตัวอย่า งแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกคือ เป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การอนุ ญาต
การประกอบธุรกิจร้านอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
ลูกโซ่ (Snowball sampling) จำนวนทั้งสิ้น 4 คน โดยกำหนดรหัส GV
กลุ่มที่ 2 คือ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ใช้วิธ ีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple
Random Sampling) ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกคือ เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารในอำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จำนวน 12 คน โดยกำหนดรหัส FB
กลุ่มที่ 3 คือ ประชาชนในท้องถิ่น ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling) ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกคือ เป็นผู้บริโภคของร้านอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
จำนวน 12 คน โดยกำหนดรหัส LP
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึ ก
(In-Depth Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้า ง
(semi-structured interview) โดยข้อคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องจากเอกสารทางวิช าการและงานวิจ ัยที่ เกี ่ยวข้องในประเด็ นเกี่ยวกับ การให้บริ การของธุร กิ จ
ร้านอาหารแบบปกติใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อคำถามปลายเปิด ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบใน
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เรื่องความเที่ยงตรงของเนื้อหาและภาษาที่ใช้จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน และได้นำคำถามที่ผ่านการ
ตรวจสอบแล้วไปทดสอบ (pilot test) สัมภาษณ์กับประชาชนในท้องถิ่น จำนวน 5 คน
การวิเคราะห์ผล
ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกโดยตีความหาความหมายที่ซ่อนเร้นในเนื้อความ (Latent Code) และ ค้นหาคำตอบจาก
เนื้อหาที่ชัดแจ้ง (Manifest Code) โดยนำข้อมูลเรียบเรียง จัดกลุ่มวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอธิบายเชิง
พรรณนาเป็นผลที่ได้จากการวิจัย
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการให้บริการแบบปกติใหม่ของธุรกิจร้านอาหารในอำเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา มีดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริ การของธุร กิจ ร้านอาหารในอำเภอเมือง จังหวั ด
นครราชสีมา พบว่า ปัญหาจากการให้บริการของธุรกิจจำหน่ายอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย 5 ประเด็น สรุปได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปประเด็นปัญหาจากการวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์
ประเด็นปัญหา
ผู้ประกอบการ (Company)
ขาดทุน, ความตึงเครียด, ขาดความรู้ความเข้ าใจในการดูแ ล
สุขอนามัยในการปรุงอาหารและให้บริการลูกค้า, ความไม่ชัดเจน
ของข้อมูลในมาตรการของหน่วยงานภาครัฐ
ลูกค้า (Customers)
นิยมซื้อวัตถุดิบเพื่อปรุงอาหารเอง, พฤติกรรมและความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า
คู่แข่ง (Competitors)
คู่แข่งนำเทคนิคต่างๆ มาประยุกต์ใช้, การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย, การเป็นพันธมิตรกับบริษัทบริการจัดส่งถึงที่ (Delivery)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Collaborators) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วยหลายภาคส่วน ทำให้เกิดข้อจำกัด
และปัญหาในการสื่อสาร
สภาพแวดล้อม (Climate)
เทคโนโลยีถูกพัฒนาและมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นในการทำธุรกิจ
, กฎระเบียบต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
จากตารางที่ 1 สามารถอธิบายได้ ดังนี้
ผู ้ ป ระกอบการ (Company) จากการแพร่ ร ะบาดของเชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ส่ ง ผลให้
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้แก่ การขาดทุนในการ
ประกอบธุรกิจ การความตึงเครียดในการประกอบอาชีพ ความวิตกกังวลในเรื่องสุขอนามัย และการดำรงชีวิต
ประจำวัน การขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขอนามัยในการปรุงอาหารและให้บริการลูกค้า และความไม่
ชัดเจนของข้อมูลในมาตรการของหน่วยงานภาครัฐ ดังคำสัมภาษณ์
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“...ก็เครียดเลยแหละตอนที่เขาประกาศให้ปิดร้านแบบนั่งทาน ขายได้แต่แบบรับกลับ...พี่ก็
ขาดทุนนะ แต่ก็กลัวลูกน้องอดตาย ก็เปิดต่อ...” (FB11, Interview, August 21, 2021)
“บางร้านที่ลงไปดูเขาก็ต้องปิดไปเลย เพราะสู้ไม่ไหว สงสารเขาเหมือนกัน แต่บางร้านก็
ปรับรูปแบบใหม่ ขายเดลิเวอรี่บ้าง ทำอาหารกล่องบ้าง และหลายๆร้านเองเขาก็ไม่เข้าใจ ไม่ทำตามที่เราบอก
ติดเชื้อกันไปบ้างก็พอสมควร” (GV02, Interview, June 8, 2021)
ลูกค้า (Customers) ความตระหนักในการให้ความสำคัญกับสุขภาพของตนเองของลูกค้า ส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นของการซื้ออาหารรับประทานมากขึ้น ผู้บริโภคนิยมซื้อวัตถุดิบเพื่อปรุงอาหารเองในระหว่างที่
การแพร่ระบาดของโรคยังคงรุนแรง รูปแบบการดำเนินธุรกิจร้านอาหารจึงถูกปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมและ
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า ดังคำสัมภาษณ์
“...พี่ก็ทำกับข้าวเองอะค่ะ ไปซื้อของที่ห้างพวกแม็คโคร โลตัสอะไรพวกนี้ ทำกินเองมัน
มั่นใจกว่า อาทิตย์นึงออกบ้านซักครั้งนึง มันก็ลดความเสี่ยงอะเนอะ” (LP03, Interview, November 13,
2021)
“ปรับแบบหน้ามือเลย จากที่ผมไม่รับเดลิเวอรี่นะ แต่สู้ไม่ไหวจริงๆ ลูกค้าเปลี่ยนวิธีซื้อ เรา
ก็ต้องปรับตามแหละ” (FB09, Interview, September 12, 2021)
คู่แ ข่ง (Competitors) ผู้ประกอบการธุรกิจร้ านอาหารต่า งนำเทคนิ คในการขายต่ างๆ มา
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตน แสดงให้เห็นว่า หากผู้ประกอบการสามารถปรับตัวให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ได้ก่อนคือ
ผู้นำทางการค้าในธุรกิจร้านอาหาร เช่น การขายอาหารพร้อมทานผ่านช่องทางในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นความสนใจของลูกค้า หรือการเป็นพันธมิตรกับบริษัทบริการจัดส่งถึงที่
(Delivery) ดังคำสัมภาษณ์
“คู่แข่งหรอ แปลกนะ ร้านมันเพิ่มขึ้นเยอะ คนตกงานกลับมาบ้านเยอะมั้ง ไม่รู้จะทำอาชีพ
อะไร ก็ขายอาหารมันเนี่ยแหละ” (FB06, Interview, October 1, 2021)
“บอกตรงๆ เลยนะ ใครเค้าทำยังไง เราก็ทำตามเค้า ถามว่าคู่แข่งเยอะไหม เยอะนะ
ช่วงเวลาแบบนี้ใครทำอะไรได้ก็ต้องทำ ปากกัดตีนถีบกันสุดๆเลยล่ะ” (FB10, Interview, September 14,
2021)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Collaborators) ในธุรกิจร้านอาหารประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาค
ส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ ลูกค้า ซึ่ง
ในปัจจุบัน พบว่า พนักงานจัดส่งอาหารถึงที่ยังมีบทบาทสำคัญต่อการจำหน่ายอาหาร ดังคำสัมภาษณ์
“...เราเลือกซื้อวัตถุดิบจากที่ที่เชื่อถือได้ ส่วนใหญ่ก็สั่งจากเอเย่นที่คุ้นเคยกัน บางอย่างก็ใน
ห้างอย่างแม็คโคร ก็พอให้สบายใจ แต่บางอย่างมันก็จำเป็นต้องซื้อที่ตลาดนะ ก็อาศัยความเชื่อใจ สนิทกันก็ได้
ของที่ดีมาทำขาย” (FB03, Interview, September 1, 2021)
“คนที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีลูกค้าเป็นสำคัญนะ จากที่เราขายอาหารไม่ใส่ใจกับกล่องกับห่อมาก
นัก เราก็ต้องมาดูว่ามันต้องเป็นแบบไหน ถึงจะทำให้อาหารมันน่ากิน ดูสะอาด...พนักงานก็สำคัญ บางร้านเขา
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ก็เลิกจ้างไป ตกงานกันเป็นแถว แต่ร้านเราอาศัยว่ามีแต่พนักงานเก่าแก่ ก็ช่วยๆกันไป” (FB06, Interview,
October 1, 2021)
สภาพแวดล้อม (Climate) จากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิ จ
สังคมในระดับโลก เทคโนโลยีถูกพัฒนาและมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้รับการ
ฟื้นฟูเนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางท่อ งเที่ยวได้เช่นเดิม นอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบต่างๆ มาคอย
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และคอยกำกับดูแลผู้ประกอบการในบริบทต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการ
บริการที่ปลอดภัย ดังคำสัมภาษณ์
“...ก็ออกระเบียบ แนวทางปฏิบัติมา เราก็คอยกำกับดูแลให้ทั่วถึง แต่เจ้าหน้าที่เราก็ไม่ได้มี
เยอะ ก็ใช้การสุ่มลงไปดูเป็นครั้งคราว เจอร้านไหนที่ทำผิ ดด้วยตั้งใจหรือไม่ก็ตักเตือน ก็แจ้งส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง” (GV04, Interview, July 1, 2021)
“จากที่พี่ใช้โทรศัพท์ไม่ค่อยเป็นนะ นี่ต้องปรับตัวอย่างมากเลย ไม่งั้นตามลูกค้าไม่ทัน คู่แข่ง
เยอะขึ้น ถ้าเราไม่พัฒนาอะไรเลย เราก็คงไม่รอด...ตอนนี้ก็ใช้มากขึ้นขายทางออนไลน์บ้าง ผ่านเดลิเวอรี่บ้าง”
(FB10, Interview, September 14, 2021)
4.2 แนวทางการพัฒนาการให้บริการแบบปกติใหม่ของธุรกิจร้านอาหารในอำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา
จากการวิเคราะห์ปัญหาการให้บริการของธุรกิจจำหน่ายอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ในปัจจุบัน สามารถนำมาพัฒนาเป็นแนวทางการพัฒนาการให้บริการแบบปกติใหม่ของธุรกิจร้านอาหารใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 5 แนวทาง ดังภาพที่ 1
Professional
Entrepreneur
Development

แ ท งก รพัฒ

Monitoring safety
ก รให้ ริก รแ ปกติใหมของ Communication
& hygiene
ธุรกิจร้ อ ห รใ อ ภอ มือง Skills Development
standards

จังห ัด ครร ช ีม

Collaboration
Skills Development

Upskill and Reskill
Training

ภาพที่ 1 แนวทางการพัฒนาการให้บริการแบบปกติใหม่ของธุรกิจร้านอาหารในอำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา
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จากภาพที่ 1 แสดงแนวทางการพัฒนาการให้บริการแบบปกติใหม่ของธุรกิจร้านอาหารในอำเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา อธิบายได้ดังนี้
1. Professional Entrepreneur Development คือ แนวทางการส่ง เสริ มและผลั กดั น การ
ประเมินมาตรฐานการให้บริการแบบปกติใหม่แ ก่ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใ ช้บ ริก าร เช่น
มาตรฐาน SHA, SHA Plus เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น ความเคร่งครัดเพื่อกำกับดูแลการสมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัย การสวมถุงมือ การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนที่พนักงานจะปฏิบัติงานบริการ
2. Communication Skills Development คือ แนวทางการพัฒ นาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ
สื่อสารกับลูกค้าเป้าหมาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนถึงข้อควรปฏิบัติแ ละ
ข้อห้ามปฏิบัติให้แก่ลูกค้า เพื่อลดปัญหาจากความไม่รู้ ซึ่งเป็นมูลเหตุสำคัญที่นำไปสู่การแพร่ระบาดของโรค
3. Upskill and Reskill Training คื อ แนวทางการพั ฒ นาทั ก ษะในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ
ร้านอาหารแบบปกติใหม่ แนวทางนี้เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่ า
จะเป็นสำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หอการค้า ฯลฯ เพื่อช่วย
ส่งเสริมในการอบรมให้ความรู้ในการประกอบธุรกิจซึ่งถือเป็นรูปแบบใหม่ที่ผู้ประกอบการยังขาดความชำนาญ
เพื่อให้เป็นธุรกิจร้านอาหารที่มีศักยภาพทางการแข่งขัน เช่น การอบรมเทคนิคการขายผ่านช่องทางออนไลน์
การอบรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก เป็นต้น
4. Collaboration Skills Development คือ แนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่า งผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จากการเก็บรวบรวมจะเห็นได้ว่า การสื่อสารและการประสานความร่วมมือกันของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ยังประสบปัญหา จึงส่งผลกระทบต่อยอดผู้ติดเชื้อ ตลอดจน
ยอดขายของธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบัน
5. Monitoring safety & hygiene standards คือ แนวทางการกำกับดูแลธุรกิจร้า นอาหาร
ให้เป็นตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล การจำกัดจำนวน
ผู้ใช้บริการ การคำนึงถึงความสะอาดของโต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทาน เป็นต้น
5. อภิปรายผล
ในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาช่วงของการแพร่ระบาดของ
โควิด 19 พบประเด็นปัญหาหลากหลายประเด็น กล่าวคือ ผู้ประกอบการ (Company) ขาดทุน ขาดความรู้
ความเข้าใจในการดูแลสุขอนามัยในการปรุงอาหารและให้บริการลูกค้า, ความไม่ชัดเจนของข้อมูลในมาตรการ
ของหน่วยงานภาครัฐ สอดคล้องกับ Tam & Chan (2021) และ Ranka (2020) ที่กล่าวว่า โควิด 19 ได้
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของร้านอาหารทั่วทุกมุมโลก ในขณะที่ลกู ค้า (Customers) มีพฤติกรรมและ
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนิยมซื้อวัตถุดิบเพื่อปรุงอาหารเอง เช่นเดียวกันกับ ศุภริน เจริญพานิช
(2564) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคนิยมซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารเองหรือสั่งซื้ออาหารปรุ งสำเร็จ
ผ่านช่องทางต่างๆ ผู้ประกอบการร้านอาหารต่างต้องปรับตัวในการขายผ่าน application ซึ่งปัจจุบันยังไม่มี
หน่วยงานใดมากำกับดูแลหรือออกข้อกฎหมายเพื่อควบคุมและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ร้านอาหารอย่าง
เหมาะสม ซึ่งทำให้ คู่แข่ง (Competitors) ต่างนำเทคนิคการขายต่า งๆ มาประยุกต์ใช้ ตลอดจนการจั ด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย ดังนั้นผู้ประกอบการต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการในสถาณการณ์ต่ างๆ
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ได้ดี เช่นเดียวกับ นนทิตา เปรมแปลก (2563) ได้อธิบายว่า กลยุทธ์การปรับตัวในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19
คือการปรับการขาย โดยการขายคูปองและการจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้า รวมไปถึงการรักษาฐานลูกค้าเก่า
เพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ ตลอดจนการบริการให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อสร้างความประทั บใจและ
สร้างความแตกต่างจากร้านอื่นๆ เพิ่มเมนูอาหารและเครื่องดื่มมีการจัดชุดอาหารที่มีราคาถูกกว่า รวมถึงการ
เพิ่มพื้นที่ถ่ายรูปและด้านการออกแบบโครงสร้างองค์กรมีการปรับรูปแบบการให้บริการโดยการเพิ่มมาตรการ
ป้องกันโควิด19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า อีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญคือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(Collaborators) ซึ่งประกอบด้วยหลายภาคส่วน จึงทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในการ
ใช้บริการซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น สุพัตรา รุ่งรัตน์, ซูลฟีกอร์ มาโซ
และยุทธนา กาเด็ม (2564) ได้อธิบายไว้ว่า ในการปรุงอาหารที่ถูกต้องตามมาตรการนั้น ผู้ปรุงอาหารต้องล้าง
มือด้วยสบู่ทั้งก่อนและหลังการปรุง การวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปรุงอาหาร การรักษาระยะหว่าง
ระหว่างบุคคล เช่นเดียวกับ Ranka (2020) ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคคาดหวังให้ร้านอาหารมีจุดให้บ ริก ารในการ
ล้างมือไม่ว่าจะเป็นการล้างด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอร์ การสวมถุงมือและหน้ากาผ้าหรือหน้ากาอนามัยของผู้
ให้บริการตลอดระยะเวลาที่ให้บริการลูกค้า การมีห้องครัวที่ใช้ปรุงอาหารที่มิดชิดและสะอาดถูกสุขอนามัย และ
ที่สำคัญคือการจัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะอื่นตามมาตรการที่กำหนด ในประเด็นของสภาพแวดล้อม
(Climate) พบว่า เทคโนโลยีถูกพัฒ นาและมีบทบาทสำคัญมากยิ่ง ขึ้นในการทำธุร กิจ ร้ านอาหาร และมี
กฎระเบียบต่างๆ มาควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้การให้บริการแก่ลูกค้าเป็นไปได้อย่างจำกั ด ซึ่ง
สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ (2563) ได้อธิบายเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่า สิ่งสำคัญ คือ การบริหารจัดการให้ลู กค้าได้รับ
ความสะดวกในการมาใช้บริการร้านอาหาร ที่มีรูปแบบการบริการที่แตกต่างไปจากเดิม ตามนโยบายมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid - 19 เช่น การจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ การเว้นระยะห่าง เป็นต้น
นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2565) ยังได้คาดว่าในปี 2565 ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารจะมีจำนวนเพิ่ม
มากขึ้นโดยเฉพาะในพื ้นที ่ที่ เป็นย่านที่อยู่อาศัย ในขณะที่ยังมีความเสี่ย งของการแพร่ระบาดของโรค
ผู้ประกอบการร้านอาหารจึงจำเป็นต้องรักษาสมดุลของช่องทางการขายและเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้
เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
6. สรุปผล

การวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจร้านอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบปัญหาจาก
การให้บริการในประเด็นต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการส่วนมากประสบปัญหาขาดทุนในการดำเนินธุรกิจและมี
ความเครียดในการประกอบอาชีพ, ลูกค้ามีพฤติกรรมในการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป, เกิดคู่แข่งขัน
ทางธุรกิจมากขึ้นและเกิดรูปแบบการขายผ่านช่องทางอื่นๆ เพิ่มขึ้น, ขาดการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่า งผู้มี ส่วน
เกี่ยวข้อง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องได้ถูกปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะเหตุการณ์ปัจจุบัน สำหรับ แนวทาง
การพัฒนาการให้บริการแบบปกติใหม่ของธุรกิจร้านอาหารในอำเภอเมือ ง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ธุรกิจ
สามารถปรับตัวเพื่อรองรับกับความต้องการของผู้บริโภคได้ ประกอบด้วย แนวทางการส่งเสริมและผลั กดัน
การประเมินมาตรฐานการให้บริการแบบปกติปกติใหม่แก่ผู้ประกอบการ, แนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมาย, แนวทางการพัฒนาทักษะในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารแบบปกติใหม่, แนว
ทางการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจร้านอาหาร
ให้เป็นตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
7.1.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ สามารถนำแนวทางการพัฒนาการให้บริการแบบ
ปกติใหม่ของธุรกิจร้านอาหารในอำเภอเมือ ง จังหวัดนครราชสีมาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาของการ
ประกอบธุรกิจร้านอาหารในพื้นที่ต่างๆ ได้
7.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 ควรศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณกับกลุ่มประชากรในท้อ งถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม
ทุกประเด็น
7.2.2 ควรศึกษารูปแบบของการให้บริการร้านอาหารในแต่ละประเภท เพื่อให้มีแนวทางที่
สอดคล้องกับลักษณะการบริหารจัดการ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการจัดทำบริ การสาธารณะ
ของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิผลของการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอ ลำ
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 3. เพื่อศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาประสิทธิผลของการบริการสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ โดยกำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณจำนวน 370 คน โดย
ใช้ แ บบสอบถามให้ ก ระจายไปยั ง ชุ มชนต่ า ง ๆ และกลุ ่ มตัว อย่า งการวิจ ั ย เชิง คุ ณภาพโดยเลื อกแบบ
เฉพาะเจาะจงจำนวน 17 คน ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่น 0.9970 แล้ววิเคราะห์
ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ t-test และ F-test
ส่วนแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ด้วยวิธีอุปมาน
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้า นพบว่าด้ าน
โครงสร้างพื้นฐานและด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับ มาก นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิผลของการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบล
ลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา โดยภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรมีการปรับปรุงขุดลอกท่อ
ระบายน้ำในฤดูฝน การบำรุงรักษาถนนในเขตเทศบาลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน ควรมีการลง
พื้นที่สำรวจความต้องการของประชาชนและปัญหาด้า นคุณภาพชี วิต ของชุม ชน และการจัดทำบริก าร
สาธารณะควรให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
คำสำคัญ : ประสิทธิผล บริการสาธารณะ เทศบาล
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Abstract
The objectives of this study were 1) to examine effectiveness of public service
preparation of Lam Plai Mat Subdistrict Municipality, Lam Plai Mat district, Buriram province,
2) to compare public opinions towards effectiveness of public service preparation of Lam Plai
Mat Subdistrict Municipality, Lam Plai Mat district, Buriram province categorized by gender,
age and education level; and 3) to investigate concepts and suggestions for developing the
effectiveness of public services in Lam Plai Mat municipality. The sample size for collecting
quantitative data was 370 people determined by using the table of Krejcie and Morgan. The
instrument used to collect the data was a questionnaire which was distributed across
communities. Regarding qualitative data, 17 interviewees were purposively selected and the
qualitative data were collected by using an in-depth interview. The reliability level of the
questionnaire was 0.9970. Statistics used for data analysis were frequency distribution,
percentage, mean and standard deviation as well as t-test and F-test. The interview data were
analyzed by inductive method.
The results suggested that the effectiveness of public service preparation of Lam
Plai Mat Subdistrict Municipality, Lam Plai Mat district, Buriram province was at a moderate
level in overall aspect. When considering each aspect, it was found that infrastructure aspect
and quality of life promotion aspect were at a high level while other aspects were at a
moderate level. As for the comparison of public opinions towards effectiveness of public
service preparation of Lam Plai Mat Subdistrict Municipality, Lam Plai Mat district, Buriram
province categorized by gender, age and education level was not different in overall and each
aspect which was not in accordance with the set hypothesis. Recommendations, it was found
that sewer dredging should be improved in the rainy season. Moreover, maintenance of roads
in municipalities should be operated to ensure public safety. There should also be a field visit
to explore the needs of the people and the problems concerning the quality of life of the
community as well as the creation of public services should be in accordance with the needs
of the public.
Keywords : Effectiveness, Public Service, Municipality
1. บทนำ

การปกครองส่วนท้อ งถิ่นถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประเทศ
ไทยมีการปกครองท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน และมีการจัดตั้งการปกครองส่วนท้อ งถิ่นในขึ้นครั้งแรกในรูปแบบ
ของ “ สุขาภิบาล ” และมีวิวัฒนาการในการพัฒนาเรื่อยมา โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีในการปกครองส่วน
ท้องถิ่นในหลายรูปแบบประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล
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กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามบริบทของพื้นที่ และภารกิจก็ต่างกันออกไป
เช่นกัน การปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีภารกิจหลายประการที่จะต้องจัดทำเพื่อบริการประชาชน ให้ได้รับ
การบริการสาธารณะ ที่พึงกระทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังประสบกับ
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการบางประการ ซึ่งอาจเป็นเพราะปัญหาด้านงบประมาณ การบริหาร
จัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้นการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าจึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจของประชาชนให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทุก
คน
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ได้มีการกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมือ งพัทยา
เทศบาล องค์การบริ หารส่วนตำบล และกรุงเทพมหานคร มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้
เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดให้รัฐบาลเป็นผู้จัดสรรเงินอุดหนุนและเงินจากการจัด สรรภาษีแ ละ
อากร เพื่อให้การดำเนินการด้านบริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภารกิจที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากรัฐแบ่งออกได้เป็น 4 ด้านหลัก คือ ด้านการจัดบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับ
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น การสร้างถนน ทางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ และการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตร ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบริการสาธารณสุขมูลฐาน
การจัดการศึกษาท้องถิ่น และการบริการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในท้อ งถิ่น ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และรักษาความสงบ เช่น การป้องกันอุบัติภัยทางถนน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดบริการ
ห้องน้ำสาธารณะในท้องถิ่น และด้านสุดท้ายคือ ด้านการลงทุน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และศิลปะวัฒนธรรม
เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอาชีพ การพัฒนาป่าชุมชน และการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 2550 : 68)
เทศบาลตำบลลำปลายมาศยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มี
พื้นที่ทั้งหมด 16.47 ตารางกิโลเมตร คลุมพื้นที่ตำบลลำปลายมาศ บางส่วนของตำบลหนองคู และตำบลหิน
โคน เขตการปกครองหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลทั้งหมด 17 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 5,931 หลังคา
เรือน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา และประกอบอาชีพเกษตรกรรม
จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่อ าศัยอยู่
ในเขตตำบลลำปลายมาศ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบล
ลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจะนำข้อมูลจากการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ ใ นการปรับปรุ ง
และพัฒนาการบริการสาธารณะแต่ละด้านให้ดียิ่งขึ้นไป
2. คำถามเพื่อการวิจัย
1. การบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มี
ประสิทธิผลอยู่ในระดับใด
2. ประชาชนมี ความคิดเห็น เกี่ ย วกั บการบริก ารสาธารณะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอย่างไร
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3. ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอ
ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิผลของการจัดทำบริการสาธารณะ
ของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา
3. เพื่อศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการบริการสาธารณะในเขตเทศบาล
ตำบลลำปลายมาศ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาในโอกาสต่อไป
4. สมมติฐาน
ประชาชนมีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการจัดทำ
บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน
5. ความสำคัญของการวิจัย
1. ทำให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2. ได้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิผลของการจัดทำ
บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจำแนกตามเพศ
อายุ และระดับการศึกษา
3. เป็นสารสนเทศที่เทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒ นา
ให้ดียิ่งขึ้น
6. ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความคิดเห็นตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลของการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 4 ด้าน ดังนี้ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว และด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
7. วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลลำปลาย
มาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งหมด 17 หมู่บ้าน จำนวน 10,792 คน (สำนักทะเบียนท้องถิ่นลำ
ปลายมาศ. 2563 : 1) เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย 2
ประเภท คือ แบบสอบถาม และเทคนิคการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 2
กลุ่ม ดังนี้
1.1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ได้จากการสุ่มจากประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ
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เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan ; อ้างอึงใน ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์. 2555 : 149) ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 370 คน แล้วทำการสุ่มกระจายไปยัง หมู่บ้านต่าง ๆ ตามสัดส่วน ด้วยวิธ ีสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ ได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยกำหนดโควตาจำนวน 17 คน โดยมีเกณฑ์ในการเลือก ดังนี้ 1) ผู้ใหญ่บ้านที่ดำรงตำแหน่ง
มาแล้ว 1 สมัยขึ้นไป จำนวน 7 คน 2) ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ที่มีสิทธิเลือกตั้งและจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 10 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ประเภท
คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ลักษณะของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 ประสิทธิผลของการจัด ทำบริการ
สาธารณะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 4 ด้าน ตามความคิดเห็น
ของประชาชนมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบสอบถามได้มีการตรวจสอบค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.9970 ส่วนแบบสัมภาษณ์ มีลักษณะเป็นแบบกึ่งโครงสร้าง โดยกำหนดประเด็นหรือข้อคำถาม
แบบคำถามปลายเปิด (Open-ended Form)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ออกหนังสือส่งถึงนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ให้ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบล
ลำ
ปลายมาศ ได้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 370 ชุด ส่วน
แบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยมีการจดบันทึกและบันทึกเทป
4. การวิเคราะห์ข ้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล จากการตอบแบบสอบถามได้นำข้อมูลที่ ไ ด้ไ ป
วิเคราะห์ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ
นำเสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงจำนวนและร้อยละ
4.2 ประสิทธิผลของการจัดทำบริ การสาธารณะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอ
ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์โดยการหาค่า เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแยกเป็ น
รายด้าน รายข้อ และโดยภาพรวม นำเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำอธิบาย
4.3 เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด ทำบริ ก ารสาธารณะของเทศบาลตำบล
ลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามเพศ โดยการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ t-test
4.4 เปรียบเทียบประสิทธิผลของการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบล
ลำ
ปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามอายุ และระดับการศึกษา โดยใช้ F-test
4.5 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นคำถามปลายเปิด โดย
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา หรือตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปมาน พิจารณาความเหมือนกัน ความแตกต่างกัน
และความสัมพันธ์กัน เพื่อหาข้อสรุปและบรรยายวิเคราะห์เป็นความเรียง
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8. สรุปผลการวิจัย
1. ประสิทธิผลของการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิผลของการจัดทำบริ ก าร
สาธารณะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามเพศ และระดับ
การศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิผลของการจัดทำบริ ก าร
สาธารณะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามอายุ โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พบว่า ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ จากการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ พบว่า ประสิทธิผลของการ
จัดทำบริการสาธารณะของเทสบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีข้อเสนอแนะตาม
ความมากน้อยแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้
4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานมีการพัฒนาการ
จัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยตลอดมา แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปทำให้ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเกิด
ความทรุดโทรม เช่น ท่อระบายอุดตันในช่วงหน้าฝนทำให้เมื่อเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ในเขตชุมชน
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ควรมีการปรับปรุงต้นไม้กิ่งไม้ที่ยื่นออกมานอกถนนสาธารณะซึ่งอาจทำให้เกิด
อันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนได้ เทศบาลควรมีการปรับปรุงและขุดลอกท่อระบายน้ำและคูคลองในช่วงหน้าฝน
4.2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีโดยตลอดมา มี
เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง และมีการดูแลผู้ยากไร้ แต่ยังไม่ทั่วถึงและตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในบางส่วน ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ ควรมีการลงพื้นที่สอบถามความต้องการของประชาชนและ
ปัญหาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน เช่น การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ให้มีความ
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และการจัดสถานที่สำหรับพักผ่อน ออกกำลังกายของประชาชน รวมถึงการดูแ ล
คนยากไร้และคนไร้บ้าน เป็นต้น
4.3 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว เทศบาลได้มี
การสนับสนุนการวางแผนสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน การจัดประชุมประชาชนเพื่อเสนอข้อคิดเห็น
แก่ผู้บริหารของเทศบาล ข้อเสนอและข้อคิดเห็น คือ ควรมีการจัดระเบียบสถานที่สำหรับจำหน่า ยสิน ค้าและ
ผลิตผลทางการเกษตร ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความถูกสุขลักษณะอนามัย และเกิดความ
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงควรมีการส่งเสริมผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น ยกระดับสินค้าของ
ชุมชนให้มีชื่อเสียงและมีรายได้เข้าสู่ชุมชน
4.4 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เทศบาลได้มีการ
บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีด่ ี มีการส่งเสริมการปลูกป่าเนื่องในวันสำคัญ มีการจัด
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่สาธารณะที่ประชาชนอาศัยอยู่มาก ข้อเสนอและ
ข้อคิดเห็น คือ ควรมีการขุดลอกคูคลองระบายน้ำและบริห ารจัดการระบบท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นการป้องกัน
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และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะการกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำไหลซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำเน่าเสียในอนาคต
และการพัฒนาอ่างเก็บน้ำชลประทาน
9. อภิปรายผล
1. ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ประสิทธิของการผลการจัดทำบริการ
สาธารณะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก เพราะเทศบาลตำบลลำ
ปลายมาศได้จัดงบประมาณและดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบทางคมนาคม และระบบไฟส่องสว่าง ส่วน
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมาก เทศบาลตำบลลำปลายมาศได้มีการจัดเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัคร
สำหรับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้และผู้มีรายได้น้อย ทั้งการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การดูแลรักษา
ความสะอาดในเขตพื้นที่เทศบาลและกำจัดสิ่งปฏิกูล การดูแลเยียวยาผู้มีรายได้น้อยและผู้ป ระสบภัย ในกรณี
ต่าง ๆ การจัดหาและซ่อมแซมที่พักอาศัยสำหรับผู้ยากไร้ ในส่วนของด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เทศบาลตำบลลำปลายมาศได้ร่ วมกับ ชุม ชนจัด
ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเอง ทำให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒ นาพัฒ นาชุมชนตนเอง และมีการจัดให้มีตลาดเพื่อจำหน่ายอาหารและผลผลิตทางการเกษตร มีการ
ควบคุมและจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า และเทศบาลมีการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันสำคัญ
ต่าง ๆ และด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
เทศบาลตำบลลำปลายมาศได้มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้มีการปลูก
ป่าในวันสำคัญเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว การรณรงค์การคัดแยกขยะภายในชุมชน และบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
พื้นที่ แต่เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมจะพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้อ งกับ ปิยะ
กล้าประเสริฐ (2559 : 215) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การให้บริ การ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี โดยภาพอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
2. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายได้ดังนี้
2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิผลของการจัดทำ
บริการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รวมถึงการการติดตั้งระบบไฟ
ส่องสว่างตามถนนและจุดเสี่ยงภัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเทศบาลตำบลลำปลายมาศได้จัดงบประมาณและ
ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบทางคมนาคม และระบบไฟส่องสว่างในเขต ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ
อมรรัตน์ บุตรเจริญ (2555 : 88) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานเทศบาลตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจในระดับต่อการ บริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัด
สระบุรี อยู่ในระดับมาก
2.2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชี วิต ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิผลของการ
จัดทำบริการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านงาน
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ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะการที่เทศบาลตำบลลำปลายมาศให้
ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้มีการจัดเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครสำหรับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
ติดเตียง ผู้ยากไร้และผู้มีรายได้น้อย ทั้งการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การดูแลรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่
เทศบาลและกำจัดสิ่งปฏิกูล การดูแลเยียวยาผู้มีรายได้น้อยและผู้ประสบภัยในกรณีต่าง ๆ รวมทั้งการจัดหา
และซ่อมแซมที่พักอาศัยสำหรับผู้ยากไร้ รวมทั้งการบริหารจัดการและดูแลสถานการณ์โรคระบาดภายในพื้นที่
ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ ณัฐวุฒิ วีรวิกรม (2550 : 78) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่
มีต่อการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้านคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมาก
2.3 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับ ประสิทธิผลของการจัดทำบริการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะเทศบาลตำบลลำปลายมาศได้ร่วมกับชุมชนจัดประชาคมเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเอง ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาพัฒนาชุมชน
ตนเอง และมีการจัดให้มีตลาดเพื่อจำหน่ายอาหารและผลผลิตทางการเกษตร มีการควบคุมและจัดระเบียบการ
จำหน่ายสินค้าเพื่อให้ประชาชนได้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เทศบาลมีการจัดกิจกรรมและส่ งเสริม การ
ท่องเที่ยวในวันสำคัญต่าง ๆ และเทศกาลประจำปีของตำบลลำปลายมาศ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ ภัชษ
นัญฑ์ จันตัน (2559 : 442) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ของ
ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนพัฒ นาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง
2.4 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิผลของการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่
ระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะเทศบาลตำบลลำปลายมาศได้มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยให้มีการปลูกป่าในวันสำคัญเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว การรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะภายในชุมชน
ตลอดจนการดูแลและบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ การจัดหาถังขยะให้เพียงพอต่อปริมาณ รวมถึงการ
ควบคุมและดูแลแม่น้ำลำคลองในเขตเทศบาล ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ กานดา จินดามงคล (2558 : 112)
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลเหมือ งง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วย
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบล
เหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิผลของการจัดทำบริการสาธารณะ
ของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการอภิปรายผลดังนี้
3.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิผลของการจัดทำบริก าร
สาธารณะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามเพศ พบว่า โดย
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ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะ
การจัดทำบริการสาธารณะมิได้แบ่งตามเพศสภาพแต่อย่างใด แต่มีการจัดทำบริการสาธารณะสำหรับประชาชน
ทุกเพศอย่างเท่าเทียมกันตามความเหมาะสมในการจัดทำ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ พจนีย์ วงษ์แก้ว (2553
: 98) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลนาเชือก อำเภอ
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ การ
บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนที่ เพศ
แตกต่างกันโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิผลของการจัดทำบริ การ
สาธารณะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามอายุ พบว่า โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านโครงสร้ างพื้นฐาน มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการจัดทำบริการสาธารณะ มากกว่าผู้ที่มี
ช่วงอายุอื่น ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นจะไม่ได้ใช้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานมากเท่า ผู้ที่มี
อายุในวัยทำงาน ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานในการออกไปทำงานในทุก ๆ เป็นต้น
ซึ่งผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับ สุนารี แสนพยุห์ (2557 : 138) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการเปรียบเทียบ พบว่า
ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพน
ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง มีการ
ส่งเสริมให้ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในชุมชนเป็น ซึ่งมีผลการดำเนินงานให้บริการสาธารณะด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน จึงทำให้ประชาชนที่
มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ โดยรวมไม่แตกต่างกัน
3.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิผลของการจัดทำบริ การ
สาธารณะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามระดับการศึกษา
พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
เป็นเพราะความคิดเห็นของประชาชนได้มีการส่งเสริมประชาชนมีส่วนในกิจกรรมด้วยมาตรฐานเดียวกัน
ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันทุกคนไม่มีการเลือกปฏิบัติ และ มีการให้บริการ
สาธารณะได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนั้นจึงทำให้ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ บรรเทา ไชยโคตร (2559 : 203) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์ พบว่า ประชาชนที่ระดับการศึกษาแตกต่างกันโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
4. ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิผลของการจั ดทำ
บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงนำมาอภิปรายผล
ดังต่อไปนี้
4.1 ด้ า นโครงสร้ า งพื ้ น ฐาน โดยภาพรวมพบว่ า เทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอ
ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการพัฒนาการจัดทำบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานแก่ประชาชนโดย
ตลอดมา ทั้งการซ่อมบำรุงทางถนน การพัฒ นาถนนในหมู่บ้าน ทางเชื่อมระหว่างชุมชน และติดตั้งไฟส่อง
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สว่างตามพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงการขยายทางระบายน้ำ เมื่อระยะเวลาผ่านไปทำให้ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เกิดความทรุดโทรม เช่น ท่อระบายอุดตันในช่วงหน้าฝนทำให้เมื่อเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเขต
4.2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมพบว่า เทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำ
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติด
เตียง และมีการดูแลผู้ยากไร้ มีการจัดหาที่พักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และเมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาด
เทศบาลมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ได้มีการจัดสร้างโรงพยาบาล
สนามเพื่อเป็นพื้นที่รักษาตัวของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส ในขณะเดียว กันก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเยียวยา
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ด้วย รวมไปถึงการดูแลและจัดการศึกษาสำหรับ
เด็กก่อนเข้าวัยเรียนและการศึกษานอกระบบ
4.3 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่อ งเที่ยว โดยภาพรวม
พบว่า เทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการสนับสนุนการวางแผนสำหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน การจัดประชุม ประชาชนเพื่อเสนอข้อคิดเห็นแก่ผู้บริหารของเทศบาล การ
พัฒนาและจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรภายในเขตเทศบาล โดยเฉพาะร้านค้าหาบ
เร่แผงลอย ตามถนนหรือฟุตบาททางเท้า ทั้งนี้ก็ได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานประจำปีทาง
ศาสนาประจำทุกปี
4.4 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวม
พบว่ า เทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จั ง หวั ด บุ ร ี ร ั ม ย์ มี ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการส่งเสริมการปลูกป่าเนื่องในวันสำคัญ มีการจัดเจ้าหน้าที่ทำความ
สะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่สาธารณะที่ประชาชนอาศัยอยู่มาก และยังมีได้จัดวันทำความสะอาด
(Big Cleaning Day) ให้มีการทำความสะอาดในพื้นที่เทศบาล รวมถึงมีการตัดต้นไม้ใบหญ้าตามถนนที่อาจ
ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน และร่วมกับชุมชนกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก
10. ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน เพื่อวิเคราะห์สภาพของปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน และจัดการบริการสาธารณะสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริการสาธารณะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว และด้านการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพราะมีความสำคัญเท่ากันในทุกด้าน และเป็น
ภารกิจสำคัญในการนำพาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปสู่ความสำเร็จ
สูงสุดในการบริการสาธารณะ
3. ควรมีการศึกษาการพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อศึกษา
ปัญหา และกำหนดแนวทางในการวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
ยกระดับการบริการสาธารณะให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นไปในอนาคต
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาหัตถศิลป์พื้นบ้านในประเพณีชีวิตชาวไทยเขมรสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษา 1) ประวัติความเป็นมา ขั้นตอนการปฏิบัติ และองค์ประกอบประเพณีชีวิตของชาวไทยเขมรสุรินทร์ และ
2) ภูมิปัญญาด้านงานหัตถศิลป์พื้นบ้านที่ปรากฏอยู่ในประเพณีชีวิตชาวไทยเขมรสุรินทร์ ประเพณีชีวิตที่
ศึกษาในครั้งนี้มี 4 ช่วง คือ ช่วงการเกิด การแก่ การเจ็บ และช่วงการตาย โดยศึกษาที่จังหวัดสุรินทร์
การศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีสัญลักษณ์นิ ยม ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ และ
ทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม นำเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า
ภูมิปัญญาหัตถศิลป์พ ื้นบ้านในประเพณีชีวิตชาวไทยเขมรสุรินทร์ ปรากฏใน 4 ช่วงชีวิต 6
ประเพณี พิธีกรรม ได้แก่ 1) ช่วงการเกิด ซึ่งเป็นช่วงแรกของชีวิตโดยเชื่อว่าทุกคนเกิดมาจะมีครูประจำตัวติด
ตัวมาด้วยเรียกว่า “ครูกำเนิด” จึงมีการประดิษฐ์ “จวมกรู” จากใบตาล เพื่อเคารพบูชา 2) ช่วงวัยเด็ก มี
ประเพณีโกนจุก มีการแต่งกายกุมาร การทำ “เบญจา” เป็นที่สำหรับทำพิธี ประดับด้วยงานศิลปะการแทง
หยวก การสานราชวัติจากไม้ไผ่ การทำฉัตรจากกระดาษสี และการตัด “ตุง” จากผ้าไหมหรือ ผ้าทอมือ ของ
ชาวบ้าน 3) ช่วงวัยผู้ใหญ่ มีประเพณีการบวชโดยนาคจะแต่งกายด้วยการสวม “ลอมพอก” ที่ศีรษะซึ่งทำจาก
การตอกกระดาษสี 4) ช่วงวัยชรา จัด พิธ ีกรรมต่ออายุค้ำโพธิ์ มีการประดิษฐ์ดอกไม้เงิน ดอกไม้ทองจาก
กระดาษสี เพื่อเป็นเครื่องบูชา 5) ช่วงการเจ็บป่วย พิธีกรรมที่สำคัญมี 2 พิธีคือพิธีกรรมมะม็วต และสะเดาะ
เคราะห์ ในพิธีกรรมมะม็วต จะทำปะรำพิธีมุงด้วยใบมะพร้าวโดยประดับด้วย “พวงมะโหต” ซึ่งทำจากการตัด
กระดาษแก้ว การทำ บายศรีต้น, บายศรีถาด จากใบตองและต้นกล้วย มีผ้ าไหมทอมือลายพื้นเมือง
สุรินทร์สำหรับมะม็วตสวมใส่ ส่วนในพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ จัดทำ “เป” จากกาบกล้วย 6) ช่วงการตาย
จัดทำหีบศพเรียกว่า “กันชุฮ์” ที่มีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์ตอกกระดาษสีเป็นลวดลายประดับโลงศพ สรุปได้ว่า
ในประเพณีชีวิตของชาวไทยเขมรสุรินทร์ สะท้อนการดำรงชีวิตที่ควบคู่กับประเพณีพิธีกรรมความเชื่อที่ทำให้
เกิดความสุขและความสบายใจ โดยมีการประดิษฐ์งานหัตถศิลป์พื้นบ้านจากฝีมือของภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อ
ใช้เป็นองค์ประกอบในพิธีกรรมที่สำคัญของช่วงชีวิตซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาด้านหัตถศิลป์พื้นบ้านที่ทรงคุณค่ายิ่ง
คำสำคัญ : ภูมิปัญญาหัตถศิลป์พื้นบ้าน ประเพณีชีวิต ชาวไทยเขมรสุรินทร์
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Abstract
The objectives of this research were: 1) to study the history, procedures, and
elements of life traditions of the Thai-Khmer Surin; and 2) to study the folk craftsmanship that
appears in the life tradition of Thai-Khmer Surin. The life traditions studied in this research
consisted of 4 periods: parturition, maturation, sickness, and death. The study was conducted
at Surin province. A qualitative research methodology was applied based on the concepts of
symbolic interaction theory, structural and functional theory, and cultural ecology theory.
Findings are presented descriptively. The study found that:
The wisdom of folk craftsmanship in the life traditions of Thai-Khmer Surin appears
in 4 periods of life through 6 traditions and rituals as follows. 1) Birth period, the first stage
of life, which is believed that everyone is born with a personal teacher called “Khru Kamnoet”.
Therefore, “Juamkru” is invented from palm leaves for worship. 2) Childhood period, there is
a tradition of shaving the cork. A child is dressing up. "Benja" is made as the place to conduct
the ceremony. “Benja” is decorated with the art of “Tang Yuak”, “Ratchawat” bamboo
weaving, “Chat” (tiered umbrella) made from colorful paper, and “Tung” made from silk or
hand-woven fabrics of the villagers. 3) Adulthood period, there is a tradition of ordination
where “Naga” (a person about to be ordained) is dressed by wearing "Lompok" made of
colored paper on his head. 4) Old age period, the Bodhi Tree Crutches is organized where
silver and golden flowers are invented from colored paper to be an offering. 5) Illness period
consists of the two important ceremonies – Ma Muad ritual and ward of bad luck ritual. In
Ma Muad ritual, the ceremonial marquee is thatched with coconut leaves and decorated with
“Phung Mahoat” made from cellophane paper. “Bai Sri Ton” and “Bai Sri Thad” are made
from banana leaves and banana trees. “Ma Muad” will wear a traditional Surin hand-woven
silk. For the ward of bad luck ritual, “Pe” will be made from a banana sheath. 6) Death period,
a coffin called "Kanshu" with a unique shape is decorated with colored paper patterns. It can
be concluded that the life rituals of the Thai-Khmer Surin reflect the ways of life coupled
with traditions, rituals, and beliefs that bring happiness and comfortableness. The folk
craftsmanship is invented from the local wisdoms to be used as components in important
rituals of the lifespan. It represents the invaluable folk craftsmanship.
Keywords : Folk Craftsmanship Wisdom, Life Traditions, Thai Khmer Surin
1. บทนำ

มนุษย์มีวิถีชีวิตความผูกพันอยู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมนับตั้งแต่เกิด ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม และคติความเชื่อต่าง ๆ ที่บรรพบุรุษได้อบรมสั่งสอนและพาทำสืบต่อกันมา สิ่งเหล่านี้
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นับเป็นแบบแผนของสังคมในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีความแตกต่างกัน ในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมและคติความเชื่อ (บันเทิง พาพิจิตร, 2549, หน้า 1) นอกจากนี้ อารีย์ ทองแก้ว ( 2549, หน้า16)
กล่าวว่า มนุษย์เกิดมาอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นสังคมจะมีการสร้างวัฒนธรรมขึ้นใช้เอง
พิธ ีกรรม เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของประเพณีซึ่งเป็น สัญลักษณ์ที่แสดงในเห็นถึงวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ ในการประกอบพิธีกรรมทำให้เข้าใจถึงความความสัมพันธ์ทางสังคม 3 ประการ คือ ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ และมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน การศึกษาประเพณี
เกี่ยวกับชีวิตจึงจะทำให้เข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญของประเพณีและพิธีกรรมที่มีต่อการดำเนินชีวิต และ
เข้าใจในวิถีชีวิตของผู้คน (กิ่งแก้ว อัตถากร, 2523, หน้า 2) ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์จะมีพิธีกรรมต่าง
ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีการดำเนินชีวิตนับตั้งแต่การเกิดจนถึงช่วงสุดท้ายแห่งชีวิตคือการตาย ซึ่งมีอยู่ใน
ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีพ ื้นฐานจากความเชื่อและจารีตประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์นั้น ๆ (เสถียร โกเศศ,
2551, หน้า 2)
ในประเพณีชีวิตของชาวไทยเขมรสุรินทร์ มีงานด้านหัตถศิลป์พื้นบ้านที่เป็นเอกลัก ษณ์เ ฉพาะตัว
โดยผูกพันกับความเชื่อเรื่องภูตผี วิญญาณ ซึ่งเป็นสิ่งมีอำนาจเหนือธรรมชาติ ซึ่งจะเห็นได้จากในทุกช่วงชีวิต
ตั้งแต่การเกิด การแก่ การเจ็บ และการตาย ทั้งนี้ ประเพณีต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงทาง
จิตใจและเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางจิตใจ โดยในประเพณีชีวิต
จะมีพิธีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องและมีองค์ประกอบของพิธีกรรมที่พิถีพิถัน มีความงดงาม โดดเด่น แสดงถึงภูมิ
ปัญญาด้านงานหัตถศิลป์พื้นบ้าน มีการปฏิบัติตามประเพณีในรอบสิบสองเดือนที่สืบต่อกันมา มีผู้นำในการจัด
ประเพณีและพิธ ีกรรมที่โดดเด่นในช่วงชีวิตดังกล่าวข้างต้น ซึ่งทุกช่วงนั้นได้มีประเพณี พิธ ีกรรมเข้ามา
เกี่ยวข้องอีกทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสรรสร้างศิลปะหัตถศิลป์เพื่อใช้ในงานเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรม
นั้น ๆ ซึ่งปรากฏให้เห็นงานหัตถศิลป์ของช่างพื้นบ้าน ที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละช่วงประเพณี
ชีวิต
ในประเพณีชีวิตของชาวไทยเขมรสุรินทร์ ที่มีการประดิษฐ์หัตถศิลป์พื้นบ้านโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่สำคัญ ๆ จะเห็นได้ใน 4 ช่วงชีวิต 6 ประเพณี พิธีกรรม ได้แก่ 1) ช่วงการเกิด ซึ่งเป็นช่วงแรกของชีวิต มี
ความเชื่อว่าทุกคนเกิดมาจะมีครูประจำตัวติดตัวมาด้วยเรียกว่า “ครูกำเนิด” 2) ช่วงวัยเด็ก มีประเพณีโกนจุก
3) ช่วงวัยผู้ใหญ่ ผู้ชายจะมีประเพณีการบวช 4) ช่วงวัยชรามีพิธีกรรมต่ออายุค้ำโพธิ์ 5) ช่วงการเจ็บป่วย
พิธีกรรมที่สำคัญทำมี 2 พิธีคือ มะม็วต และสะเดาะเคราะห์ 6) ช่วงการตาย มีการจัดทำหีบศพที่มีรูปทรงเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น
เพื่อเป็นการจัดระบบองค์ความรู้ภูมิปัญญาหัตถศิลป์พื้นบ้านที่เป็นมรดกทางวัฒ นธรรมของชาว
ไทยเขมรสุรินทร์ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเรื่องดังกล่าว ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้สามารถนำไปจัดทำเป็นคู่มือประเพณีชีวิ ต
เพื่อใช้เสริมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือใช้เป็นข้อมูลใน
การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ จัดทำเป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบ
สารานุกรม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้เป็นการสร้างความตระหนักในคุณค่าของงานหัตถศิลป์พื้นบ้ าน
ให้ดำรงคงอยู่ต่อไป อีกทั้งสร้างคุณค่าแห่งความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาด้านหัตถศิลป์พื้นบ้านในประเพณีชีวิต
ชองชาวไทยเขมรสุรินทร์ได้อีกทางหนึ่งด้วย
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา ขั้นตอนการปฏิบัติ และองค์ประกอบประเพณีชีวิตของชาวไทย
เขมรสุรินทร์
2.2 เพื่อศึกษาภูมิปัญญาด้านงานหัตถศิลป์พื้นบ้านที่ปรากฏอยู่ในประเพณีชีวิตของชาวไทยเขมร
สุรินทร์
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธ ีวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเลือ กเป้าหมายแบบ
เจาะจง จำนวน 25 คน โดยใช้กลุ่มเป้าหมายหลักเกี่ยวกับ ประเพณีชีวิต 3 ด้าน คือ 1) ภูมิปัญญาด้าน
หัตถศิลป์พื้นบ้าน จำนวน 2 คน 2) ผู้นำในการจัดทำประเพณี จำนวน 3 คน และ 3) ผู้จัดองค์ประกอบ และ
ขั้นตอนในการประกอบประเพณี พิธีกรรม จำนวน 20 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบสังเกต 2) แบบสำรวจ 3) แบบสัมภาษณ์ และ4) อุปกรณ์
ภาคสนาม
การวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลที่ได้มาจำแนกและจัดระบบหมวดหมู่ และทำการวิเคราะห์ โดยใช้
แนวคิดและทฤษฎีสัญลักษณ์นิยม แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ และแนวคิดทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม
และนำเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ในประเพณีชีวิตของชาวไทยเขมรสุรินทร์ ตั้งแต่การเกิด การแก่ การ
เจ็บ และการตายนั้น มีความเป็นมา ขั้นตอน องค์ประกอบต่าง ๆ รวมไปถึงงานหัตถศิลป์พื้นบ้านที่ ได้จัดทำ
ขึ้นเพื่อประกอบในประเพณีชีวิตแต่ละช่วง พบว่า
ช่วงที่ 1 การเกิด ซึ่งเป็นช่วงแรกของชีวิต ชาวไทยเขมรสุรินทร์ เชื่อว่าทุกคนเกิดมาจะมีครู
ประจำตัวติดตัวมาด้วยเรียกว่า “ครูกำเนิด” ซึ่งหมายถึง เทพที่คอยปกปักรักษาของแต่ละคน มีการประดิษฐ์
สิ่งเคารพบูชาที่เรียกว่า “จวมกรู” ที่นำไม้มงคลมาแกะสลักทำเป็นแกนคล้ายกับสถูป เรียกว่า “ปะโนลจวม”
รอบแกนประดับด้วยการฉลุลวดลายบนใบตาลตากแห้ง เรียกว่า “กระจับจวม” ประดับด้วยนกที่สานจาก
ใบตาล มีการเย็บผ้าแดงทำเป็นร่ม และพันสายสิญจน์รอบจวมกรู ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 : จวมกรูกำเนิด และกระจับจวมกรูลวดลายต่าง ๆ
ที่มา : ภชร รัมพณีนิล, (2563 : สิงหาคม 13). ถ่ายภาพ
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ช่วงที่ 2 วัยเด็ก ในวัยนี้จะมีประเพณีโกนจุก เหตุที่เกิดพิธีกรรมนี้เพราะเมื่อใดที่พบว่าเด็ก ทั้ง
หญิงและชายที่เกิดอาการเจ็บป่วยบ่อย ๆ พ่อแม่จะบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าหายเจ็บป่วยจะไว้ผมจุกให้เด็ก
คนนั้นและจะจัดพิธีโกนจุกให้ ด้วยเชื่อว่าเด็กที่มาเกิดนั้นเป็นผู้มีบุญบารมีหรือเชื่อว่าเด็กนั้นคือพระกุมาร ใน
ประเพณีโกนจุกจึงเรียกเด็กที่ไว้ผมจุกว่า “กุมาร” เมื่ออายุครบกำหนดโกนจุก จะมีการจัดทำสถานที่ โดยยก
เบญจาโกนจุก ประดับเบญจาด้วยงานหัตถศิลป์พื้นบ้านด้วยศิลปะการแทงหยวก ตอกลายบนกระดาษสีเพื่อ
ทำฉัตร การสานราชวัติเพื่อกั้นมณฑลพิธี การตัดธงผจญมารจากผ้าไหมหรือผ้าพื้นเมือง การตัดพวงมะโหต
ด้วยกระดาษแก้ว และการแต่งกายกุมารด้วยผ้าไหม สวมเครื่องประดับและสวมมงคลที่ทำจากใบตาล ดังภาพ
ที่ 2

ภาพที่ 2 : เบญจาโกนจุก และการแต่งกายของกุมาร
ที่มา : ภชร รัมพณีนิล, (2561 : มีนาคม 14). ถ่ายภาพ
ช่วงที่ 3 วัยผู้ใหญ่ ผู้ชายที่มีอายุครบบวช ก็จะจัดประเพณีบวชนาค ในพิธีกรรมจะจัดบายศรี
และองค์ประกอบอื่น ที่มีลักษณะเฉพาะไว้ใช้ในพิธีสู่ขวัญนาค ผู้บวชเรียกว่านาค แต่งกายเลียนแบบลักษณะ
ของพญานาค ศีรษะสวมลอมพอกซึ่งเป็นงานหัตถศิลป์ที่สานจากไม้ไผ่โดยส่วนยอดของลอมพอกตกแต่ งด้วย
การตอกลายจากกระดาษที่มีสีสันต่าง ๆ แต่งตัวนาคด้วยผ้าไหมพื้นเมือง ที่บ่าของนาคห่มผ้าสไบสามสีที่แสดง
ถึงเกล็ดของพญานาคและสวมเครื่องเงิน ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 : ลอมพอกและการแต่งกายของนาค
ที่มา : สมศักดิ์ ระดมบุญ, (2560 : มีนาคม 11). ถ่ายภาพ
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ช่วงที่ 4 วัยชรา มีพิธีกรรมที่ปฏิบัติเพื่อที่จะให้มีอายุยืน สุขภาพร่างกายแข็งแรงคือพิธีกรรมต่ออายุ
ค้ำโพธิ์ ในพิธีกรรมต่ออายุนั้นองค์ประกอบของพิธีมีการประดิษฐ์ดอกไม้เงิน ดอกไม้ทองเป็นเครื่องบูชาพระจุ
นทสุกรีสูตร และนำดอกไม้เงินดอกไม้ทองไปไว้ที่ใต้ต้นโพธิ์เสมือนเป็นการค้ำโพธิ์ ด้วยเชื่อว่าการค้ำโพธิ์
เปรียบเสมือนการค้ำจุนพระพุทธศาสนา ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 : พิธีทำบุญต่ออายุ และดอกไม้เงินดอกไม้ทอง
ที่มา : ภชร รัมพณีนิล, (2564 : กันยายน 10). ถ่ายภาพ
นอกจากนี้ตามความเชื่อของชาวไทยเขมรสุรินทร์ ด้านการเจ็บป่วยจะรักษาด้วยแพทย์แผนปัจ จุบัน
ควบคู่กับแพทย์พื้นบ้านแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็จะจัดให้มีพิธีกรรมการรักษาตามความเชื่อ คือพิธีกรรมมะม็วต มี
การทำปะรำพิธีมุงด้วยทางมะพร้าว ภายในประดับด้วยพวงมะโหต มีการทำบายศรีต้น, บายศรีถาด เพื่อเป็น
เครื่องบูชา มีการจัดเตรียมผ้าไหมพื้นเมือ งสุรินทร์ลวดลายต่าง ๆ เพื่อใช้แต่งกายมะม็วต ดังภาพที่ 5 และ
ภาพที่ 6 และอีกพิธีกรรมหนึ่งที่นิยมปฏิบัติคือการสะเดาะเคราะห์ ซึ่งมีองค์ประกอบด้านหัตถศิลป์ที่สำคัญคือ
“เป” ทำจากาบด้วยที่มีลักษณะตามขนบโบราณ ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 5 : บายศรีต้นในพิธีกรรมมะม็วต
ภาพที่ 6 : บายศรีถาดในพิธีกรรมมะม็วต
ที่มา : ภชร รัมพณีนิล, (2564 : เมษายน 13). ถ่ายภาพ
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ภาพที่ 7 : เปในพิธสี ะเดาะเคราะห์ และพิธีสะเดาะเคราะห์
ที่มา : ภชร รัมพณีนิล, (2563 : ธันวาคม 16). ถ่ายภาพ
ช่วงที่ 6 การตาย ซึ่งเป็น บั้นปลายแห่งชีวิต ชาวไทยเขมรสุรินทร์ให้ความสำคัญกับพิธีกรรมการ
ทำบุญให้คนตายเป็นอย่างมาก มีการจัดทำหีบศพทีมีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ตกแต่งด้วยการตอกลาย
จากกระดาษสี ส่วนเมรุพระผู้ใหญ่ ผู้มีตำแหน่งเป็นผู้นำชุมชนและผู้เป็นที่นับถือของชุมชนจะทำเมรุ ชั่วคราว
ประดับด้วยงานหัตถศิลป์พื้นบ้านที่ใช้ศิลปะการแทงหยวก โดยช่าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนและเครือข่ายมา
ลงแรงช่วยกัน แสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจการทำงานเพื่ออุทิศให้ผู้ที่จากไปด้วยความเคารพและความศรัทธา
ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 : หีบศพบนเชิงตะกอน และลวดลายตอกกระดาษบนหีบศพ
ที่มา : ภชร รัมพณีนิล, (2564 : พฤศจิกายน 21). ถ่ายภาพ
5. อภิปรายผล
จากการศึกษาเมื่อ ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยแล้วสามารถนำผลการศึกษามาอภิปรายได้
ดังนี้
1. ประวัติความเป็นมา ขั้นตอนการปฏิบัติ และองค์ประกอบประเพณีชีวิตของชาวไทยเขมรสุรินทร์
การดำรงชีวิตของชาวไทยเขมรในทุก ๆ ช่วงของชีวิตดำเนินควบคู่ไปกับประเพณีพิธีกรรมความเชื่อ ที่สามารถ
ทำให้เกิดความสุขและสบายใจโดยมีองค์ประกอบในทุกประเพณีและพิธีกรรมตลอดช่วงชีวิตซึ่งแสดงถึงภูมิ
ปัญญาด้านหัตถศิลป์พื้นบ้าน แม้มีการปรับเปลี่ยนบ้างแต่ก็ยังมีการดำเนินการสืบเนื่องต่อกันมา ซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาที่ทรงคุณค่ายิ่งนี้สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีหน้าที่นิยม ของ Emile Durkheim (1897) ทฤษฎีนี้
มีข้อสรุปว่า “ระบบสังคม คือระบบที่ส่วนต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นสาระเพื่อการคงอยู่ของส่วนทั้งหมด
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เพราะฉะนั้นจึงต่างก็เป็นอิสระและรวมกันเป็นปีกแผ่นได้อย่างสมบูรณ์” และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัมพร
โด่งดี (2555, หน้า 159) ศึกษาพบว่า บทบาทในการประกอบพิธีกรรมทุกขั้นตอนทั้งผู้นำพิธี ผู้จัดองค์ประกอบ
รวมถึงขั้นตอนดำเนินพิธี เพื่อให้ได้รับความสุข พ้นจากทุกภัยทั้งปวง องค์ประกอบสัญลักษณ์ของพิธี และ
ขั้นตอนพิธีมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ แฝงไปด้วยความเชื่อ ค่านิยม และความศักดิ์สิทธิ์ สร้างขวัญกำลังใจ
และเกิดความเป็นสิริมงคล
2. ภูมิปัญญาด้านงานหัตถศิลป์พื้นบ้านที่ปรากฏอยู่ในประเพณีชีวิตชาวไทยเขมรสุรินทร์ มีความ
เชื่อมโยงกับความเชื่อ ความศรัทธาที่ประกอบด้วยจารีตประเพณีที่มีลักษณะเป็นพื้นบ้าน สัมพันธ์กับบริบท
ในสังคมที่มีประโยชน์ต่อวิถีชีวิต โดยมีการถ่ายทอดด้วยการบอกเล่า “มุขปาฐะ”ที่เป็นตามแบบประเพณีแ ละ
สัญลักษณ์ที่แสดงเอกลักษณ์ของชุมชน มีการพัฒนาปรับปรุงจนได้ผลที่สมบูรณ์สามารถเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินชีวิตได้ ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดมา จัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้ านภู มิปัญญา
หัตถศิลป์พื้นบ้าน ซึ่งที่พบมีรูปแบบ กรรมวิธีตามแนวความคิดขนบธรรมเนียมประเพณีของตนจนกลายเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มชนและจิตนาการที่มีต่อธรรมชาติและชีวิตได้ จึงก่อให้เกิดงานหัตถศิลป์ที่มีการการสรร
สร้างผลงานด้วยการใช้เทคนิค การแทง การตอก การแกะ การฉลุ การตัด การพับ การสาน และการทอ ที่
ปรากฏอยู่ในประเพณีที่เกี่ยวกับชีวิตซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีนิ เวศวิทยาวัฒ นธรรม ของ Julian
Steward (1940 อ้างใน นิยมพรรณ วรรณศิริ, 2540, หน้า 268) และแนวคิดทฤษฏีสัญลักษณ์นิยม ของ
(Turner, 1969) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา แก้วหล้า (2558, หน้า 118) ศึกษาพบว่า
ภูมิปัญญาหัตถศิลป์พื้นบ้านนอกจากจะเป็นงานศิลปะที่ประกอบเพื่อความสวยงามยังสะท้อนถึง ความหมาย
ของพิธีกรรม พลังของธรรมชาติที่ทำให้ผ่อนคลายจิตใจสงบ อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดความขลั งแห่ งศาสตร์
ของกลุ่มชาติพันธุ์อีกด้วย
6. สรุปผล

จากการศึกษาศึกษาประเพณีชีวิตของชาวไทยเขมรสุรินทร์ ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าตลอดช่ วง
ชีวิตมีประเพณี พิธ ีกรรมซึ่งเกิดขึ้นจากพื้นฐานทางความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณสืบเนื่องกันมา แม้ว่าใน
ปัจจุบันจะมีการพัฒนาที่เจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เพียงใดก็ตาม ประเพณี พิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตที่
ยังยึดถือปฏิบัติกันสืบมา มีผู้นำในการจัดประเพณีและพิธีกรรม ซึ่งประเพณีที่และยังปฏิบัติต่อเนื่องมาจนถึ ง
ปัจจุบัน ได้แก่ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด การแก่ การเจ็บ และการตาย ซึ่งทุกช่วงชีวิตนั้นได้มีประเพณี
พิธีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอีกทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสรรสร้างศิลปะโดยใช้เทคนิคต่า ง ๆ ดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น ในการประดิษฐ์ลวดลายที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตที่พึ่งพิงกันกับระบบนิเวศที่มีอยู่แวดล้อมใน
ชุมชนนำมาประยุกต์เพื่อใช้ในงานเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรมนั้น ๆ และปรากฏให้เห็น งานหัต ถศิ ลป์ ของช่ าง
พื้นบ้าน ที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเพณีชีวิตของชาวไทยเขมรสุรินทร์
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปพัฒนาต่อยอดจัดทำเป็นหนังสือหนังสืออ่ านประกอบหรือ
สารานุกรม หรือเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7.2 ควรมีการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของพิธีกรรม หรือศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ชาติพันธุ์ใน
จังหวัดสุรินทร์ หรือเขมรถิ่นไทยในภูมิภาคอื่น ๆ หรือเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒ นารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน:
กรณีศึกษาบ้านบุ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วม
โดยมีวัตตุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเขตเทศบาลตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน
จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน: กรณีศึกษาบ้านบุ ตำบล
ปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า 1)ระดับความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยของ
ประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง 2) รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยตามบริบทของชุมชนได้แก่ 2.1) ขยะมูลฝอย
พวกขวดแก้วหรือขวดพลาสติก เศษโลหะ เศษแก้ว เศษกระป๋อง คัดแยกไว้ขายให้กับรถรับซื้อของเก่า 2.2)
ขยะมูลฝอยเปียกพวกที่เน่าเปื่อยได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เศษผลไม้ อาหารเหลือทิ้ง กำจัดโดย
วิธีการทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบกลับกอง เพื่อใช้ต่อในการเกษตรกรรม ทำให้ต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีลดลง การที่
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกกระบวนการ ทำให้เกิดกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็ นรูปธรรมในชุมชน
โดยมีผู้เข้าร่วมร้อยละ 61.67 ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน
คำสำคัญ : การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน

Abstract
The purpose of this research was to study the development of a solid waste
management model of the people: a case study of Ban Bu, Prasat Sub-district, Ban Dan District.
Buriram ProvinceIt is a participatory action research. This purpose is 1) To study solid waste
management in communities in Prasat Subdistrict Municipality Ban Dan District Buriram
Province 2) To study the development of people's solid waste management model: a case
study of Ban Bu, Prasat Sub-district, Ban Dan District. Buriram Province. The results showed
that 1) the level of knowledge of people's waste separation was moderate. 2) The solid waste
management model according to the community context is 2.1) Garbage such as glass bottles
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or plastic bottles, metal scraps, glass scraps, and cans are sorted out for sale to scrap buying
trucks. 2.2) Wet and perishable solid waste such as food scraps, vegetable scraps, meat scraps,
fruit scraps, food waste, dispose of by making organic fertilizer in reverse pile, to continue to
use in agriculture, reduce the cost of purchasing chemical fertilizers. Community participation
in every process causing a concrete waste management process in the community with
61.67% of the participants, the amount of waste was significantly reduced.
Keywords : Community Waste Management, Participation
1. บทนำ

จากแนวโน้มของประชากรทั่วโลกที่มีจำนวนมากขึ้น การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจ การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการบริโภคที่สูงขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ขยะมูลฝอยมีปริมาณสูงขึ้น ทั้งขยะมูลฝอย
อินทรีย์ ขยะมูลฝอยพลาสติก ขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม ขยะมูลฝอยพิษ ขยะมูลฝอยทางการแพทย์ และขยะ
มูลฝอยอิเลคโทรนิกส์ (ชัยณรงค์ ขาวเงิน , 2021) ซึ่งหากมีการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธี ย่อมส่งผล
กระทบทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในเกือบทุกระบบ เช่น มลพิษทางดิน น้ำ และอากาศ การจัดการขยะมูล
ฝอยที่ไม่ดีพอเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขตามมา เช่น ก่อให้เกิดเหตุรำคาญจากกลิ่ น เหม็น
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน และสัตว์นำโรคอื่นๆ โดยในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตประมาณ 5,000,000 คน จาก
โรคที่มีสาเหตุมาจากปัญหาของการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ดีพอ (Hoornweg, D. & Bhada-Tata, P., 2012)
ปัญหาขยะมูลฝอยในประเทศไทย เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ ทั้งในเรื่อง
พฤติกรรมการบริโภคและการแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ได้มาตรฐาน จาก
รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี 2559 พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของ
ประเทศไทย 27.06 ล้านตัน คิดเป็น 74,130 ตันต่อวัน ซึ่งคิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.14 กิโลกรัมต่อ
คนต่อวัน (สุพจิต สุขกันตะ และคณะ, 2559)
จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญ
ขณะเดียวกันก็มีบทบาทสำคัญในด้านอุตสาหกรรมอีกสถานะหนึ่ง เพราะเป็นแหล่งผลิตหินก่อสร้างแหล่งใหญ่
ที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศ สามารถส่งหินจำหน่ายให้แก่จังหวัดต่างๆในเขตภาคอีสานตอนล่าง และภาค
อื่นๆ (สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์, ม.ป.ป.) จากการที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทำให้มีการขยายตัวของเมือง
อันเกิดจากกระแสความเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัฒ น์ ได้มีการสร้างภูมิลักษณ์ (Landmark) ให้เกิดขึ้นใน
จังหวัด เช่น เพลาเพลินบุรีรัมย์ สนามฟุตบอลไอโมบายสเตเดียม และสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอกิต สิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ส่งผลให้เกิดมลภาวะต่าง ๆ จากผู้คนที่เข้ามาท่องเที่ยวและพักอาศัย อาทิ น้ำเสีย มลพิษทาง
อากาศรวมถึงขยะมูลฝอย ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหารองรับไว้ ทำ
ให้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ต้องแบกรับภาระปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ เทศบาลที่
เพิ่มมากขึ้น (เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, 2562)
การที่จะแก้ปัญหาขยะมูลฝอยให้เป็นรูปธรรมและประสบผลสำเร็จได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จ ะต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานหลัก คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีอำนาจหน้าที่โดยตรงที่จะต้อง
ดำเนินงานให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อ ให้เล็ ง เห็น
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ความสำคัญของปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ศึกษาถึงการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้ นที่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีร ัม ย์
เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยเช่นเดียวกับอีกหลายชุมชน และจากการลงพื้นที่สำรวจ
และการสอบถามข้อมูลของคนในชุมชนพบว่า 1) ไม่มีที่ทิ้งขยะมูลฝอยของชุมชน ทำให้คนในชุมชนต้องจัดการ
ปัญหาขยะมูลฝอยกันเองและเกิดการกำจัดไม่ถูกวิธี 2) คนในชุมชนบางส่วน ไม่ทราบวิธีการคัดแยกขยะมูล
ฝอยที่ถูกต้อง 3) บางส่วนไม่เห็นประโยชน์ในการคัดแยกขยะมูลฝอย ไม่ได้เห็นผลอย่างชัดเจนว่าการแยกขยะ
มูลฝอยก่อนทิ้งนั้นสำคัญอย่างไร 4) บางส่วนรู้ว่าขยะมูลฝอยที่ทิ้งก่อให้เกิดโรค แต่ไม่ทราบว่าขยะมูลฝอยนั้น
ส่งผลต่อร่างกายและทำให้เกิดโรคภัยได้อย่างไร 5) ไม่มีที่ทิ้งขยะมูลฝอยในครัวเรือน ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน:กรณีศึ กษาบ้านบุ
ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อที่จะนำแนวทางที่ได้ไปแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
ให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นำไปสู่การเสนอทางเลือกและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการ
กับขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ ตลอดจนขยายผลไปสู่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเขตเทศบาลตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัด
บุรีรัมย์
2.2 เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน: กรณีศึกษาบ้านบุ ตำบล
ปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
3. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรที่ทำการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนที่อาศัย
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2,145 หลังคาเรือน
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสมัครใจ (Volunteer Sampling) โดยเลือกบ้านบุ หมู่ที่ 12 จำนวน 166
หลังคาเรือน มีผู้สมัครใจเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 60 คน
ทำการสัมภาษณ์ผู้ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่จากเทศบาลจำนวน 10 คน
ประกอบด้วยผู้บริหารและข้าราชการ จัดเก็บข้อมูลโดยวิธ ีการสัมภาษณ์ 2) ผู้นำชุมชนจำนวน 18 คน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 18 คน จัดเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ 3) ประชาชน
บ้านบุ หมู่ที่ 12 ที่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 60
คน จัดเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีตอบแบบสอบถาม (Questionnaire)
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ทัศนคติเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิล การมีส่วนร่วมของประชาชนและมีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ
มูลฝอย
คำถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเป็นคำถามแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง
โดยรวมคะแนนทั้งหมดถูกต้อง 10 คะแนน ซึ่งแบ่งเป็นระดับความรู้ความเข้าใจ ดังนี้
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0-4 คะแนน หมายถึง ระดับความรู้น้อย
5-7 คะแนน หมายถึง ระดับความรู้ปานกลาง
8-10 คะแนน หมายถึง ระดับความรู้มาก
คำถามทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิล เพื่อศึกษาการรับรู้และความตื่นตัว
ของประชาชนต่อปัญหาขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอย ใช้แบบสอบถามเป็นแบบมาตราประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นมากที่สดุ
4 หมายถึง มีความคิดเห็นมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นน้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นน้อยที่สดุ
คำถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและมีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอย
เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาในด้านต่างๆโดยใช้แบบสอบถามเป็น
แบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
5 หมายถึง มีส่วนร่วมมากที่สดุ
4 หมายถึง มีส่วนร่วมมาก
3 หมายถึง มีส่วนร่วมปานกลาง
2 หมายถึง มีส่วนร่วมน้อย
1 หมายถึง มีส่วนร่วมน้อยที่สดุ
ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนระยะเวลาใน
การวิ จ ั ย เดื อ นพฤษภาคม – เดื อ นตุ ล าคม 2564 การวิ จ ั ย แบ่ ง ออกเป็ น 5 ขั ้ น ตอน สอดคล้ อ งกั บ
กระบวนการวิจัยและพัฒนา ได้แก่
ระยะที่ 1 การระดมสมองร่วมศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาบริบทชุมชน พบว่า 1) ไม่มีที่ทิ้ง
ขยะมูลฝอยของชุมชน ทำให้คนในชุมชนต้องจัดการปัญหาขยะมูลฝอยกันเองและเกิดการกำจัดไม่ถูกวิธี 2)
คนในชุมชนบางส่วน ไม่ทราบวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง 3) บางส่วนไม่เห็นประโยชน์ในการคัดแยก
ขยะมูลฝอย ไม่ได้เห็นผลอย่างชัดเจนว่าการแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งนั้นสำคัญอย่างไร 4) บางส่วนรู้ว่าขยะมูล
ฝอยที่ทิ้งก่อให้เกิดโรค แต่ไม่ทราบว่าขยะมูลฝอยนั้นส่งผลต่อร่างกายและทำให้เกิดโรคภัยได้อย่างไร 5) ไม่มีที่
ทิ้งขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ระยะที่ 2 ศึกษาหาองค์ประกอบขยะมูลฝอยร่วมกับชุมชน ร่วมวางแผนจัดการขยะมูลฝอย
โดยแยกประเภทขยะมูลฝอยที่พบบ่อยในชุมชน ดังนี้ 1) ขวดพลาสติก รวมถึงถุงพลาสติกทุกชนิด 2) ขวด
บรรจุเครื่องดื่มต่างๆ เช่น เหล้า เบียร์ เครื่องดื่มชูกำลัง ขวดเครื่องปรุงอาหาร เช่น ขวดซอส ขวดน้ำปลา 3)
ขยะมูลฝอยเปียกพวกที่เน่าเปื่อยได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เศษผลไม้ อาหารเหลือทิ้ง 4) กิ่งไม้
ใบไม้ หญ้าแห้ง
ระยะที่ 3 การวางแผนปฏิบัติงานโดยอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการคักแยกและการจัด การ
ขยะมูลฝอย ทดลองใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนโดยการทำปุ๋ยอินทรีย์แบบกลับกองจากขยะมูล
ฝอยเปียกพวกที่เน่าเปื่อยได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เศษผลไม้ อาหารเหลือทิ้ง
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ระยะที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุง จากการนำรูปแบบจัดการขยะมูลฝอย 1)
การทำปุ๋ยอินทรีย์แบบกลับกองจากขยะมูลฝอยเปียกพวกที่เน่าเปื่อยได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เศษ
ผลไม้ อาหารเหลือทิ้ง 2) ขยะมูลฝอยพวกขวดแก้วหรือขวดพลาสติก เศษโลหะ เศษแก้ว เศษกระป๋อง คัดแยก
ไว้ขายให้กับรถรับซื้อของเก่าไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงว่า มีจุดเด่น จุดด้อย ต่อการนำไปใช้อย่างไร
ระยะที่ 5 ขั้นการสรุปผล ติดตามประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติพื้นฐานที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
ปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ข้อมูลแบบสัมภาษณ์จะใช้การวิเคราะห์เนื้อหาร่วม (Content Analysis) ทำให้ทราบถึงปัญหา
ขยะมูลฝอยมูลฝอย แนวทางการแก้ไขและรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในบ้านบุ หมู่ที่ 12 ตำบล
ปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะส่วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
น้อยกว่า 40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
4. อาชีพ
รับจ้างทั่วไป
เกษตรกรรม
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ร้อยละ(n=106)
32.0
68.0
10.0
42.0
44.0
14.0
64.0
13.0
11.0
7.0
5.0
39.0
57.0
3.0
1.0
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลักษณะส่วนบุคคล
5. รายได้ต่อเดือน
ต่ำกว่า 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 บาท ขึ้นไป

ร้อยละ(n=106)
42.0
53.0
15.0

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 68) อายุอยู่ในช่วง 5160 ปี(ร้อยละ 44) ระดับการศึกษา ประถมศึกษา (ร้อยละ 64) อาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 57) รายได้ต่อเดือน
อยู่ในช่วง 10,001 – 15,000 บาท (ร้อยละ 53) เมื่อจัดกลุ่มระดับความรู้ในการคัดแยกขยะมูล ฝอยของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า มีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยระดับปานกลาง (ร้อยละ 73) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับความรู้
คะแนน
ระดับความรู้น้อย
0-4
ระดับความรู้ปานกลาง
5-7
ระดับความรู้สูง
8-10

ร้อยละ (n=106)
22.0
73.0
5.0

ตารางที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิล และการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความ
ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอย
ประเด็น
ระดับ
Mean
ค่า S.D
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการ
ปานกลาง
3.93
0.79
ขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิล
ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม
ปานกลาง
3.98
0.76
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไ ซเคิล ของ
ประชาชนเขตเทศบาลตำบลปราสาทที่เป็นกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง (Mean =3.93, S.D=0.79 ) และ
การมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง มีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง (Mean
=3.98, S.D=0.76) ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน พบว่าส่วนมากกำจัดขยะมูลฝอยโดยการเผา
ในที่นาของตัวเอง ร้อยละ 94 (ตารางที่ 4) ส่วนในเรื่องการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นปุ๋ยอินทรี ย์ แบบกลับ กอง
เพื่อใช้ต่อในการเกษตรกรรม พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมร้อยละ 61.67 (ตารางที่ 5 ) มีบางส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเนื่องจากต้องประกอบอาชีพ ทำให้ไม่มีเวลามาร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 89) บางส่วนบอกว่าวิธีการ
ยุ่งยาก ไม่สะดวก (ร้อยละ 91) ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 4 การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
วิธีการ
เผาขยะมูลฝอยในที่นาของตัวเอง
ขุดหลุมฝัง
การทำปุ๋ยอินทรีย์แบบกลับกองจากขยะมูลฝอยเปียก

ร้อยละ (n=106)
92.0
5.0
3.0

ตารางที่ 5 การมีส่วนร่วมในการทำปุ๋ยอินทรีย์แบบกลับกองจากขยะมูลฝอยเปียก
การมีส่วนร่วม
ร้อยละ (n=60)
ไม่มีส่วนร่วม
38.33
มีส่วนร่วม
61.67
สาเหตุที่ไม่มีส่วนร่วม
ไม่มีเวลา
89.0
ขี้เกียจ
17.0
ยุ่งยาก ไม่สะดวก
91.0
4. ไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บ
73.0
5. การอภิปรายผล
จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน: กรณีศึกษาบ้านบุ ตำบล
ปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จากการระดมสมองร่วมศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาบริบทชุมชน
พบว่า 1) ไม่มีที่ทิ้งขยะมูลฝอยของชุมชน ทำให้คนในชุมชนต้องจัดการปัญหาขยะมูลฝอยกันเองและเกิด การ
กำจัดไม่ถูกวิธี 2) คนในชุมชนบางส่วน ไม่ทราบวิธ ีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง 3) บางส่วนไม่เห็น
ประโยชน์ในการคัดแยกขยะมูลฝอย ไม่ได้เห็นผลอย่างชัดเจนว่าการแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งนั้นสำคัญอย่า งไร
4) บางส่วนรู้ ว่าขยะมูลฝอยที่ทิ้งก่อให้เกิดโรค แต่ไม่ทราบว่าขยะมูลฝอยนั้นส่งผลต่อร่างกายและทำให้เกิด
โรคภัยได้อย่างไร 5) ไม่มีที่ทิ้งขยะมูลฝอยในครัวเรือน ได้ทำการศึกษาหาองค์ ประกอบขยะมูลฝอยร่วมกับ
ชุมชน ร่วมวางแผนจัดการขยะมูลฝอย โดยแยกประเภทขยะมูลฝอยที่พบบ่อยในชุมชน ดังนี้ 1) ขวดพลาสติก
รวมถึงถุงพลาสติกทุกชนิด 2) ขวดบรรจุเครื่องดื่มต่างๆ เช่น เหล้า เบียร์ เครื่องดื่มชูกำลัง ขวดเครื่องปรุง
อาหาร เช่น ขวดซอส ขวดน้ำปลา 3) ขยะมูลฝอยเปียกพวกที่เน่าเปื่อยได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ
เศษผลไม้ อาหารเหลือทิ้ง 4) กิ่งไม้ ใบไม้ หญ้าแห้ง มีการวางแผนปฏิบัติงานโดยอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
คักแยกและการจัดการขยะมูลฝอย ทดลองใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนโดยการทำปุ๋ยอิ นทรีย์
แบบกลับกองจากขยะมูลฝอยเปียกพวกที่เน่าเปื่อยได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เศษผลไม้ อาหาร
เหลือทิ้งโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ 61.67 และมีการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยขยะมูลฝอยพวกขวดแก้ว หรือ
ขวดพลาสติก เศษโลหะ เศษแก้ว เศษกระป๋อง คัดแยกไว้ขายให้กับรถรับซื้อของเก่า ผลลัพ ธ์ ที่ได้จากการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้คือ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครั วเรือน
ของตนและสามารถแนะนำเพื่อนบ้านได้ ถึงแม้จะยังมีวิธีการจัดการไม่ครบตามกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย
แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับ พัชญทัฬห์ กิณเรศ (2564) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนท่อ งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม ชุมชนวัดมหาธาตุ จังหวัดนครพนม ซึ่ง
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ผลการวิจัยพบว่าการที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกกระบวนการนั้นทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จและ
เกิดผลเป็ นรูปธรรมดังนี้ (1) เกิดคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยระดับพื้นที่ (2) เกิด
กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยทั้ง 4 ประเภทอย่างเป็นรูปธรรม (3) เกิดแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน (4) ปริมาณ
ขยะมูลฝอยประเภททั่วไปทั้งในชุมชนและภายในวัดมหาธาตุลดลง ร้อยละ 7.9 รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เชาวลิต อยู่เกิด, วิจิตรา ศรีสอน และ ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ (2564) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการแบบยั่งยืน: กรณีศึกษารูปแบบ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตลาดสดแฮปปี้แลนด์ใหม่ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า แนวทางทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตลาดสดแฮปปี้แลนด์ ใหม่ นั้น
ควรส่งเสริมบทบาทของผู้จัดการตลาดในการจัดการขยะมูลฝอย มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูล
ฝอยให้มีความเหมาะสมกับข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ของตลาด การส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยภายในตลาด
ของผู้ค้า การสร้างคู่มือในการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในตลาด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูล
ฝอยให้กับผู้ค้าในช่องทางต่างๆ มีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ค้าในการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในตลาด และการ
จัดระเบียบพื้นที่ของตลาดให้เป็นหมวดหมู่เดียวกันตามชนิดสินค้า เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการรวบรวมและ
การคัดแยกขยะมูลฝอยภายในตลาด
6. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน: กรณีศึกษาบ้านบุ ตำบล
ปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตตุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
เขตเทศบาลตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยของประชาชน: กรณีศึกษาบ้านบุ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า
6.1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
กลุม่ ตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 68) อายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี(ร้อยละ 44) ระดับ
การศึกษา ประถมศึกษา (ร้อยละ 64) อาชีพ เกษตรกรรม (ร้อยละ 57) รายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001 –
15,000 บาท (ร้อยละ 53)
6.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการขยะมูลฝอย
ระดับความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่างพบว่า มีความรู้เกี่ยวกับ การคัดแยก
ขยะมูลฝอยระดับปานกลาง (ร้อยละ 73) ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของการเกิดมูลฝอยมาจากประชาชนขาด
จิตสำนึก ความตระหนักและวินัยในการรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่มีที่ทิ้งขยะมูลฝอยที่
เป็นกิจจะลักษณะ
6.3 ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
มีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอย
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมู ลฝอยเพื่อ การรีไ ซเคิล ของประชาชนเขตเทศบาลตำบล
ปราสาทที่เป็นกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง (Mean =3.93, S.D=0.79 ) มีการคัดแยกขยะมูลฝอย
เฉพาะที่ขายได้เท่านั้น ส่วนขยะมูลฝอยชนิดอื่นๆ ทิ้งรวมกันหมดในภาชนะที่แต่ละครัวเรือนจัดหามาเอง และ
การมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง มีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง (Mean
=3.98, S.D=0.76) ประชาชนยังนิยมใช้ ถุงพลาสติ กในการใส่ของ การนำภาชนะอื่นๆหรือถุงผ้าไปใส่ของที่
ตลาดยังมีน้อย มีการรวบรวมขยะมูลฝอยที่ขายได้ในแต่ละครัวเรือน ยังไม่มีจุดรวมของชุมชน
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6.4 วิธีจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน พบว่าส่วนมากกำจัดขยะมูลฝอยโดยการเผาในที่นาของ
ตัวเอง ร้อยละ 94 ขยะมูลฝอยพวกขวดพลาสติก รวมถึงถุงพลาสติกทุกชนิด ขวดบรรจุเครื่องดื่มต่างๆ เช่น
เหล้า เบียร์ เครื่องดื่มชูกำลัง ขวดเครื่องปรุงอาหาร เช่น ขวดซอส ขวดน้ำปลา แต่ละครอบครัวดำเนิ น การ
ด้วยตนเองตั้งแต่การคัดแยก การจัดเก็บ การรวบรวม การจำหน่าย
6.5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
เป็นการแปรรูปขยะมูลฝอยเปียกพวกที่เน่าเปื่อยได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เศษผลไม้
อาหารเหลือทิ้ง เป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบกลับกอง เพื่อใช้ต่อในการเกษตรกรรม ทำให้ต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีลดลง
พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมร้อยละ 61.67 ส่งผลให้ชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด การขยะมูล
ฝอย เกิดความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วมกันแก้ไขจากการปฏิบัติ ชุมชนสามารถดำเนิน การจัด การ
แบบพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น มีแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย และชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเรียนรู้แ ละ
นำองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากประสบการณ์การทำงานร่วมกันไปใช้แก้ปัญหาอื่นๆได้อีกด้วย
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรมีการพัฒนารูปแบบการแปรรูปขยะมูลฝอยเปียกพวกที่เน่าเปื่อยได้ เช่น เศษอาหาร เศษ
ผัก เศษเนื้อ เศษผลไม้ อาหารเหลือทิ้ง เป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบกลับกองให้ง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติ เพราะ
ประชาชนที่อาศัยในชุมชนส่วนมากเป็นผู้ใหญ่วัยทำงาน ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้เวลานานได้
เท่าที่ควร
7.2 ควรมีการวิจัยและศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการพัฒนารูปแบบการทำปุ๋ยอินทรีย์แ บบกลับ กองจาก
ขยะมูลฝอยเปียกพวกที่เน่าเปื่อยได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เศษผลไม้ อาหารเหลือทิ้ง เพื่อส่งเสริม
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) อิทธิพลของการเปิดรับการสื่อสารทางการตลาดเพื่อ
สังคมผ่านสื่อออนไลน์ ที่มีต่อ ทัศนคติ ความเชื่อที่จะคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และ 2) อิทธิพลร่วมของทัศนคติ ความเชื่อที่จะคล้อยตามบรรทัดฐาน
ของกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการลดการบริ โภคโซเดียม
ของประชากรวัยแรงงานของไทย โดยศึกษากับประชากรอายุ 15-60 ปี จำนวน 400 คน ใช้การวิจัยเชิง
สำรวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) Facebook (β = 0.547)
Website (β = 0.220) และ Twitter (β = 0.190) มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ขณะที่ Website (β = 0.220) มี
อิทธิพลต่อความเชื่อที่จะคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง นอกจากนี้ Website (β = 0.371) YouTube
(β = 0.261) และ Line (β = 0.240) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 2) การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (β = 0.523) และ ทัศนคติ (β = 0.371) มีอิทธิพลร่วมต่อพฤติกรรม
การลดการบริโภคโซเดียมของประชากรวัยแรงงานของไทย และผลจากงานวิจัยครั้งนี้นักการตลาดเพื่อสั งคม
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเลือกเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่าน
สื่อออนไลน์ให้ตรงกลับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
คำสำคัญ : การสื่อสารการตลาด สื่อออนไลน์ ทัศนคติ ความเชื่อ ประชากรวัยแรงงาน และการลดการ
บริโภคโซเดียม

Abstract
This research aims to study The Influences of Social Marketing Communication Via
Online Media to Promote Behaviors of Reducing Sodium Among Working People in Thailand.
This survey research with questionnaires. The sample is 400 working people aged 15-60
years, using a multi-stage sampling method. The analysis was conducted by frequency,
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percentage mean, standard deviation and Multiple Regression Analysis with statistical
significance at the level of 0.05. This research found that 1) Facebook ( β = 0.547) Website (β
= 0.220) and Twitter (β = 0.190) had influence on attitudes, Website (β = 0.220) had influence
on subjective norm, Website (β = 0.371) YouTube (β = 0.261) and Line (β = 0.240) had
influence on perceived behavioral control 2) Perceived behavioral control ( β = 0 . 5 2 3 ) and
Attitude (β = 0.371) had influence on behaviors of reducing sodium among working people
in Thailand. The result of this research will be able to useful for choosing social marketing via
online media tools for the target group efficiently.
Keywords : Marketing Communication, Attitude, Subjective Norm, Working People in
Thailand and Reducing Sodium
1. บทนำ

พฤติกรรมการทานอาหารของคนไทยนั้นติดรสเค็มมาจากวัฒนธรรมท้องถิ่นและถูกปลูก ฝังอยู่ใน
วิถีชีวิตการทำอาหารมาอย่างยาวนาน รวมถึงปัจจุบันพบว่ามีการเติมเครื่องปรุงรสอย่างผงชูร ส ผงปรุงรส
เพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้คนไทยได้รับปริมาณโซเดียมที่มากเกินความจำเป็นต่อร่างกาย เป็นต้นเหตุสำคัญที่
ทำให้ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังถึง 7,600,000 คน และเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจวายจากโรคหัว ใจ
รวมถึงหลอดเลือดราว 4 หมื่นคนต่อปี (สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ, 2562) และเนื่องด้วยปัจจุบันพฤติกรรมของคน
ก็มีการเปลี่ยนไปโดยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เพื่อช่วยรักษาสุขภาพให้แข็งแรงดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เจนวายและขยายไปยังกลุ่มช่วงวัยอื่น (ไอพีจีมีเดีย, 2563) ส่งผลให้หลายผลิตภัณฑ์ แบรนด์ต่างๆต่างหันมา
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกสุขภาพ ปรับให้เข้ากับเทรนด์สุขภาพ และพฤติกรรมของคนในยุคปั จ จุบัน
มากยิง่ ขึ้น ซึ่งปัจจุบันก็เป็นยุคที่เทคโนโลยีนั้นเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้บริโภคชาวไทยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการใช้โซเชียลมีเดียสูงมากเป็นอันดับต้น ๆของโลก จากรายงานของ
WeAreSocial (2563) ปัจจุบันมีการรณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารโดยการลดเค็มเพื่อ
ป้องกันโรคร้ายต่างๆ การลดเค็มเป็นพฤติกรรมสำคัญที่ควรปฏิบัติอย่างจริงจัง เนื่องจากสามารถทำได้ ง่าย
แต่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายต่างๆโดยปกติอาหารทั่วไปมักประกอบด้วยรสเค็มตั้งต้นอยู่แ ล้ว แต่
พฤติกรรมคนไทยนั ้นมีก ารเพิ่ มรสเค็ม เข้า ไปอี ก เช่น การเติมพริกน้ ำปลา การจิ้มซอสหรือน้ำ จิ ้ม ที ่มี
ส่วนประกอบของเกลือ เป็นต้น
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเบื้องต้น พบว่า ในอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถช่วยในการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมและทัศนคติได้ คือการใช้เครื่อ งมือการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ซึ่งถือว่าเป็นที่นิยมอย่า ง
แพร่หลาย โดยเป็นการรวมแนวคิดการตลาดมาใช้ในการวางแผน เพื่อสร้างอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความรู้ แนวคิด ทัศนคติ ความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรม และเพื่อจูงใจต่อพฤติกรรมของบุคคล (นธกฤต
วันต๊ะเมล์, 2555) ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างนำแนวคิดการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมมาทำการสื่อสารผ่านทาง
โซเชี ย ลมี เ ดี ย ตามแพลตฟอร์ ม ต่ า งๆ ได้ แ ก่ Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Line และ
Website ซึ่งในงานวิจัยในครั้งนี้ศึกษากับประชากรที่มีอายุ 15-60 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มวัยแรงงานที่ มีความรู้
มีโอกาสที่จะดูแลส่งเสริมสุขภาพของตน ให้สุขภาพดี สามารถเลือกรับประทานอาหารในแต่ละวัน และการดูแล
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สุขภาพของตนเพื่อให้ปราศจากความเสี่ยงที่แฝงมากับอาหาร รวมถึงมีการเปิดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อ
สังคมผ่านสื่อออนไลน์ ตามแบบแผนทฤษฎีพ ฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB)
คิดค้นโดย Ajzen (1985) เป็นทฤษฎีที่รวมความเชื่อทั้งสาม ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม ความเชื่อ
เกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม คือ โดยแต่ละความเชื่อจะพบว่า หาก
การกระทำพฤติกรรมใดแล้วก่อให้เกิดผลไปในทิศทางที่ดี ก็จะมีทัศนคติที่ดีในการกระทำพฤติ กรรมนั้ น
เช่นเดียวกับความเชื่อที่จะคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง หากเป็นบุคคลทีมีความสำคัญ ทำหรือปฏิบัติ
ตามพฤติกรรมนั้น ก็จะมีแนวโน้มพฤติกรรมที่บุคคลจะคล้อยตาม ในด้านของการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม หากบุคคลทราบว่าตนนั้นสามารถกระทำในพฤติกรรมนั้นได้ ก็จะส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะทำ
ตามพฤติกรรมนั้น ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสั งคมผ่ านสื่อ
ออนไลน์ที่มีต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียม ของประชากรวัยแรงงานไทย ซึ่งเป็นไปตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ทั้งนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยชิ้นนี้ จะสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจในด้านสุขภาพต่างๆ รวมถึงนโยบายของรัฐในการส่งเสริมด้าน
สุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียมของประชากรวัยแรงงานของไทย ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการและเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อกำหนดกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ที่ถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของ
ประชากรวัยแรงงานของไทย
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเปิดรับการสื่อสารทางการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ที่มีต่อ
ทัศนคติ ความเชื่อที่จะคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม
2) เพื่อศึกษาอิทธิพลร่วมของทัศนคติ ความเชื่อที่จะคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้า งอิง และ
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียม
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing)
การตลาดเพื่อสังคมเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมและประยุกต์ขึ้นมาจากเครื่องมือทางการตลาด
และแนวคิด เพื่อมาวางแผน ปฏิบัติ ควบคุม โดยมุ่งสร้างอิทธิพลต่อการยอมรับทางความคิดของบุ คคลหรือ
สังคม (Kotler and Zaltman, 1971) โดยเน้นออกแบบวางแผนในการปฏิบัติที่มุ่งเน้นไปที่ การเปลี่ย นแปลง
ความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ การรับรู้ ความตั้งใจและพฤติกรรมของบุคคล หรือสังคมโดยรวม ตลอดจนนำไปสู่
การพัฒนา ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืนในระยะยาว (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555) รวมถึงปัญหาที่
ต้องการจะแก้ไข วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมในทุกๆด้าน ต่อด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ มองหากลุ่มเป้าหมายที่
เฉพาะเจาะจง และวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนา รวมถึงเป็นส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
เปลี่ยนแปลงสังคม การรณรงค์ และเป็นสิ่งกระตุ้นที่จูงใจให้เกิดการกระทำที่พัฒนาตอบสนองไปในทิศทางที่ดี
ต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้วางไว้
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3.2 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการใช้สื่อใหม่ (New Media)
สื่อใหม่นั้นมีบทบาทอย่างมากในการสื่อสารของบุคคลในปัจจุบัน โดยได้พ ัฒนามาจากสื่อแบบ
ดั้งเดิม นั่นคือ สื่อที่ผู้ส่งสารทำหน้าที่ส่งสารไปสู่ผู้รับสารได้เพียงทางเดียว สื่อใหม่เป็นนวัตกรรมที่พัฒ นาจาก
เทคโนโลยีรวมกับการสื่อสาร ซึ่งเป็นผลจากการหลอมรวมเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ร่วมกับนวัต กรรมการ
สื่อสาร (Manovich, 2001) โดยสื่อใหม่นั้นสามารถทำหน้าที่พร้อมกันได้ทั้งข้อความ ภาพ และเสียง ทำให้การ
สื่อพัฒนามาเป็นการสื่อสารแบบโต้ตอบกันได้แบบสองทาง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นที่นิยมและใช้อย่าง
แพร่หลายได้ในปัจจุบัน (Burnett and Marshall, 2003) สื่อใหม่นั้นสามารถทำให้เกิดการเปลี่ ยนแปลง
เนื่องจากสื่อใหม่มีรูปแบบที่ให้ผู้ใช้ได้ เลือกหรือมีวิธีการออกแบบการใช้งานใหม่ๆเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทำให้
ผู้ใช้งานสื่อใหม่นั้นมีข่าวสาร ข้อมูล รวมถึงมีการเชื่อมต่อกับกลุ่มเครือข่ายอยู่ตลอดเวลาผ่า นระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่ายอิน เตอร์ เ น็ต เป็ นหลั ก และมีอุปกรณ์ปลายทางของผู ้รับสื่อ คือ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่นโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันมีบทบาทสูง มีการใช้งานและพก
ติดตัวอยู่ตลอดเวลาของผู้คนในยุคปัจจุบัน (พนา ทองมีอาคม และคณะ, 2557)
3.3 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB)
เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมที่เชื่อมโยงระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมบุคคล โดยถูกพัฒ นาจาก
ทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล ซึ่งในทฤษฎีพ ฤติกรรมตามแผนนี้ เป็นพฤติกรรมที่มาจากความตั้งใจที่จะมี
พฤติกรรมร่วมกับการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม จนกระทั่งส่งผลให้เกิดพฤติกรรมนั้น และ
การที่บุคคลจะมีความตั้งใจแรงกล้าเมื่อสามารถรับรู้การควบคุมพฤติกรรมนั้นได้ ดังนั้นความตั้งใจที่จะมี
พฤติกรรม เป็นความพร้อมของบุคคลที่จะกระทำพฤติกรรมนั้น แล้วเชื่อว่าสถานการณ์ที่ต้องเกิด ก่อ น
พฤติกรรมนั้นคือ ทัศนคติต่อพฤติกรรม บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม (Ajzen, 1985)
จากการทบทวนแนวคิดผู้วิจัยจึงได้ข้อสรุปออกมาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยไว้ได้ดังนี้

การเปิ ด รับ การสื่อสาร
ทางการตลาดเพื่อสังคม
ผ่านสื่อออนไลน์
(1) Faceb
ook
(2) Instag
ram
(3) YouTu
be
(4) Twitte
r
(5) Line
(6) Websit
e

H1

ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการลด
การบริโภคโซเดียม
H4

H2

ความเชื่อที่คล้อยตามบรรทัด
ฐานของกลุ่มอ้างอิง

H3

การรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมต่อการลด
การบริโภคโซเดียม

พฤติกรรมการ
ลดการบริโภค
โซเดียม
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สมมติฐานการวิจัย
สมมุติฐานที่ 1 (H1) การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์มีอิทธิพ ลต่อทั ศนคติที่มี ต่อ
การลดการบริโภคโซเดียมของประชากรวัยแรงงานของไทย
สมมุติฐานที่ 2 (H2) การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์มีอิทธิพ ลต่อความเชื่อที่ จะ
คล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงของประชากรวัยแรงงานของไทย
สมมุติฐานที่ 3 (H3) การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่า นสื่อออนไลน์ม ีอิทธิพ ลต่อการรับ รู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียมของประชากรวัยแรงงานของ
ไทย
สมมุติฐานที่ 4 (H4) ทัศนคติ ความเชื่อที่จะคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลร่วมต่อพฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียมของประชากรวัย
แรงงานของไทย
4. นิยามศัพท์เฉพาะ
ประชากรวัยแรงงานของไทย หมายถึง ประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 15-60
ปี ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
การสื่อสารทางการตลาดเพื่อสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ความรู้ แนวคิด ทัศนคติ ความ
ตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรม และจูงใจต่อพฤติกรรมของบุคคล กลุ่มบุคคลโดยรวม เพื่อช่วยและแก้ไขปัญหา และ
สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
สื่อออนไลน์ หมายถึง เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีการติดต่อสื่อสารให้บุคคลอื่นได้รับสารหรือ
สามารถโต้ตอบ ผ่านข้อความทางตัวหนังสือ รูปภาพ วิดีโอ อินโฟกราฟิก หรือ การแพร่ภาพสด ได้แ ก่
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Line และ Website
ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อการลดการบริโภคโซเดียม
ความเชื่อที่คล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง หมายถึง ความเชื่อของบุคคลที่จะคล้อยและ
ปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือเชิญชวนของ สมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อออนไลน์ ต่อ
พฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียม
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม หมายถึง การรับรู้ความสามารถของตนเองที่จะ
แสดงพฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียมเพื่อสร้างเสริมมีสุขภาพที่ดีให้ตนเอง
5. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในการวิจัยในครั้งนี้ คือวัยแรงงานไทยระหว่างอายุ 15-60 ปี และเป็น
ผู้ติดตามบนเพจ Facebook เกี่ยวกับเพจสุขภาพ โดยมีการใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่า งแบบหลายขั้ น ตอน
กล่าวคือขั้นตอนที่1 เป็นการสุ่มเพจแบบชั้นภูมิ โดยทำการแบ่งเพจ Facebook ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่เป็นที่
นิยมสูงสุด 10 เพจ เป็น 3 ชั้นภูมิตามจำนวนผู้ติดตาม และหลังจากนั้นทำการสุ่มแบบง่ายด้วยวิธีการจับ
สลากมากลุ่มละ 1 เพจ รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 เพจ และในขั้นตอนที่ 2 เป็นการสุ่มคนจากเพจ โดยได้มีคำนวณ
กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนจริง จนครบกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถาม
ครั้งนี้คือ แบบสอบถามออนไลน์ โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วนดังนี้ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แ ก่
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เพศ อายุ และอาชีพ 2) คำถามเกี่ยวกับการเปิดรับเครื่องมือ การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่ านสื่อออนไลน์
ได้แก่ Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Line และ Website 3) คำถามเกี่ยวกับทั ศ นคติ ที่มีต่อ
พฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียม 4) คำถามเกี่ยวกับความเชื่อที่จะคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้ า งอิง
ต่อพฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียม 5) คำถามเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อ
พฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียม 6) คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียม ผู้วิจัยได้วัดแบบ
มาตรวัด 5 ระดับ
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบแบบสอบถามก่อนที่จะทำการเก็บข้อมูลจริง ผ่านการทดสอบหา
ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผลการตรวจสอบพบว่ามีค่าความเชื่อมั่น
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 ขึ้นไป ถือว่ามีความน่าเชื่อถือสูง มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนด สถิติที่ใช้ใน
การวิจัยคือ ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้สำหรับอธิบายข้อมูลในแบบสอบถามด้านลักษณะประชากร รวมถึง
การเปิดรับการสื่อสารทางการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ ทัศนคติ ความเชื่อที่จะคล้อยตามบรรทัดฐาน
ของกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และพฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียมของ
ประชากรวัยแรงงานของไทย และใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis :
MRA) เพื่อทดสอบอิทธิพลตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ณ ระดับนัยสำคัญที่ .05
6. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีแจกแจงแบบสอบถามให้แก่กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) จำนวนทั้งหมด 400 ชุด ผ่าน Google
Form โดยผู้วิจัยจะดำเนินการแจกแบบสอบถามผ่านทางกลุ่มปิด และกลุ่มเปิดใน Facebook ตามกลุ่มที่
เกี่ยวกับสุขภาพ และอาหาร โดยคาดว่าจะมีกลุ่มตัวอย่างที่ตรงตามคุณสมบัติ จากนั้นจึงนำข้อมูลมาลงรหัส
เพื่อเป็นข้อมูลในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถคำนวณได้ แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลผ่าน
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อคำนวณค่าสถิติที่ใช้ในงานวิจัย
7. ผลการวิจัย
7.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจำนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 มีอายุ 26-35 ปี
จำนวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 มีอาชีพ พนักงานเอกชน/เจ้าหน้าที่บริษัทเอกชน จำนวน 178 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.50
7.2 ข้อมูลของตัวแปรที่ศึกษา
ผลของการวิเคราะห์ในส่วนของการเปิดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่า นสื่ อ
ออนไลน์พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.55 (S.D. = 1.09) โดย Facebook มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 (S.D.= 1.21) YouTube มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.84 (S.D.= 1.10) Website มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 (S.D.= 1.19) Instagram มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.56 (S.D.= 1.09) Line มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.54 (S.D.= 1.12) และ Twitter มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 (S.D.=
0.84)
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ตารางที่ 1 สรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปิดดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Line และ Website (N=400)
ตัวแปร
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การแปลผล
(Mean)
(S.D.)
ข้อมูล
การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
3.1
1.21
บางครั้ง
ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook
การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
2.56
1.09
นานๆครั้ง
ผ่านสื่อออนไลน์ Instagram
การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
2.84
1.1
บางครั้ง
ผ่านสื่อออนไลน์ YouTube
การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
1.51
0.84
แทบจะไม่ได้รับ
ผ่านสื่อออนไลน์ Twitter
การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
2.54
1.12
นานๆครั้ง
ผ่านสื่อออนไลน์ Line
การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
2.74
1.19
บางครั้ง
ผ่านสื่อออนไลน์ Website
การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
2.55
1.09
นานๆครั้ง
ผ่านสื่อออนไลน์
หมายเหตุ: การให้คะแนนเป็นแบบ Rating Scale แทบจะไม่ได้รับ (0ครั้ง / สัปดาห์) =1 คะแนนไปจนถึงเป็น
ประจำ (7 ครั้งขึน้ ไป / สัปดาห์) = 5คะแนน ผู้วิจัยใช้การแปลความหมายดังนี้ 1.00 - 1.80 = แทบ
จะไม่ได้รับ, 1.81 - 2.60 = นานๆครั้ง, 2.61- 3.40 = บางครั้ง, 3.41 - 4.20 = บ่อยครั้ง, 4.21 5.00 = เป็นประจำ
ผลการวิเคราะห์ในส่วนของทัศนคติพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 (S.D.= 0.78)
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียม
(N=400)
ตัวแปร
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล
(Mean)
(S.D.)
ข้อมูล
ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียม
3.91
0.78
มาก
หมายเหตุ: การให้คะแนนเป็นแบบ Rating Scale น้อยที่สุด =1 คะแนนไปจนถึงมากที่สุด = 5 คะแนน ผู้วิจัย
ใช้การแปลความหมายดังนี้ 1.00 - 1.80 = น้อยที่สุด, 1.81 - 2.60 = น้อย, 2.61- 3.40 = ปาน
กลาง, 3.41 - 4.20 = มาก, 4.21 - 5.00 = มากที่สุด
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ผลการวิเคราะห์ในส่วนของความเชื่อที่จะคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 (S.D.= 0.80)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเชื่อที่จะคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้ า งอิง ต่อ
พฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียม (N=400)
ตัวแปร
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล
(Mean)
(S.D.)
ข้อมูล
การคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง
3.75
0.8
มาก
หมายเหตุ: การให้คะแนนเป็นแบบ Rating Scale น้อยที่สุด =1 คะแนนไปจนถึงมากที่สุด = 5 คะแนน ผู้วิจัย
ใช้การแปลความหมายดังนี้ 1.00 - 1.80 = น้อยที่สุด , 1.81 - 2.60 = น้อย, 2.61- 3.40 = ปาน
กลาง, 3.41 - 4.20 = มาก, 4.21 - 5.00 = มากที่สุด
ผลการวิเคราะห์ในส่วนของการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 (S.D.= 0.96)
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติ ก รรมการลด
การบริโภคโซเดียม (N=400)
ตัวแปร
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล
(Mean)
(S.D.)
ข้อมูล
การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
3.44
0.96
มาก
พฤติกรรม
หมายเหตุ: การให้คะแนนเป็นแบบ Rating Scale น้อยที่สุด =1 คะแนนไปจนถึงมากที่สุด = 5 คะแนน ผู้วิจัย
ใช้การแปลความหมายดังนี้ 1.00 - 1.80 = น้อยที่สุด , 1.81 - 2.60 = น้อย, 2.61- 3.40 = ปาน
กลาง, 3.41 - 4.20 = มาก, 4.21 - 5.00 = มากที่สุด
ผลการวิเคราะห์ในส่วนของพฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.50 (S.D.= 1.20)
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียม (N=400)
ตัวแปร
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล
(Mean)
(S.D.)
ข้อมูล
พฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียม
3.5
1.2
บ่อยครั้ง
หมายเหตุ: การให้คะแนนเป็นแบบ Rating Scale แทบจะไม่ได้รับ =1 คะแนนไปจนถึงเป็นประจำ = 5 คะแนน
ผู้วิจัยใช้การแปลความหมายดังนี้ 1.00 - 1.80 = แทบจะไม่ได้รับ , 1.81 - 2.60 = นานๆครั้ง,
2.61- 3.40 = บางครั้ง, 3.41 - 4.20 = บ่อยครั้ง, 4.21 - 5.00 = เป็นประจำ
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7.3 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่1 การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติที่มีต่อการลดการบริโภคโซเดียมของประชากรวัยแรงงานของไทย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การเปิดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ สามารถ
ร่วมกันอธิบายการแปรผันของทัศนคติที่มีต่อการลดการบริโภคโซเดียมของประชากรวัยแรงงานของไทยได้ร้อย
ละ 11.2 (Adjusted R2 = 0.112) และเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอื่นๆให้คงที่แล้ว มีตัวแปรอิสระ
เพียง 3 ตัวที่มีอ ิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อการลดการบริโภคโซเดียมของประชากรวัยแรงงานของไทยอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเรียงลำดับค่าอิทธิพลได้ดังนี้ 1) การเปิดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook (β = 0.547) 2) การเปิดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์
Website (β = 0.220) และ 3) การเปิดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ Twitter (β =
0.190) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังแสดงตารางที่ 1
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของการสื่อสารทางการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์มี
อิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อการลดการบริโภคโซเดียมของประชากรวัยแรงงานของไทย (N=400)
การสื่อสารทางการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์
Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
Line
Website

B
0.264
0.040
0.072
0.137
0.049
0.108

β

0.547
0.073
0.133
0.190
0.095
0.220

t
5.121
0.776
1.410
3.672
0.899
2.601

Sig.
0.000*
0.438
0.159
0.000*
0.369
0.010*

Adjusted R2 = 0.112, F= 9.403, Sig.F = 0.000*
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7.4 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่2 การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อ
ความเชื่อที่จะคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงของประชากรวัยแรงงานของไทย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การเปิดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ สามารถ
ร่วมกันอธิบายการแปรผันของความเชื่อที่จะคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงของประชากรวั ยแรงงาน
ของไทย ได้ร้อยละ 5.6 (Adjusted R2 = 0.056) และเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอื่นๆให้คงที่แล้ว
มีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียวที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อที่จะคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงของประชากรวัย
แรงงานของไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าอิทธิพลการเปิดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อ
สังคมผ่านสื่อออนไลน์ Website (β = 0.220) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังแสดงตาราง
ที่2
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของการสื่อสารทางการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์มี มี
อิทธิพลต่อความเชื่อที่จะคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงของประชากรวัยแรงงานของไทย (N=400)
การสื่อสารทางการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์
B
β
t
Sig.
Facebook
0.100 0.198 1.798 0.073
Instagram
0.010 0.017 0.172 0.863
YouTube
0.061 0.107 1.102 0.271
Twitter
0.009 0.011 0.215 0.830
Line
0.016 0.029 0.262 0.793
Website
0.166 0.322 3.690 0.000*
2
Adjusted R = 0.056, F= 4.975, Sig.F = 0.000*
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7.5 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่3 การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียมของประชากรวัย
แรงงานของไทย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การเปิดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ สามารถ
ร่วมกันอธิบายการแปรผันของการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการลดการบริ โภค
โซเดียมของประชากรวัยแรงงานของไทย ได้ร้อยละ 28.8 (Adjusted R2 = 0.288) และเมื่อควบคุมอิทธิพ ล
ของตัวแปรอิสระตัวอื่นๆให้คงที่แ ล้ว มีตัวแปรอิสระเพียง 3 ตัว ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียมของประชากรวัยแรงงานของไทย อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเรียงลำดับค่าอิทธิพ ลดังนี้ 1) การเปิดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อ
ออนไลน์ Website (β =0.371) 2) การเปิดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ YouTube ( β
= 0.261) และ 3) การเปิดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ Line (β = 0.240 ดังนั้นจึงสรุป
ได้ว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังแสดงตารางที่ 3
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของการสื่อสารทางการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่ อออนไลน์มี
อิทธิพ ลต่อการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดีย มของ
ประชากรวัยแรงงานของไทย (N=400)
การสื่อสารทางการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์
B
β
t
Sig.
Facebook
0.071 0.100 1.047 0.296
Instagram
0.077 0.096 1.132 0.259
YouTube
0.208 0.261 3.090 0.002*
Twitter
0.004 0.004 0.077 0.939
Line
0.182 0.240 2.532 0.012*
Website
0.268 0.371 4.897 0.000*
2
Adjusted R = 0.288, F= 27.934, Sig.F = 0.000*
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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7.6 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่4 ทัศนคติ ความเชื่อที่จะคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง
และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลร่วมต่อพฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดีย ม
ของประชากรวัยแรงงานของไทย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ทัศนคติ ความเชื่อที่จะคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้า งอิ งและ
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียม สามารถร่วมกันอธิบายการแปรผัน
ของพฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียมของประชากรวัยแรงงานของไทย ได้ร้อยละ 32.2 (Adjusted R2 =
0.322) และเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอื่นๆให้คงที่แล้ว มีตัวแปรอิสระเพียง 2 ตัว ที่มีอิทธิพลร่วม
ต่อพฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียมของประชากรวัยแรงงานของไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยเรียงลำดับค่าอิทธิพลดังนี้ 1) การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการลดการบริโภค
โซเดียม (β = 0.523) และ 2) ทัศนคติที่มีต่อการลดการบริโภคโซเดียม (β = 0.371) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังแสดงตารางที่ 4
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของทัศนคติ ความเชื่อที่จะคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่ม
อ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลร่วมต่อพฤติกรรมการลดการบริโภค
โซเดียมของประชากรวัยแรงงานของไทย (N=400)
พฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียม
B
β
t
Sig.
ของประชากรวัยแรงงานของไทย
ทัศนคติที่มีต่อการลดการบริโภคโซเดียม
0.604 0.371 7.823 0.000*
ความเชื่อที่จะคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง 0.125 0.080 1.529 0.127
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
0.581 0.523 11.062 0.000*
2
Adjusted R = 0.322, F= 64.128, Sig.F = 0.000*
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
8. การอภิปรายผล
หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถนำผลนั้นมาอภิปรายตามประเด็นได้ดังต่อไปนี้
8.1 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ที่มีต่อทัศนคติ
จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ที่
มีต่อทัศนคติ ได้แก่ 1) Facebook เนื่องจาก Facebook นั้นเป็นแพลทฟอร์มที่เป็นที่นิยมมากสำหรับคนไทย
ใช้งานได้อย่างง่าย หลากหลาย สะดวกและครอบคลุมสำหรับทุกช่วงวัย 2) Twitter อาจะเป็นเพราะ Twitter
นั้นสามารถค้นหาในเรื่องที่สนใจได้อย่างง่ายดาย เพียงค้นหาผ่านการติดแฮชแทก ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยม
จากกลุ่มวัยแรงงานเป็นอย่างมาก 3) Website เนื่องจาก Website นั้นมีการให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้บริโภคได้ มี
การให้ความรู้ กิจกรรมต่างๆ รวมถึงช่องทางการให้การช่วยเหลือหรือคำแนะนำแก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
ผลการวิจัยในข้อนี้มีการสอดคล้องกับแนวคิดของ (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555) ให้ความหมายว่า การตลาดเพื่อ
สังคมเป็นการปฏิบัติที่มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ การรับรู้ ความตั้งใจและ
พฤติกรรมของบุคคล เพื่อนำไปพัฒ นาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ยั่งยืนและในระยะยาว และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ (ปุลณัช เดชมานนท์, 2556) ได้กล่าวถึง การใช้สื่อออนไลน์นั้นเป็นการเชื่อมโยง เพื่อสร้างให้เกิด
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การตอบสนองสิ่งต่างๆ มุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในกลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกัน หรือตอบ
โต้กันระหว่างผู้ใช้งานเครือข่าย อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ (กาญจนา แก้วเทพ และนิคม ชัยขุนพล,
2555) ที่กล่าวถึงสื่อในปัจจุบันนั้นเป็นการสื่อสารสองทาง เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถทำการติดต่อหรือ
แลกเปลี่ยนความรู้ได้ตลอดเวลา และยังสามารถทำให้ผู้รับสารสามารถทดสอบความน่าเชื่อถือของแหล่ งที่มา
ของข้อมูลข่าวสารได้ เมื่อมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถนำไปสู่การก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม
สอดคล้องกับแนวคิดของ (Ajzen, 1985) คือ หากบุคคลได้รับความรู้ ความเข้าใจ หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริโภคโซเดียม ก็จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่จะแสดงออก และเกิดทัศนคติในทางบวกที่เป็น เจตนาความ
ตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรมของผู้บริโภคได้
8.2 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ทมี่ ตี ่อความเชื่อที่จะคล้อยตาม
บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง
จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ที่
มีต่อความเชื่อที่จะคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ Website อาจเนื่องจาก Website นั้นมีความ
น่าเชื่อถือสูง และยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่การค้นหา หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในด้านต่างๆได้ง่ายสะดวก
และรวดเร็ว สอดคล้องกับแนวคิดของ (ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธุ์, 2551) คือ ความเชื่อของบุคคลที่มีความสำคัญ
ต่อเขา โดยหากบุคคลที่มีความสำคัญต่อเขามีการแสดงพฤติกรรมหรือต้องการให้บุคคลแสดงพฤติ กรรมนั้น
การแสดงพฤติกรรมนั้นก็จะมีแนวโน้มที่เกินขึ้นได้เนื่องจากมีการคล้อยตามกัน รวมถึงสอดคล้องกั บแนวคิด
ของ (Kotler, 1977) คือกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์สนิทสนม ใกล้ชิดเป็นการส่วนตัว เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง
ญาติ และเพื่อนสนิท ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อความคิดเห็น ทัศนคติ หรือค่านิยมของบุคคลนั้นๆ แสดงให้เห็นว่า
ทัศนคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง จะส่ งผลต่อเจตนาต่อการแสดงพฤติกรรม ซึ่งถ้าบุคคลมี
ทัศนคติที่เห็นด้วยต่อพฤติกรรมที่ได้รับการสนับสนุนมาจากกลุ่มอ้างอิงและมีความเชื่อว่าสามารถควบคุม
พฤติกรรมเหล่านั้นได้เจตนาที่แสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้นก็จะมากขึ้น และนำไปสู่การแสดงพฤติกรรมนั้นได้
อีก หากบุคคลมีระดับความสามารถที่จะควบคุมปัจจัยต่างๆและมีความเชื่อที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นได้ เจตนาที่
จะแสดงพฤติกรรมก็จะมีเพิ่มมากขึ้น
8.3 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ทมี่ ตี ่อการรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม
จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ที่
มีต่อการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ได้แก่ 1)YouTube อาจเป็นเพราะ YouTube นั้นเป็น
แพลทฟอร์มที่เป็นที่นิยมสูงสุดสำหรับชาวไทยในปีที่ผ่านมา และยังมีการนำเสนอผ่านเนื้ อหาผ่านวิดีโอ ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดความน่าสนใจ เข้าใจง่าย มีผลต่อการกระตุ้นการเปิดรับของผู้บริโภค 2) Line เนื่องจากเป็น
ช่องทางที่สามารถสื่อสารกับผู้รับสาร หรือผู้บริโภคได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 3) Website อาจะเป็นเพราะ
รูปแบบของ Website ที่นำเสนอนั้นมีรูปแบบที่หลากหลาย สามารถเลือกได้ตามความต้องการหรือความชอบ
ทั้งข้อความ รูปภาพ หรือ วิดีโอ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความสนใจและมีการรับรู้ได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลการวิจัยข้อนี้
สอดคล้องกับแนวคิดของ (ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธุ์ , 2551) หากบุคคลมีความเชื่อว่ามีความสามารถที่แสดง
พฤติกรรมนั้นได้และสามารถควบคุมไปให้เกิดผลไต้ตามที่ต้องการ ก็จะมีแนวโน้มแสดงพฤติกรรมนั้น ซึ่งอาจ
ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ในอดีต ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากผู้อื่น หรือประสบการณ์ชีวิตที่พ บเจอมาทั้ง
จากตนเองแหละผู้อื่น สิ่งเหล่านี้ต่างจะช่วยเพิ่มหรือลดความรับรู้ที่จะปฏิบัติพฤติกรรมนั้น อีกทั้งสอดคล้องกับ
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(ศิริเนตร สุขดี, 2560) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ย งโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า สาเหตุที่ทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพดีได้แก่ แรงจูงใจ เจต
คติ และความสามารถในการดูแลสุขภาพ สาเหตุที่เอื้อต่อการปฏิบัติตัว และนำสาเหตุหลักมาเป็ นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ คือ การรับรู้ความสามารถ การควบคุมตนเองในการดูแ ล
สุขภาพ พบว่ามีการรับรู้ความสามารถตนเอง การควบคุมตนเอง และการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น และมีผลลัพ ธ์
ด้านสุขภาพดีขึ้น
8.4 อิทธิพลร่วมของทัศนคติ ความเชื่อที่จะคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงและการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่มีต่อพฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียม
จากผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลร่วมของทัศนคติ ความเชื่อที่จะคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่ม
อ้างอิงและการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่มีต่อพฤติกรรม ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อการลดการ
บริโภคโซเดียม และ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้มีการสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (1985) คือ ทัศนคติ และการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม ปัจจัยทั้งสองนี้จะส่งผลกระทบเชิงบวกในด้านพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อเจตนาในการควบคุม
พฤติกรรม โดยก่อ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการลดการบริโภคโซเดียมของ
ประชากรวัยแรงงานของไทย โดยเชื่อว่าทัศนคติต่อพฤติกรรมนั้นมาจากการประเมินความรู้สึกของบุคคลว่าอยู่
ในเชิงบวกหรือเชิงลบ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเกิดจากการรับรู้ความยากหรือง่า ยของ
ตนเพื่อปฏิบัติพฤติกรรมนั้น เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมพฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียมในที่สุด
9. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) อิทธิพลของการเปิดรับการสื่อสารทางการตลาดเพื่อ
สังคมผ่านสื่อออนไลน์ ที่มีต่อ ทัศนคติ ความเชื่อที่จะคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และ 2) อิทธิพลร่วมของทัศนคติ ความเชื่อที่จะคล้อยตามบรรทัดฐาน
ของกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการลดการบริ โภคโซเดียม
ของประชากรวัยแรงงานของไทย โดยศึกษากับประชากรอายุ 15-60 ปี จำนวน 400 คน ใช้การวิจัยเชิง
สำรวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) Facebook (β = 0.547)
Website (β = 0.220) และ Twitter (β = 0.190) มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ขณะที่ Website (β = 0.220) มี
อิทธิพลต่อความเชื่อที่จะคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง นอกจากนี้ Website (β = 0.371) YouTube
(β = 0.261) และ Line (β = 0.240) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 2) การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (β = 0.523) และ ทัศนคติ (β = 0.371) มีอิทธิพลร่วมต่อพฤติกรรม
การลดการบริโภคโซเดียมของประชากรวัยแรงงานของไทย และผลจากงานวิจัยครั้งนี้นักการตลาดเพื่อสั งคม
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเลือกเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่าน
สื่อออนไลน์ให้ตรงกลับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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10. ข้อเสนอแนะ
10.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยชิ้นนี้
1) หากนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมต้องการส่งเสริมด้านทัศนคติ ควรเลือกใช้การสื่อสาร
การตลาดเพื่อสั งคมผ่ านสื่อ ออนไลน์ ทั้งสาม ได้แก่ Facebook Twitter และ Website เนื่องจากเป็ น
เครื่องมือที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการลดการบริโภคโซเดียม
2) หากนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมต้องการส่งเสริมด้านความเชื่อที่จะคล้อยตามบรรทัดฐาน
ของกลุ่มอ้างอิง ควรเลือกใช้การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ Website เนื่องจากเป็นเครื่องมือ
ที่มีอิทธิพลต่อการคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง
3) หากนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมต้องการส่งเสริมด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม ควรเลือกใช้การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อ ออนไลน์ YouTube Line และ Website
เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
4) หากนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมต้องการส่งเสริมพฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียม ก็
ควรจะส่งเสริมในเรื่องของทัศนคติ และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
10.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ในการวิจัยในอนาคต
1) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการเปรียบเทียบระหว่างการสื่อสารทางการตลาดเพื่อ
สังคมผ่านสื่อออนไลน์ กับสื่อออฟไลน์ร่วมด้วยกัน
2) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยทำการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก หรือมีการสนทนาแบบ
กลุ่มมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิด และแสดงความคิดเห็นระหว่างนักการตลาด และประชาชน ร่วมกันเพื่อหา
รูปแบบ หรือคิดค้นรูปแบบของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์
เอกสารอ้างอิง
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ข้อสรุปจากงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ด้วยโปรแกรม ATLAS.ti
A Conclution from Researches of Historical Sites by Using ATLAS.ti
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงเอกสารมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างข้อสรุปผลจากการวิจัย เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 ในฐานข้อมูลวิจัย Thai Journal Online (Thaijo)
เกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัยคือ เป็นงานวิจัยที่ตีพ ิมพ์ในฐานข้อมูล Thai Journal Online (Thaijo) และ
เผยแพร่ภายในระยะเวลา 9 ปี คือ ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 ได้งานวิจัยที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 20 เรื่อง
การสังเคราะห์งานวิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์คำหลัก (Domain Analysis) การลงรหัสคือ ปีที่เผยแพร่
ลักษณะงานวิจัย สถาบันการวิจัย จังหวัดและภาค (พื้นที่ทำวิจัย) โดยใช้โปรแกรม ATLAS.ti 7.5.16 ช่วยใน
การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่และร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า ปีที่เผยแพร่ พ.ศ.
2558-2563 มากที่สุด ร้อยละ 80 เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.39 สถาบันการวิจัย
ที่เป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เป็นอันดับที่สูง
ที่สุด ร้อยละ 82.พื้นที่ทำวิจัย ส่วนใหญ่อยู่ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.67 โดยมากที่สุดที่จังหวัดกำแพงเพชร
ร้อยละ 13.35 ภาคเหนือ ร้อยละ 16.68 ที่จังหวัดสุโขทัย ร้อยละ 10.02 รองลงมาคือ ภาคใต้ คิดเป็นร้อย
ละ 23.33 พื้นที่ทำวิจัยมากที่สุดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 6.68
คำสำคัญ : การวิจัยเชิงคุณภาพ การสังเคราะห์งานวิจัย แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ATLAS.ti

Abstract
This documentary research aims to generate research conclusions on Thailand's
historical sites between 2012 - 2020 from the Thai Journal Online (Thaijo) platform. The
research paper selection criteria include; there must be the published research on the Thai
Journal Online (Thaijo) database and published within nine years, between 2012 - 2020.
Twenty selected Journals were analyzed and synthesized using the Domain Analysis
technique, while ATLAS.ti 7.5.16 program was used to analyze data. The code was determined
using the research year published, research characteristics, research institute, province and
region (research area) to assign a label to a data segment. In particular, the statistics used for
data analysis are Frequency and Percentage. The research results showed that most of the
published research year was 2015 – 2020, and 80% was qualitative research. Most research
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institutions accounted for 48.39% of a public university that researches historical sites, ranked
the highest at 82%. The research area mostly conducted in the Central region at 46.67%;
Kamphaeng Phet Province 13.35% at the highest, the Northern Region 16.68%; Sukhothai
Province 10.02% at the highest, followed by the Southern region, accounting for 23.33%;
Nakhon Si Thammarat Province 6.68% at the highest.
Keywords : Qualitative Research, Research Synthesis, Historical Sites, ATLAS.ti
1. บทนำ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะ
เห็นได้จากที่ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2563 โดยเป็นรายได้จากผู้เยี่ยมเยือ นชาวไทย
482,468.09 ล้านบาท และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่า งชาติ 310,066.12 ล้านบาท (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2563) ทำให้รัฐบาลโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ
อย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดทำแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวออกมาเป็นระยะ ๆ รวมทั้ง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็ได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ควบคู่กันไปด้วยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของไทยให้โดดเด่นน่าสนใจและสอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวมากขึ้นด้วย ในด้าน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทยก็มีความหลากหลายในการนำมาเพื่อจัดทำโฆษณาส่งเสริมการท่อ งเที่ยวทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ก็มีทั้งหน่วยงาน สถาบัน องค์กรต่าง ๆ ได้ดูแลรักษา อนุรักษ์ ทำนุ
บำรุง วิจัยและพัฒนา หาแนวทางการบริหารจัดการให้คงอยู่เสมอ แต่แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นั้นมี
สถาบันการศึ ก ษาให้ค วามสนใจในการทำวิจ ัย เพื ่อพัฒ นาค่อ นข้า งน้อยเนื ่องจากแหล่ งท่อ งเที่ย วทาง
ประวัติศาสตร์นั้นมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง การที่จะทำวิจัยเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยตรงอาจ
กระทำได้ยาก หรือมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการมีข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นั้น จะ
ช่วยให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา โดยกำหนดโจทย์ปัญหาการวิจัยไว้คือ งานวิจัยแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์มีปีใดบ้างที่เผยแพร่ ลักษณะงานวิจัยเป็นแบบใด มีสถาบันการวิจัยใดบ้าง และพื้นที่ทำวิจัย
อยู่จังหวัดและภาคใดบ้าง ผลการสังเคราะห์การวิจัยด้วยโปรแกรม ATLAS.ti นี้ จะช่วยให้นักวิจัยทราบข้อมูล
ลักษณะของการวิจัยที่ต้องใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่และทราบสถานที่และพื้นที่ที่มีการทำวิจัยมากที่สุด
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล Thai
Journal Online (Thaijo) ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563
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3. วิธีการดำเนินการวิจัย
วิธ ีดำเนินการวิจัยเรื่อง ข้อสรุปจากงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ด้วย
โปรแกรม ATLAS.ti โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล คือหาค่าความถี่ และร้อยละ โดยใช้โปรแกรม ATLAS.ti ใน
การประมวลผลคำจากการสร้างรหัส (Coding) คือ ปีที่เผยแพร่ ลักษณะงานวิจัย สถาบันการวิจัย จังหวัด
และภาค (พื้นที่ทำวิจัย) ผู้วิจัยใช้โปรแกรม ATLAS.ti 7.5.16
การวิจัยนี้มีขอบเขตการวิจัย คือ
1. ขอบเขตด้านการวิจัย งานวิจัยที่คัดเลือกมานี้เป็นบทความวิจัยเกี่ยวกับแหล่งท่อ งเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งในฐานะปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อ การท่องเที่ ยว
ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2545 : 6) ได้แยกไว้ตามลักษณะและความต้องการของนัก ท่อ งเที่ยว
ทั้งนี้ ผู้วิจัยคัดสรรงานวิจัยที่มีคุณภาพและผ่านการตรวจสอบจากบรรณาธิก ารและผู้ทรงคุณวุฒ ิจ าก
ฐานข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัยเหล่านี้ไว้จาก Thai Journal Online (Thaijo) ที่ได้เผยแพร่ภายในระยะเวลา 9
ปี คือระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 โดยคำสำคัญที่ใช้ในการสืบค้นคือ “แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์” ใน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ได้งานวิจัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์กำหนด จำนวน 20 เรื่อง
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในงานวิจัยนี้ใช้ตัวอย่างที่เป็นรายงานวิจัยที่เผยแพร่ใน
รูปแบบบทความวิจัยในฐานข้อมูลวารสารไทย (Thaijo) ที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2563 จำนวน 20 เรื่อง
ได้แก่ ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์และคณะ และสาติยา มิ่งวงศ์ (2555) พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ และคณะ (2556)
ณรงค์ พลีรักษ์ (2557) ศศิธร ป้องเรือ (2557) นนทิภัค เพียรโรจน์ , สิริภัทร์ โชติช่วง และณัฐมน ราชรักษ์
(2558) วนัชพร จันทรักษา และวารัชต์ มัธยมบุรุษ (2558) ธณัศวัล กุลศรี (2559) ธีระวัฒน์ แสนคํา (2559)
วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท (2559) สุนีย์รัตน์ คงศิริ, สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ และลัญจกร นิลกาฐจน์ (2559) อาทิต
ยา เครือจันทร์และศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์ (2559) อำนวย บุญรัตนไมตรี และคณะ (2560) ชยุตม์ วะนาและสิริ
กร เลิศลัคธนาธาร (2561) ชีวรรณ เจริญสุข และวิชิต อู่อ้น (2562) ตรีคม พรมมาบุญ , ศิริพร เกตุสระน้อย
และสิริลักษณ์ วนพร (2562) ประยูร อิมิวัตร์ และคณะ (2562) วิภาวรรณ บัวทอง (2562) อนัสพงษ์ ไกร
เกรียงศรี (2562) ญาณาธร เธียรถาวร (2563) และพิมพ์ชนก สุวรรณศรี และคณะ (2563)
3. ระยะเวลาในการวิจัย คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ในการกำหนดคุณลักษณะงานวิจัยได้ดำเนินการ 3 ขั้นตอนคือ
ขั้น ตอนแรก อ่านเพื่อหาคุณลักษณะงานวิจัย โดยใช้คำสำคัญที่ใช้ในการสืบค้นคือ “แหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์”
ขั้นตอนที่สองคือ เลือกข้อความที่แสดงถึงคุณลักษณะงานวิจัย (Quotation) และกำหนดรหัส
ที่แสดงถึงคุณลักษณะของงานวิจัยนั้น ๆ เช่น ปี พ.ศ. 2555 ใส่รหัสว่า “2555” ลักษณะงานวิจัย ลงรหัสว่า
“เชิ ง คุ ณ ภาพ” “เชิ ง ปริ ม าณ” และ “ผสมผสาน” หรื อ ภาค ลงรหั ส ว่ า “เหนื อ ” “กลาง” “ใต้ ”
“ตะวันออกเฉียงเหนือ”เป็นต้น
ทั้งนี้ การลงรหัส “ภาค” นั้นใช้หลักเกณฑ์การแบ่งภูมิภาคของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่ง
เป็นหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับการแบ่งภาคของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาค
คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดย 1. ภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัด
กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน
ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี รวม 17 จังหวัด 2. ภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี
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ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพ รรณบุรี และอ่างทอง รวม 18 จังหวัด และ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกอีก 7 จังหวัด คือ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และ
สระแก้ว รวมทั้งหมดเป็น 25 จังหวัด 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น
ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะ เกษ
สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี รวม 20 จังหวัด และ 4.
ภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา
ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี รวม 14 จังหวัด
ขั้นตอนที่สาม การวิเคราะห์คุณลักษณะของงานวิจัยเป็นขั้นตอนที่ดำเนินการต่อจากขั้นตอนที่สอง
คือ การแปลงเป็นตัว เลข โดยการใช้คำสั่ ง Analyze → Codes-Primary Documents Table → นำ
คุณลักษณะงานวิจัยเข้าไปวิเคราะห์เพื่อหาความถี่ ซึ่งผู้วิจัยนำคุณลักษณะงานวิจัยแต่ละด้านเข้าสู่การ
วิเคราะห์ คือ ปีที่เผยแพร่ ลักษณะงานวิจัย สถาบันการวิจัย จังหวัดและภาค (พื้นที่ทำวิจัย) ตามลำดับ
นำเสนอข้อมูลด้วยความถี่ และร้อยละ
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง ข้อสรุปจากงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ด้วยโปรแกรม
ATLAS.ti นำเสนอผลการวิจัยเป็นตารางตามรหัส ได้แก่ ปีที่เผยแพร่ ลักษณะงานวิจัย สถาบันการวิจัย
จังหวัดและภาค (พื้นที่ทำวิจัย) รายละเอียดดังนี้
1. ปีที่เผยแพร่ ผู้วิจัยได้แบ่งช่วงของการศึกษาเป็น 3 ช่วงปี คือ ช่วงที่ 1 ปี พ.ศ.2555-2557 ช่วง
ที่ 2 ปี พ.ศ.2558-2560 และช่วงที่ 3 ปี พ.ศ.2561-2563 พบว่า ช่วงที่ 2 และ 3 ปี พ.ศ.2558-2563 เป็น
ช่วงที่มีการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มากที่สุด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งท่อ งเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จำนวน 20 เรื่อง ตามปีที่
เผยแพร่
ปี
จำนวน
ร้อยละ
2555
1
5
2556
1
5
2557
2
10
รวมช่วงปี 2555-2557
4
20
2558
2
10
2559
5
25
2560
1
5
รวมช่วงปี 2558-2560
8
40
2561
1
5
2562
5
25
2563
2
10
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปี
จำนวน
ร้อยละ
รวมช่วงปี 2561-2563
8
40
TOTALS:
20
100
Min= 2555, Max= 2563, Mode=2559 (20 เรื่อง)
จากตารางที่ 1 พบว่า ช่วงที่มีการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งท่อ งเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในช่ว งที่ 1 ปี
พ.ศ.2555-2557 มีจำนวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20 ช่วงที่ 2 ปี พ.ศ.2558-2560 มีจำนวน 8 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 40 และช่วงที่ 3 ปี พ.ศ.2561-2563 มีจำนวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 40
2. ลักษณะงานวิจัย ผลการวิจัยพบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และผสมผสาน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตามลักษณะงานวิจัย
ลักษณะงานวิจัย
จำนวน
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ
15
48.39
เชิงปริมาณ
10
32.26
ผสมผสาน
6
19.35
TOTALS:
31
100
จากตารางที่ 2 พบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ใช้วิธ ีการวิจัยเชิง
คุณภาพ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.39 รองลงมาคือ การวิจัยเชิงปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 32.26 และสุดท้าย
คือ การวิจัยแบบผสมผสาน คิดเป็นร้อยละ 19.35
3. สถาบันการวิจัย ผลการวิ จัย สถาบันการวิจัยที่ดำเนินการวิจัย เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นอันดับที่สูงที่สุดคือ มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยในกำกับของ
รัฐ และสุดท้ายคือ มหาวิทยาลัยเอกชน รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตามสถาบันการวิจัย
สถาบันการวิจัย
จำนวน
ร้อยละ
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (3)
13.05
1. มหาวิทยาลัยบูรพา
1
4.35
2. มหาวิทยาลัยพะเยา
1
4.35
3. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย
1
4.35
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
สถาบันการวิจัย
มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ (17)
- มหาวิทยาลัยและสถาบัน (6)
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ (9)
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (2)
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเอกชน (1)
1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
TOTALS:

จำนวน
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23

ร้อยละ
82.60
34.75
8.675
8.675
4.35
4.35
4.35
4.35
39.15
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
8.70
4.35
4.35
4.35
4.35
100

จากตารางที่ 3 พบว่า สถาบันการวิจัยดำเนินการวิจัย เกี่ยวกับแหล่งท่อ งเที่ยวทางประวัติ ศาสตร์
เป็นอันดับสู งสุด คือ มหาวิทยาลัยในสั งกัด ของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 82.60 รองลงมาคือ มหาวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 13.05 และมหาวิทยาลัยเอกชน 4.35 ตามลำดับ
4. จังหวัดและภาค ผลการวิจัยพบว่า จังหวัดและภาคที่เป็นพื้นที่ทำวิจัยในงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พบรายละเอียดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตามจังหวัดและภาค
จังหวัด
จำนวน
ร้อยละ
ภาคเหนือ (3)
16.68
1. เชียงใหม่
1
3.33
2. เชียงราย
1
3.33
3. สุโขทัย
3
10.02
ภาคกลาง (10)
46.67
1. กาญจนบุรี
1
3.33
2. กำแพงเพชร
4
13.35
3. จันทบุรี
1
3.33
4. ตราด
1
3.33
5. ชลบุรี
1
3.33
6. ชัยนาท
1
3.33
7. พระนครศรีอยุธยา
2
6.68
8. เพชรบุรี
1
3.33
9. ระยอง
1
3.33
10. สมุทรสงคราม
1
3.33
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4)
13.32
1. กาฬสินธุ์
1
3.33
2. นครพนม
1
3.33
3. สุรินทร์
1
3.33
4. อุดรธานี
1
3.33
ภาคใต้ (6)
23.33
1. กระบี่
1
3.33
2. ชุมพร
1
3.33
3. นครศรีธรรมราช
2
6.68
4. พัทลุง
1
3.33
5. ภูเก็ต
1
3.33
6. สุราษฎร์ธานี
1
3.33
TOTALS:
30
100
จากตารางที่ 4 พบว่า จังหวัดและภาคที่เป็นพื้นที่ทำวิจัยในงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งท่อ งเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ ได้แก่ภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 16.68 ประกอบด้วยจังหวัด เชียงใหม่ ร้อยละ 3.33 เชียงราย
ร้อยละ 3.33 สุโขทัย ร้อยละ 10.02 ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.67 ประกอบด้วยจังหวัด กาญจนบุ รี ร้อย
ละ 3.33 กำแพงเพชร ร้อยละ 13.35 จันทบุรี ร้อยละ3.33 ตราด ร้อยละ 3.33 ชลบุรี ร้อยละ 3.33 ชัยนาท
ร้อยละ 3.33 พระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 6.68 เพชรบุรี ร้อยละ 3.33 ระยอง ร้อยละ 3.33 และสมุทรสงคราม
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ร้อยละ 3.33 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 13.32 ประกอบด้วยจังหวัด กาฬสินธุ์ ร้อยละ 3.33
นครพนม ร้อยละ 3.33 สุรินทร์ ร้อยละ 3.33 และอุดรธานี 3.33 และภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 23.33
ประกอบด้วยจังหวัด กระบี่ ร้อยละ 3.33 ชุมพร ร้อยละ 3.33 นครศรีธรรมราช ร้อยละ 6.68 พัทลุง ร้อยละ
3.33 ภูเก็ต ร้อยละ 3.33 และสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 3.33 ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย ใน
ประเด็นการเลือกพื้นที่สำหรับการทำวิจัยทางประวัติศาสตร์มักจะเป็นพื้นที่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและ
มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่เชื่อมโยงไปกับความเป็นมาของผู้คนในพื้นที่นั้นๆ
5. อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง ข้อสรุปจากงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ด้วยโปรแกรม
ATLAS.ti นำเสนอผลการวิจัยเป็นตารางตามรหัส ได้แก่ ปีที่เผยแพร่ ลักษณะงานวิจัย สถาบันการวิจัย
จังหวัดและภาค (พื้นที่ทำวิจัย) นั้นอภิปรายผลได้ดังนี้
ลักษณะสำคัญของงานวิจัยเชิงคุณภาพจะมีลักษณะสำคัญคือข้อมูลอยู่ในรูปถ้อยคำ ข้อความ
ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ พฤติกรรม เป็นวิธีการแสวงหาความจริงหรือข้อเท็จจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติและใช้
วิธ ีการอุปทาน (ข้อมูลดิบ/ข้อเท็จจริง --> แนวคิด ความสัมพันธ์ --> ข้อสรุป) (สิริศักดิ์ อาจวิชัย , 2563)
เพราะฉะนั้นการทำวิจัยแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์จึงต้องใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีแบบสัมภาษณ์
เป็นเครื่องมือหนึ่งในการทำวิจัยควบคู่ไปกับการสนทนากลุ่ม เพราะหลักการพื้นฐานของการวิจัย เชิ งคุณภาพ
นั้นเป็นวิธีการวิจัยที่ได้รับความนิยมทางสายสังคมศาสตร์เพราะสามารถเข้าถึงเรื่องเล็ก ละเอียดอ่อน และเป็น
การอธิบายพฤติกรรมความสัมพันธ์ของคนกับสังคม อาจดำเนินไปโดยอิสระ ไม่ต้องประกอบไปกับการวิจัยเชิง
ปริมาณก็ได้ เพราะถือว่าเป็นการวิจัยอย่างหนึ่ง ที่เน้นการรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณลักษณะ (พนิดา จงสุขสม
สกุล, 2563) และสอดคล้องกับหลักการวิจัยเชิงคุณภาพของ โกศล จิตวิรัตน (2563) เนื่องจากเป็น การหา
คำตอบ ไม่ใช่การทดสอบคำตอบ (ที่ตั้งไว้ก่อน) คำตอบจะได้มาโดยการพิจารณาภาพรวมซึ่งเกิดจากการนำเอา
ข้อมูลต่างๆ ในปรากฏการณ์จริงมาพรรณนา
6. สรุปผล

การวิจัยเรื่อง ข้อสรุปจากงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ด้วยโปรแกรม
ATLAS.ti นำเสนอผลการวิจัยเป็นตารางตามรหัส ได้แก่ ปีที่เผยแพร่ ลักษณะงานวิจัย สถาบันการวิจัย
จังหวัดและภาค (พื้นที่ทำวิจัย) นั้น ปีที่เผยแพร่ พบว่า ช่วงที่ 2 และ 3 ปี พ.ศ. 2558-2563 เป็นช่วงที่มี
การศึกษาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มากที่สุด
ลักษณะงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งท่อ งเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 48.39 รองลงมาคือ การวิจัยเชิงปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 32.26 และสุดท้ายคือ การวิจัยแบบ
ผสมผสาน คิดเป็นร้อยละ 19.35 สถาบันการวิจัยที่ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
เป็นอันดับที่สูงที่สุดคือ มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และสุดท้าย
คือ มหาวิทยาลัยเอกชน จังหวัดและภาคที ่เ ป็นพื้น ที่ ทำวิจ ัย ในงานวิจ ัย เกี่ ยวกับแหล่ งท่อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ ได้แก่ ภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 16.68 ประกอบด้วยจังหวัด เชียงใหม่ ร้อยละ 3.33 เชียงราย
ร้อยละ 3.33 สุโขทัย ร้อยละ 10.02 ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.67 ประกอบด้วยจังหวัด กาญจนบุรี ร้อย
ละ 3.33 กำแพงเพชร ร้อยละ 13.35 จันทบุรี ร้อยละ3.33 ตราด ร้อยละ 3.33 ชลบุรี ร้อยละ 3.33 ชัยนาท
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ร้อยละ 3.33 พระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 6.68 เพชรบุรี ร้อยละ 3.33 ระยอง ร้อยละ 3.33 และสมุทรสงคราม
ร้อยละ 3.33 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 13.32 ประกอบด้ว ยจังหวัด กาฬสินธุ์ ร้อยละ 3.33
นครพนม ร้อยละ 3.33 สุรินทร์ ร้อยละ 3.33 และอุดรธานี 3.33 และภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 23.33
ประกอบด้วยจังหวัด กระบี่ ร้อยละ 3.33 ชุมพร ร้อยละ 3.33 นครศรีธรรมราช ร้อยละ 6.68 พัทลุง ร้อยละ
3.33 ภูเก็ต ร้อยละ 3.33 และสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 3.33
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงเอกสารที่มีผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นข้อมูลบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในเบื้องต้นในมิติปีที่เผยแพร่ ลักษณะงานวิจัย สถาบันการวิจัย จัง หวัดและภาค
(พื้นที่ทำวิจัย) เท่านั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้วิจัยในการนำไปเป็นข้อมูลและต่อยอดการดำเนิน การวิ จัย
เชิงลึกในประเด็นอื่นๆ เช่น การจัดการการท่องเที่ยวแหล่งท่อ งเที่ยวทางประวัติศาสตร์ หรือการมีส่วนร่วม
เป็นต้น โดยการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและผลการวิจัยสู่การแก้ ปัญหาและพัฒ นา
แหล่งท่องเที่ยวได้จริง
7.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ผู้วิจัยควรเพิ่มการสัมภาษณ์เชิงลึกประชาชนในชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒ นา
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เพื่อการได้ข้อมูลที่แตกต่าง และเพิ่มการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวเพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาจาก
มุมมองของภายนอกจะทำให้ผู้วิจัยสามารถสัง เคราะห์ งานวิจัยในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่
หลากหลายและเกิดประโยชน์มากขึ้นได้
2. ในการวิจัยครั้ งต่อ ไปควรเป็น การวิจ ัยองค์ ความรู้ที ่ได้ จากการวิจ ัยแหล่งท่องเที ่ย วทาง
ประวัติศาสตร์เพื่อจะได้เห็นถึ งความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ว่าแต่ละช่ว งปีนั้ นมี การวิจั ยที่
เกิดองค์ความรู้ด้านใดบ้างของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับแหล่งอื่นๆ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สู งอายุ ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผู้สูงอายุ จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน เกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุและ 3) เพื่อเป็นสารสนเทศสำหรับนำไปเป็นข้อเสนอแนะ และ
พัฒ นางานด้านสวัสดิการสังคมผู้ส ูงอายุขององค์ก ารบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวั ด
นครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่ใช้แบบสอบถาม ได้กลุ่มตัวอย่างจาก
ตารางสำเร็จรูปของเครซี่และมอร์แ กน จำนวน 327 คน และ 2) กลุ่มที่ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ โดยเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 คน แบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่น 0.9122 แล้ววิเคราะห์ด้วยการแจกแจง
ความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ t-test และ F – test ส่วนแบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ด้วยวิธีอุปมาน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปต่ำ ดังนี้ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านที่พักอาศัย ด้าน
รายได้ และด้านนันทนาการ ผลเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ
จำแนกตามเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมด้านต่า งๆ
ของผู้สูงอายุ จำแนกตามอายุ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนผลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผู้สูงอายุ พบว่า ควรให้ความสำคัญกับการจัดให้มีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ทั้งดำเนินการโดย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดเองหรือประสานหน่วยงานอื่นๆ เน้นการทำงานเชิงรุก ควรส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีอาชีพอย่างจริงจัง สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ สนับสนุนงบประมาณในการ
รวมกลุ่มกิจกรรมอาชีพของผู้สูงอายุ ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านที่ประสบสาธารณภัย เช่น
วาตภัย อย่างเร่งด่วน ควรลดขั้นตอนของเอกสาร ขั้นตอนในการดำเนินการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่าง
ทันท่วงที ควรมีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอเพื่อดูแลซ่อมแซมบ้านแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ควรมีการ
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จัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกๆ ปี ควรมีการจัดกิจกรรมสำหรับ
ผู้สูงอายุในวันสำคัญ เช่น วันสำคัญทางศาสนา และให้มีการทัศนศึกษานอกสถานที่เป็นประจำทุกๆ ปี ทั้งนี้
หากได้มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวเบื้องต้น จะช่วยให้ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุดี
ขึ้น
คำสำคัญ : ประสิทธิผล สวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ

Abstract
This study aimed 1) to study the effectiveness of social welfare management for the
elderly under Tha Lat Subdistrict Administrative Organization, Chum Phuang district, Nakhon
Ratchasima province, 2) to compare the elderly’s opinions towards the effectiveness of social
welfare management for the elderly classified by gender, age, education level, occupation, and
average monthly income; and 3) to create information to be used as a recommendation to
improve social welfare work for the elderly under Tha Lat Subdistrict Administrative
Organization, Chum Phuang district, Nakhon Ratchasima province. The sample was divided
into two groups which included 1) the questionnaire group which comprised 327 informants
selected by using Krejcie and Morgan’s table and 2) the interview group which consisted of
15 interviewees selected by purposive sampling. The reliability level of the questionnaire was
0.9122 and the collected data were analyzed by frequency distribution, percentage, mean,
standard deviation, t-test, and F-test. The data from the interview were analyzed by inductive
method. The results indicated that the effectiveness of social welfare management for the
elderly under Tha Lat Subdistrict Administrative Organization, Chum Phuang district, Nakhon
Ratchasima province was overall at a moderate level which can be arranged from the highest
to the lowest as health and medical care, housing, income, and recreation. The result from
the comparison of the elderly’s opinions towards the effectiveness of social welfare
management for the elderly classified by gender, age, status, education level, occupation, and
average monthly income was not different in overall and each aspect which was inconsistent
with the set hypothesis. In terms of the comparison of the elderly’s opinions classified by age,
no difference was found in overall aspect. Regarding the opinions from the interview, it was
found that regular health checkups should be provided whether operated by Tha Lat
Subdistrict Administrative Organization or coordinated with other agencies, and also proactive
work should be emphasized. Moreover, the elderly should be encouraged to have a serious
career for self-reliant and increased income. Budget should be supported for occupation
activities of the elderly. Besides, materials and equipment for repairing the houses affected by
the disasters such as storms should be urgently provided. There should also be a decrease in
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documentation and operation process in order to alleviate troubles in a timely manner. In
addition, adequate budget should be allocated for home repairs for low-income elderly. There
should also be ongoing recreational activities for the elderly on important days such as
religious days and field trips should be annually organized on a regular basis. Thus, if the
aforementioned issues are implemented, the effectiveness of social welfare management for
the elderly will be elevated.
Keywords : Effectiveness, Social Welfare, Elderly
1. บทนำ

ปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ทั่วโลก กำลังประสบปัญหาจำนวนประชากรผู้สูงอายุมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น
ขณะที่อัตราการเกิดลดลง ส่งผลให้ประชากรในวัยเด็กและวัยทำงานลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
การพัฒนาประเทศ ความก้าวหน้าทางการแพทย์ ทำให้ประชากรมีอายุยืนยาว นโยบายการวางแผนครอบครัว
ทำให้เกิดการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และอัตราการตายลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำนวนและสัดส่วน
ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ใน พ.ศ.
2564 ซึ่งจะกระทบต่อการพัฒ นาประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว
ปัจจุบันภาครัฐใช้งบประมาณดูแลผู้สูงอายุจำนวนมาก ทั้งงบประมาณสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและด้า น
สุขภาพ โดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี ตามสัดส่วนของผู้สูงอายุ การจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 21,963,075,000 บาท
พ.ศ. 2562 ใช้งบประมาณถึง 71,911,177,200 บาท (กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์. 2562 : 8-9)
จากข้อมูลปัญหาดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67
คือ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับ
ความเดือดร้อนในพื้นที่ ตามสิทธิที่ผู้สูงอายุพึ งได้รับ ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มีผู้สูงอายุ
จำนวน 2,052 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเตรียมความพร้อมประชากรเพื่อ วัย สูงอายุ ที่มี
คุณภาพ ยังคงเป็นความท้าทายเพื่อให้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ ซึ่งที่ผ่านมาการจัดบริ การ
สวัสดิการสังคมขององค์กรมีความหลากหลาย แต่ยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถตอบสนองปั ญหาได้อย่ าง
แท้จริง (สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์ .
2558 : 3)
จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะเป็นข้าราชการปฏิบัติ งานใน
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุนชน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
ลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้สูงอายุ จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
2.3 เพื่อ เป็นสารสนเทศสำหรับ นำไปเป็นข้อเสนอแนะ และพัฒ นางานด้านสวัสดิการสัง คม
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
3. สมมุติฐานการวิจัย
ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีเพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล
การจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุแตกต่างกัน
4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ใน
เขตตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2,052 คน โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 2
กลุ่มดังนี้
4.1.1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในเขต
ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางสำเร็จรูปของ
เครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan ; อ้างถึงใน ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์. 2555 : 149) ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 327 คน ทำการสุ่มตัวอย่างให้กระจายไปหมู่บ้านต่างๆ ตามสัดส่วนด้วยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก
4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ ได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยกำหนดโควตาจำนวน 15 คน มีเกณฑ์ในการเลือกดังนี้ 1) ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 2) ผู้เคย
ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเคยเป็นผู้นำชุมชน หรือเคยปฏิบัติงานราชการ
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นมี 2
ประเภท คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ใน 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้
ด้านที่พักอาศัย และด้านนันทนาการ ตามความคิดเห็นของผู้สูงอายุมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
แบ่งเป็น 5 ระดับ แบบสอบถามได้มีการตรวจสอบคุณภาพมี ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9122 ส่วนแบบ
สัมภาษณ์ มีลักษณะเป็นแบบกึ่งโครงสร้าง โดยกำหนดประเด็นหรือข้อคำถามแบบคำถามปลายเปิด (Openended Form)
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล กรณีแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา ด้วยตนเอง จำนวน 327 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยดำเนินการ
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สัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยมีการจดบันทึกและบันทึกเทป การวิเคราะห์ข้อมูล จากการตอบแบบสอบถามได้นำ
ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
4.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ
4.3.2 ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าลาด
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแยกเป็น
รายด้าน รายข้อ และโดยภาพรวม
4.3.3 เปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุในเขตองค์ การ
บริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามเพศ โดยการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ
t-test Independent
4.3.4 เปรียบเทียบประสิทธิผลการจัด สวัสดิการสังคมต่างๆ ของผู้สูงอายุในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนโดยใช้ F – test เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน ทำการ
เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe´s Method)
4.3.5 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นคำถามปลายเปิด โดย
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา หรือตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปมาน พิจารณาความเหมือนกัน ความแตกต่างกัน
และความสัมพันธ์กัน เพื่อหาข้อสรุปและบรรยายวิเคราะห์เป็นความเรียง
5. ผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมต่างๆ ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
5.1 ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุม
พวง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำ ดังนี้ คือ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล
ด้านที่พักอาศัย ด้านรายได้ และด้านนันทนาการ ตามลำดับ
5.2 ผลเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ งไว้
และเมื่อจำแนกตามอายุ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
5.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ จากการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ พบว่า มีข้อเสนอแนะ
ตามความมากน้อยแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้
5.3.1 ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ควรให้ความสำคัญกับการจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
อย่างสม่ำเสมอ ทั้งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดเองหรือประสานหน่วยงานอื่นๆ เน้นการ
ทำงานเชิงรุก
5.3.2 ด้านรายได้ ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอาชีพอย่างจริงจัง สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพิ่ม
รายได้ให้กับผู้สูงอายุ สนับสนุนงบประมาณในการรวมกลุ่มกิจกรรมอาชีพของผู้สูงอายุ
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5.3.3 ด้านที่พักอาศัย ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านที่ประสบวาตภัย อย่าง
เร่งด่วน ควรลดขั้นตอนของเอกสาร ขั้นตอนในการดำเนินการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที ควร
มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอเพื่อดูแลซ่อมแซมบ้านแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
5.3.4 ด้านนันทนาการ ควรมีการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เป็น
ประจำทุกๆ ปี ควรมีการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในวันสำคัญ เช่น วันสำคัญทางศาสนา และให้มีการ
ทัศนศึกษานอกสถานที่เป็นประจำทุกๆ ปี
6. การอภิปรายผล
จากการศึกษาประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ท่า
ลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้
ด้านที่พ ักอาศัย และด้านนันทนาการ หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถนำผลมาอภิปรายตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังต่อไปนี้
6.1 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสั งคมของ
ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้านเช่นกัน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุโดยให้ความสำคัญเท่ากันทุกด้าน
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มองว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดควรให้การสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาล การ
สร้างอาชีพ การจัดการเรื่องที่พ ักอาศัย และการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งผลการวิจั ย
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุจิรา มะลิ (2557 : 92-93) ได้ศึกษาเรื่องปัญหาและแนวการจัดการสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า การ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดั บปานกลาง
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง ด้าน
นันทนาการ ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายเกื้อหนุน ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านที่พักอาศัย
และด้านรายได้
6.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามเพศ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อจำแนกตามอายุ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ทั้งนี้เป็นเพราะความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่างมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าลาดได้ดำเนินงานด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย และด้านนันทนาการได้
อย่างเสมอภาคกัน จึงทำให้ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุไม่แตกต่างกัน ทั้งในมุมมองของ
เพศชายและหญิง ผู้สูงอายุ ที่มีสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ หรือ ผู้สูงอายุที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของสุธ ีร์ วิมูลชาติ (2553 : 99-101) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิผลการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย
พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีประสิทธิผลการจัดสวัสดิการผู้สู งอายุ โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้สูงอายุที่มีสถานะโสด สมรส หรือหม้าย หย่าร้าง ส่วนใหญ่มีความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นีรสาห์ ลาสิทธิ์ (2559 : 71) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบล
ในเขตอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุโดยภาพรวมและรายด้านไม่แ ตกต่างกัน และผู้สูงอายุที่มีรายได้เ ฉลี่ ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุไม่แตกต่ าง
กันมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสมุห์จิรชาติ พุทธรกขิโต เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง และอนุวัต
กระสังข์ (2563 : 161-162) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิผลการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองท่ าช้ าง
จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล
การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
6.3 ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวั ดนครราชสีมา จึงนำมา
อภิปรายผล สรุปได้ดังนี้
6.3.1 ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล โดยภาพรวมพบว่า ควรให้ความสำคัญกับการจัด
ให้มีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เน้นการทำงานเชิงรุกออกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุถึงบ้าน นอกจากนี้ควร
มีแพทย์ทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน ความดัน ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย การ
สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายในหมู่บ้าน มีกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ
6.3.2 ด้านรายได้ โดยภาพรวมพบว่า ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอาชีพอย่างจริงจัง สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ เพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ สนับสนุนงบประมาณในการรวมกลุ่มกิจกรรมอาชีพ ของผู้สู งอายุ
ส่งเสริมวิธีการในการทำการตลาดแบบใหม่ เช่น แบบผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อขยายช่องทางในการส่ ง เสริม การ
ขาย จะช่วยให้มีการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง ควรพาผู้สูงอายุไปศึกษาดูงานนอกสถานที่อย่างสม่ำเสมอทุกปี
เพื่อพัฒนาความรู้ด้านอาชีพของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ควรมีกองทุนผู้สูงอายุไว้ช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วยกันเอง
6.3.3 ด้านที่พักอาศัย โดยภาพรวมพบว่า ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้ านที่
ประสบวาตภัย อย่างเร่งด่วน ควรลดขั้นตอนในการดำเนินการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที ควร
มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอเพื่อดูแลซ่อมแซมบ้านแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในอนาคตให้พิจารณาถึง
ความเหมาะสมในสร้างสถานสงเคราะห์คนชรา ควรจัดการสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่ม
6.3.4 ด้านนันทนาการ โดยภาพรวมพบว่า ควรมีการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับ ผู้สูงอายุ
อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกๆ ปี ควรมีการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในวันสำคัญ เช่น วันสำคัญทาง
ศาสนา และให้มีการทัศนศึกษานอกสถานที่เป็นประจำทุกๆ ปี นอกจากนี้ ควรมีการตั้งชมรมผู้สูงอายุ การจัด
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ และกิจกรรมเพื่อการบันเทิง เช่น ร้องเพลง เต้นรำ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะ
สังสรรค์กัน
7. สรุปผลการวิจัย
ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุม
พวง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัด สวัสดิ การ
สังคมด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ จำแนกตามเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อ จำแนกตามอายุ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ผู้สูงอายุมีความ
คิดเห็นว่า ควรให้ความสำคัญกับการจัดให้มีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอาชีพ
อย่างจริงจัง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ควรมีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอเพื่อดูแลซ่อมแซมบ้านแก่
ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ควรมีการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกๆ ปี
8. ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์ การ
บริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปพัฒ นางานด้านสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มีดังต่อไปนี้
8.1 ผลการวิจัยประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่ว นตำบล
ท่าลาด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล โดยการอำนวยความสะดวก รถรับ-ส่ง
เมื่อเจ็บป่วยในพื้นที่เป็นบริการที่ดีมาก แต่ควรปรับปรุงเรื่องความรวดเร็วในการให้บริการของรถรับ -ส่งผู้ป่วย
และต้องมีงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายในหมู่บ้าน
8.2 ผลการวิจัยประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่ว นตำบล
ท่าลาด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านนันทนาการ แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุต้องการให้อ งค์ ก ารบริ หารส่วน
ตำบลท่าลาดให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกๆ ปี
เช่น กิจกรรมการไหว้พระ เข้าวัดฟังธรรม เป็นต้น
8.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เมื่อจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุต่างมีความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งในมุมมองที่ดีและไม่ด ี ดังนั้น จึงควรมีปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานเชิงรุกในกลุ่ม
ผู้สูงอายุเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เพื่อเพิ่มระดับประสิทธิผลให้ดีมากที่สุด
8.4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
ควรให้ความสำคัญกับการจัดให้มีก ารตรวจสุขภาพถึงบ้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้
ผู้สูงอายุ ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอาชีพ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเองได้ ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ซ่อมแซมบ้านของผู้สูงอายุที่ยากจนหรือไร้ที่พึ่งพิง ควรมีการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุอ ย่าง
ต่อเนื่อง เป็นประจำทุกๆ ปี ได้แก่ การไปไหว้พระ เข้าวัดฟังธรรม ทั้งนี้หากได้มีการดำเนินการในประเด็น
ดังกล่าวเบื้องต้น จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อศึกษาการเสริมสร้าง
สุขภาวะผู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ และ 2. เพื่อศึกษาแนวทางการ
เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย เป็นผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 296 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ และการผู้สัมภาษณ์ผู้นำฝ่ายปกครองท้อ งถิ่น จำนวน 11 คน ผลการวิจัยพบว่า
1. การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสุขภาพและด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก ส่วน
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง 2. แนวทางการเสริมสร้างสุข
ภาวะผู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวั ดสุรินทร์ พบว่า ด้านสุขภาพ ควรได้รับการ
ตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ รัฐควรให้การสนับสนุนสวัสดิการในเรื่องของสุขภาพ
การรักษาค่าพยาบาลต่าง ๆ ควรงดเว้นไว้ให้กับผู้สูงอายุทุกกรณี โดยเฉพาะเบี้ยยังชีพต่างๆ และควรได้รับ
การสนับสนุนด้านอาชีพอย่างเหมาะสม ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว ควรมีการสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อคอยดูแลให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ควรจัด
สถานที่เช่นสวนสาธารณะเพื่อให้ผู้สูงอายุและพักผ่อนหย่อนกายหย่อนใจ และด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดกิจกรรมผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะกันเพื่อเป็นการ
สร้างสุขภาพจิตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ
คำสำคัญ : แนวทาง การเสริมสร้าง สุขภาวะ ผู้สูงอายุ
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Abstract
This research is quantitative and qualitative research. The objectives are as follows:
1. To study the health enhancement of the elderly in the area of Koh Kaew Subdistrict,
Samrong Thap District. 2. to study the guidelines for enhancing the health of the elderly in
the area of Koh Kaew Subdistrict, Samrong Thap District Surin. The samples used in the
research are elderly persons in Koh Kaew sub-district Samrong Thap District Surin Province,
a total of 296 people were randomly assigned using Taroyamane's formula, and 11 people
were interviewed by local government leaders.
The results showed that, 1 . Overall, the health enhancement of the elderly in the
area of Koh Kaew Subdistrict, Samrong Thap District was at a moderate level. When
considering each aspect, it was found that the health, and welfare of the elderly at a high
level, The care of the elderly and interpersonal interaction are moderate level 2. Approaches
to enhancing the health of the elderly in the area of Koh Kaew Subdistrict, Samrong Thap
District Surin province found that health should be checked on a regularly basis, for the welfare
of the elderly. The state should provide welfare support in matters of health, treatment of
various medical issues, expenses should be waived for the elderly in all cases, especially the
pensioners, and should receive appropriate professional support. Elderly care Activities should
be organized to promote relationships within the family, and community spirit. There should
be a network of elderly people to looking after, and supporting each other. Places such as
parks should be set up for the elderly to relax, and unwind. and interpersonal interaction Subdistrict administrative organizations should regularly organize activities for the elderly such as
to meet together in order to build good mental health.
Keywords : Guidelines, Strengthening, Health, Elderly
1. บทนำ

แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในสังคมไทยที่ กำลั งก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มอายุจะไม่ยืน ยาวเหมือน
เช่นเดิม ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบการจัดการการดูแลผู้ สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะทำให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีต่อไป
ในปัจจุบันนโยบายของภาครัฐได้ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยการสร้างความ
สามารถในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต เพื่อมีความรู้ แนวทาง และเตรียมความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา ให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการพัฒนาระบบการเรียนรู้และสื่อสาธารณะ โดยเน้นพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มี
ความสามารถจัดการความรู้ ข้อมูล เนื้อหาสาระสนเทศการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เหมาะสมกับ
บริบทการสื่อสารสมัยใหม่ ในขณะที่ประชากรส่วนหนึ่งยังดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมคือ ดำรงชีวิตตามวิถี
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ธรรมชาติมีการรวมกลุ่มในการพัฒนาและสร้างเป็นชุมชน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นได้ว่ามีความจำเป็น
จะต้องศึกษาถึงแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุของสังคม
สุขภาวะ ถูกใช้เรียกในแบบต่างๆกัน ไม่ว่าจะเป็นความอยู่ดีมีสุข ความผาสุก Well-being หรือ
Wellness ซึ่งหมายถึง การมีสุขภาพที่ดี ย่อมหมายถึงภาวะที่เป็นสุข มีความสมบูรณ์ทางกาย จิตใจ อารมณ์
ปัญญา สังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ร่างกายแข็งแรง มีสติ มีสังคมที่สันติ มีปัญญารอบรู้เท่าทัน เป็นต้น
(ประเวศ วะสี, 2549) สอดคล้องกับ ทวีชัย เชสูงเนิน (2554) ที่กล่าวว่า สุขภาวะ คือ การพิจารณาถึงวัต ถุ
และจิตใจเป็นสำคัญ การที่บุคคลมีความคิดเชิงบวกในด้าน สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ยังไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ และบัวพันธ์ พรหมพักพิง (2549) ที่กล่าวว่า สุขภาวะ คือ ภาวะที่เกิดจากความ
พึงพอใจต่อการดำเนินชีวิตและภาวะที่เกิดจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดี เช่น การมีที่อยู่อาศัยที่
เหมาะสม เป็นต้น นอกจากนี้ สุขภาวะ ยังหมายถึง การมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีครอบครัวที่
อบอุ่นมั่นคงในสภาพแวดล้อมที่ดี มีความรู้และหน้าที่การงานที่เหมาะสม มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
ภาครัฐมีระบบบริหารจัดการที่ดี (สำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์แผน
11, 2548)
สำหรับการศึกษาเรื่องสุขภาวะมีแนวโน้มที่จะเน้นการศึกษาในเรื่องของสุขภาพจิตใจ ไม่ว่าจะเป็น
การศึกษาเพื่อให้เข้าใจสาเหตุการมีสุขภาวะ หรือปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีสุขภาวะซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สภาวะของผู้สูงอายุ ได้มีการศึกษาไว้จำนวนมากดังนี้
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของผู้สูงอายุพบว่า การเกษียณอายุเป็นปัจจัยที่มี นัก วิจั ยหลายคน
สนใจศึกษา การเกษีย ณอายุโดยสมัครใจส่งผลต่อสุขภาวะเชิงอัตวิสัย ดังนี้ การเกษียณอายุโดยสมัครใจมี
อิทธิพ ลเชิงบวกต่อความพึ งพอใจในชีวิ ตความพึ งพอใจในเวลาว่า ง ความพึงพอใจในสุขภาพและการ
เกษียณอายุโดยสมัครใจมีอิทธิพลเชิงลบต่อความพึงพอใจกับรายได้ในครัวเรือน ในขณะที่การเกษียณอายุแบบ
อัตโนมัติทำให้ความพอใจในรายได้ลดต่ำลงเพราะส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุชอบที่จะทำงานเพื่อมีรายได้ไว้ใช้
มากกว่า และความพึงพอใจในเวลาว่างลดน้อยลงและไม่มีผลต่อความพึงพอใจในสุขภาพ (Klein, 2009)
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ที่มีก าร
ดำเนินงานต่างๆได้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับมาจากรัฐ โดยเฉพาะเรื่องการเสริมสร้างสุขภาวะต่อ
ผู้สูงอายุเพื่อการพัฒ นาคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น ได้มีการนำเอานโยบายและแนวปฏิบัติใดเป็นเกณฑ์ในการ
ดำเนินการ การวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยการปฏิบัติ และผลต่างๆ ที่ให้แก่ผู้สูงอายุ แต่ยังไม่มีงานวิจัย
ใดที่ศึกษาเชิงการประเมินหรือตรวจทานว่า นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในเรื่องการเสริมสร้ างสุข
ภาวะนี้ ทั้งขององค์กรส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนที่ใช้ยึดถือและปฏิบัติกันในปัจจุบันขณะนี้ นั้นตรงกันหรือ
แตกต่างกันอย่างไร เป็นการใช้แนวทางของพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้า นนโยบาย
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2551 หรือพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หรือใช้นโยบายหลักของรัฐบาล เป็นเกณฑ์
ดำเนินการ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยนี้จะทำให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่จะช่วยให้เห็นแนวทาง และภาพของเหตุหรือ
ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาแก้ไข หรือปรับปรุงในการดำเนินงานเรื่อง
การเสริมสร้างสุขภาวะแก่ผู้สูงอายุขององค์กรเหล่านี้ได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยเป็นการ
นำไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาสังคมของผู้สูงอายุในอนาคตได้ด้วย การวิจัยนี้ยังศึกษาเพิ่มเติมถึงข้อมูลเพื่อ
นำไปพัฒ นาในการบริการแก่ผู้สูงอายุนั้น ให้เป็นไปตามสภาพที่ต้องการอย่างแท้จริง ด้วยการศึกษากับ
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ผู้รับบริการคือ ผู้สูงอายุว่ามีการรับรู้ถึงนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องการเสริมสร้างสุขภาวะแก่ตน
หรือผู้สูงอายุทั้งหลายจากองค์กรเหล่านี้หรือไม่อย่างไรและมีความต้องการให้เป็นไปอย่างไร
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุใน ตำบลเกาะ
แก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อจะได้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้สูงอายุในการเอาใจใส่ต่ อสุขภาพ
เลือกรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง ร่วมกิจกรรมกับคนอื่นโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการจัดการ
ความเครียดอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัด
สุรินทร์
2. เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์
3. แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะ
การส่งเสริมสุขภาวะเป็นกระบวนการดำเนินการเพื่อให้เกิดสุขภาวะทางกายและจิตใจ ให้บุคคล
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สอดคล้องกับ Pender (1987) ที่มองภาพกว้างของการส่งเสริม
สุขภาวะ ประกอบด้วย การให้ความรู้ การป้องกัน และการให้ภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาวะในผู้สูงอายุควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงวัยอายุ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุที่สามารถสังเกตได้ชัดเจนและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านอื่ น ๆ คือ การ
เปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ ด้านร่างกาย โดยการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายมีการเปลี่ ยนแปลงในโครงสร้างและ
หน้าที่ของทุกระบบในร่างกายตามธรรมชาติ การทำงานของร่างกาย มีความสัมพันธ์กับสภาวะ สุขภาพมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตซึ่งได้แก่ทางด้านกายภาพ การรู้คิดรวมทั้งสภาวะในชีวิตด้วย โดยบทบาทของ
กิจกรรมทางร่างกายก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาผู้อื่น ซึ่งมีผลต่อการทำงานของร่างกายและ
สุขภาพจิต ป้องกันการเกิดความหดหู่โดดเดี่ยว กดดันและเพิ่มความคิดเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
(Garatachea, 2009)
ความต้องการของผู้สูงอายุนั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลหลายฝ่ายทั้งในภาครัฐบาล
หน่วยงานเอกชน องค์กรท้องถิ่น ชุมชน ความต้องการของผู้สูงอายุ หลักๆจะมีอยู่ 5 ด้าน 1) ความต้องการ
ทางร่างกาย ได้แก่ ความต้องการทางกายภาพและปัจจัย สี่ของผู้สูงอายุ 2) ความต้องการทางเศรษฐกิจ
ได้แก่ ความต้องการประกอบอาชีพต้องการมีรายได้ 3) ความต้องการความรู้ ได้แก่ ความต้องการความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับวัยสูงอายุเพื่อมาใช้ปรับตัวในด้านต่างๆ มีความรู้เท่าทันเหตุการณ์ 4) ความต้องการทางด้าน
สังคม ได้แก่ ความต้องการเป็นที่ยอมรับนับถือจากสังคม แล้วทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่น 5) ความ
ต้องการทางด้านจิตใจ ได้แก่ ความต้องการทางด้านความรัก ความอบอุ่น และต้องการมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ (
สมพร เทพสิทธา, 2540) ส่วนการส่งเสริมเกื้อหนุนผู้สูงอายุเพื่อให้ดำรงอยู่ในชุมชนและครอบครัว ซึ่งความ
สนับสนุนประกอบด้วย 6 ประการ ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล 2) ด้านรายได้ 3) ด้านที่พัก
อาศัย 4) ด้านนันทนาการ จัดศูนย์บริการผู้สูงอายุเพื่อให้การปรึกษาแก่ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว 5)
ด้านความมั่นคงทางสังคม การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุ จัดตั้งศูนย์บริการ
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ทางสังคมผู้สูงอายุ ศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน 6) ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อ หนุ น จัดตั้ง
บริการชุมชนเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ที่ห่างไกล จะได้มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
(มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2543)
สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการสำคัญ 5 ด้าน คือ 1) ด้านร่างกาย ต้องการปัจจัยสี่ของ
ผู้สูงอายุ 2) ด้านการศึกษา เพื่อให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ 3) ด้านนันทนาการ เช่น จัดศูนย์รวมของผู้สู งอายุใน
การพักผ่อนพบปะสังสรรค์ 4) ด้านที่อยู่อาศัย เช่น สถานสงเคราะห์ของรัฐบาลและเอกชน 5) ด้านความ
ปลอดภัย เป็นต้น
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ตัวแปรต้น
ตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้
2. ตัวแปรตาม
แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
2.1 ด้านสุขภาพ
2.2 ด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ
2.3 ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
2.4 ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5. วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์ เป็นการวิจัยแบบผสม ระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัด
สุรินทร์จำนวน 1,127 คน
การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง
1. เลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ จากจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 1,127 คน ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 296 คน
2. การเลือกผู้สัมภาษณ์ ประกอบไปด้วย ผู้นำฝ่ายปกครองท้องถิ่น จำนวน 11 คน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล แบบสอบถามเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
2. แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรง
ทาบ จังหวัดสุรินทร์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบสอบถาม
ผู้วิจัยดำเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและรับคืนกลับด้วยตนเอง โดยการรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยและทำการเก็บข้อมู ล ด้วย
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ตนเองจำนวน 296 ชุด ทำการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามอีกครั้ง หลังจากนั้นนำข้อมูลไป
ประมวลผลด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. แบบสัมภาษณ์
ผู้วิจัยนัดกลุ่มตัวอย่างเพื่อทำการสัมภาษณ์ โดยทำการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วย
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย หลังจากนั้นนำข้อมูลไปวิเคราะห์ตามประเด็นที่ผู้วิจัยศึกษา
6. ผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 61-71 ปี มีจำนวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 89.5 รองลงมา
คือ มีอายุระหว่าง 71 – 81 ปี มีจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 ลำดับต่อมา มีอายุระหว่าง 81-91 ปี
จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 และน้อยที่สุด คือ มีอายุระหว่าง 91 ปีขึ้นไป จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ
1.1
ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรง
ทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅=3.41, S.D.= 1.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุป
ได้ดังนี้
1. ด้านสุขภาพ ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สู งอายุต ำบล
เกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X̅=3.52, S.D.=1.93)
2. ด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเสริ มสร้า งสุ ขภาวะ
ผูส้ ูงอายุตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X̅=3.66, S.D.=1.86)
3. ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูง
อายุตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅=3.31, S.D.=1.85)
4. ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเสริมสร้างสุข
ภาวะผู้สูงอายุตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅=3.11,
S.D.=1.78)
สรุปผลสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการ“แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตำบลเกาะแก้ว
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์”
การสัมภาษณ์นี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ “แนวทางการ
เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุ รินทร์” เกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ผู้สูงอายุที่มีต่อการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ ได้แก่ 1. ด้านสุขภาพ 2. ด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ 3. ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 4. ด้านปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ซึ่งสรุปบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) จำนวน 11 ท่านดังนี้
1. ด้านสุขภาพ
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสุ ขภาพในการ
เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ว่า สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญต่อ
ผู้สูงอายุดังนั้นท่านควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ (นายบัญชา วรรณบุตร, การสัมภาษณ์, 2564,
2 ตุลาคม) ซึ่งสุขภาพที่ได้รับที่ใกล้ตัวที่สุดของผู้สูงอายุไปตำบลโกรกแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
คือการได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ โดยการดูแลของลูกหลานนั่นเอง (นายสราวุธ คำเครื่อง, การ
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สัมภาษณ์, 2564, 2 ตุลาคม) นอกจากนั้นในวัยที่มีการร่วงโรยตามกาลเวลาของผู้สูงอายุในสภาพร่ างกายที่
อ่อนแอ จึงจำเป็นต้องมีการบำรุงร่างกายและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สภาพร่างกายและจิตใจ
แข็งแรงขึ้น (นายเมือง จินพละ, การสัมภาษณ์, 2564, 3 ตุลาคม) เนื่องจากสุขภาพร่างกายของผู้สู งอายุที่
ทรุดโทรมลงไปนั้นเนื่องจากการดูแลที่ไม่ทั่วถึงของบุตรหลานที่ต้องมีอาชีพในการประกอบจึงไม่ค่อยมีเวลาที่จะ
ดูแลผู้สูงอายุเท่าที่ควรนับฉะนั้นท่านควรได้รับการรักษาจากแพทย์ทุกครั้งเมื่อยามเจ็บป่วยหรือได้รั บการดูแ ล
จากแพทย์ประจำตำบลอย่างสม่ำเสมอ (นายประเวศ ดวงใจ, การสัมภาษณ์, 2564, 4 ตุลาคม) สิ่งที่ควร
ตระหนักให้มากที่สุดที่จะทำให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ไม่ว่าจะยามเจ็บป่วยหรือเจ็บไข้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ
ยาเมื่อผู้สูงอายุเจ็บป่วยจะต้องมีญาติช่วยดูแลหรือบุตรหลานช่วยดูแล (นางสาวเมธาวดี สมนาค, การ
สัมภาษณ์, 2564, 4 ตุลาคม)
2. ด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุว่า แล้วเรื่องสวัสดิการสังคมนั้น
การถ่ายทอดความรู้ในเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทางองค์การบริ หารส่วนตำบลจะต้องให้การดูแลในส่ว นที่
เป็นผู้สูงอายุรัฐควรให้การสนับสนุนสวัสดิการในเรื่องของสุขภาพนึกว่าจะเป็นเรื่องการรักษาค่าพยาบาลต่างๆ
ควรงดเว้นไว้ให้กับผู้สูงอายุทุกกรณี โดยเฉพาะเบี้ยยังชีพต่างๆ ของผู้สูงอายุบางครั้งก็ไม่เพียงพอต่อการดำรง
ชีพของผู้สูงอายุฉะนั้นแล้วรักควรจัดโครงการแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้สูงอายุรวมถึงที่อยู่อาศัยที่ผู้สูงอายุ
ที่ไม่มีบุตรหลานคอยดูแลควรจัดที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ (นายประจวบ โนนใหญ่, การสัมภาษณ์,
2564, 2 ตุลาคม) การฝึกอบรมด้านอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าผู้สูงอายุในตำบลเกาะ
แก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ มีฝีมือทางด้านการจัดทำผ้าไหมผู้สูงอายุควรได้รับ การสนับ สนุ นด้าน
อาชีพ ในการสนับสนุนในเรื่องผ้าไหมให้เต็มที่มีการจัดสินค้าให้มีการส่งออกให้กับผู้สูงอายุเพื่อจะได้เป็นรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน รวมถึงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมจะต้องได้รับการประสานงานจากหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบให้ช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้สูงอายุที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับวั ยของผู้สู งอายุ
(นางสาวอรทัย พิมพะ, การสัมภาษณ์, 2564, 2 ตุลาคม)
3. ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ด้านการดูแลผู้สูงอายุว่า ความคิดเห็นในด้านการดูแล
ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่หลักในการดูแลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลควรจัด กิ จกรรม
เพื่อส่งเสริมให้ท่านได้อยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา เช่น กิจกรรมประกวดครอบครัวอบอุ่น เป็นต้น
เพื่อเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็งของผู้สูงอายุจะนำมาซึ่งการมีสุขภาพร่างกายที่ดีถือว่าเป็นการดูแลผู้สู งอายุที่ดี
อย่างหนึ่ง พร้อมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลต้องดำเนินการในเรื่องการให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวของ
ผู้สูงอายุเองไม่ว่าจะเป็นลูกหลาน หรือคนในครอบครัวจะต้องได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพ
ใจของผู้สูงอายุ (นายใจ บุญเสริม, การสัมภาษณ์, 2564, 4 ตุลาคม) ในส่วนของผู้สูงอายุที่ไม่มีครอบครัว ที่
อยู่ตามลำพังไม่มีลูกหลานดูแลสมควรที่จะได้สร้างเครือข่ายกับผู้สูงอายุเพื่อคอยดูแลให้ความช่วยเหลือ ซึ่ง กัน
และกันไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่มีครอบครัวร่ำรวยก็สามารถที่จะคอยบอกลูกบอกหลานให้ความช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่ท่านไม่มีบุตรหลานดูแลสรุปง่ายๆก็คือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนั่นเอง ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุนั้น
จะมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจที่ดี เพราะอย่างน้อยก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้สูงอายุด้วยกันเอง (นาย

697

อนุสิทธิ์ สมญา, การสัมภาษณ์, 2564, 4 ตุลาคม) ในส่วนของครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญปกติแล้ว ผู้สูงอายุ
ในตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ จะอยู่อย่างครอบครัวที่ลูกหลานต้องไปทำงานต่างจังหวัด
ทำให้ส่วนมากแล้วผู้สูงอายุจะอยู่ตามลำพังบางครั้งลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยได้ส่งเงินหรือ
ค่าใช้จ่ายมาให้กับผู้สูงอายุทำให้ผู้สูงอายุนั้นต้องขาดแคลนทางด้านปัจจัยสี่ ในการเลือกหน่วยให้แก่ท่านซึ่งใน
เรื่องนี้ผู้สูงอายุเองจะต้องได้รับการอุปการะจากครอบครัวของท่าน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ครอบครัวจะต้องให้
ความสำคัญในเรื่องนี้ ในส่วนที่เป็นการดูแลผู้สูงอายุในด้านร่างกายนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ควรให้ความสำคัญกล่าวคือ ควรจัดสถานที่เช่นสวนสาธารณะเพื่อให้
ผู้สูงอายุและพักผ่อนหย่อนกายหย่อนใจ จัดสนามกีฬาสำหรับออกกำลังกายให้แก่ผู้สูงอายุและสถานที่พักผ่อน
ที่เหมาะสมปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทั้ง ภายในและภายนอกให้แก่ผู้สูงอายุ (นาย
ประเวศ ดวงใจ, การสัมภาษณ์, 2564, 4 ตุลาคม)
4. ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ในด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของผู้สูงอายุนั้นเป็นสิ่ง
สำคัญที่ผู้สูงอายุจะต้องการเพราะว่าการปฏิสัมพันธ์จะทำให้ผู้สูงอายุไม่ มีความเศร้าซึมมีความร่า เริ ง เพราะ
อย่างน้อยจะได้มีเพื่อนพูดคุยฉะนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้ดูแลควรเข้าพบปะดูแลและช่วยเหลืออยู่
เสมอเพื่อเป็นการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบว่าผู้สูงอายุนั้นต้องการอะไรบ้างเพื่อที่จะได้มาจัดสรรให้แ ก่ผู้ สูงอายุที่
ขาดการดูแลช่วยเหลือ องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดกิจกรรมผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นวัน
ผู้สูงอายุโรค ต้องมีการจัดกิจกรรมในทุกๆปีเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นได้พบปะกันเพื่อเป็นการสร้างสุขภาพจิตที่ดี
ให้แก่ผู้สูงอายุ (นายบัญชา วรรณบุตร, การสัมภาษณ์, 2564, 5 ตุลาคม) การให้คำปรึกษาและการให้กำลังใจ
ของครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะผู้สูงอายุนั้นต้องการการดูแลจากครอบครัวการปฏิสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญ
ต่อผู้สูงอายุหรือว่าการจะเป็นการพูดคุยระหว่างลูกหลานการให้ความเอาใจใส่การดูแลเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก
ลูกหลานควรให้ความรักความเอาใจใส่กับผู้สูงอายุมากๆ ในเรื่องนี้องค์การบริหารส่วนตำบลควรส่งเสริมดูแ ล
ให้คำปรึกษาและให้กำลังใจกับคนในครอบครัวของผู้สูงอายุว่าการปฏิสัมพันธ์นั้นเป็นสิ่ งที่ส ำคั ญต่อ ผู้สู งอายุ
(นายเสรี จำปาดี, การสัมภาษณ์, 2564, 5 ตุลาคม) และอีกประการหนึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ สูงอายุก็
คือการพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงคอยสอดส่องดูแลผู้สูงอายุที่อยู่เพียงตามลำพั งให้
ท่านได้รับความอบอุ่นบ้างเพราะอย่างน้อยก็มีเพื่อนบ้านคอยถามไถ่เป็นกำลังใจ (นางสาวเมธาวดี สมนาค,
การสัมภาษณ์, 2564, 5 ตุลาคม)
7. อภิปรายผล
จากการศึกษา แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์ ทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านสุขภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิชิเรลริ (Cicirelli, 1981) ได้ศึกษาเกี่ยวกับบุตรที่เป็น
วัยผู้ใหญ่ในการดูแลบิดามารดาสูงอายุในชุมชนลาฟาแยตต์ รัฐอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า บุตรมี
ทัศนคติต่อบิดามารดาสูงอายุในทางบวก มีความขัดแย้งแต่ไม่มาก
2. ด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสมอ จัดพล (2556) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านลาด
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จังหวัดเพชรบุรี พบว่า การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในพื้นที่ที่ศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการจัดการ
ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลอยู่ในระดับสูงและต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลช่วยเหลือในด้ านค่า
รักษาพยาบาล จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ กองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ และจัดการบริการ
ครอบครัวอุปการะ
3. ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ นาควิจิตร (2551) ได้วิจัยเรื่อง
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองและความสุขของผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนด้านการดูแล
สุขภาพตนเองจากครอบครัวและการสนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพตนเองจากบุคลากรทางการแพทย์มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ
4. ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผลการวิจัยพบว่า “แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุตำบล
เกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์” พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลมี หน้ าที่
หลักในการดูแลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ
ชัย กิตตินาคบัญชา (2561) ได้วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ สภาพแวดล้อม การมีส่วนร่วมทาง
สังคมและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุไทย พบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางกายภาพกับสภาพแวดล้อม
ทางสังคมจากครอบครัว มีอิทธิพลทางบวกต่อสุขภาพจิตทีดีของผู้สูงอายุแม้ว่าความสามารถทางกายภาพจะ
ลดลง นอกจากสภาพแวดล้อมทางสังคม รัฐ ชุมชน สังคมที่เหมาะสม ตอบสนองตามความต้องการของ
ผู้สูงอายุจะสนับสนุนความสามารทางกายของผู้สูงอายุได้แล้วยังสนับสนุนระดับการมีส่วนร่วมทางสั งคมของ
ผู้สูงอายุให้เพิ่มขึ้นและยืดระยะเวลาให้นานขึ้นแม้ในกรณีที่ผู้สูงอายุจะมีความสามารถลดลงตามอายุ
8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัย
1. ภาครัฐควรจัดทำนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการความร่วมมือกัน
ในการดูแลผู้สูงอายุกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ภาครัฐควรกำหนดนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างกว้างๆเพื่อ
ประยุกต์ให้ใช้เป็นรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในแต่ละภูมิภาค
3. ภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพด้วยการสร้างหลั กประกันด้ าน
สุขภาพ หลักประกันด้านรายได้ ให้ครอบคลุมผู้สูงอายุทุกกลุ่ม
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ
2. ควรศึกษาวิจัยแนวทางหรือรูปแบบที่ทำให้องค์กรผู้นำด้านผู้สูงอายุ องค์กรของชุมชนหรือภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ
3. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบของนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ
4. ควรศึกษาวิจัยแนวทางการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ มีว ัต ถุป ระสงค์ เพื่อ ศึ ก ษาองค์ประกอบขั้ นตอนและพิธ ีกรรมในประเพณีบุ ญ
ข้าวเปลือกชาวไทยเชื้อสายเขมรบ้านโคกยาง จังหวัดสุรินทร์ การศึกษาใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การจากศึกษาในเชิงเอกสาร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผล
การศึกษาพบว่าบุญข้าวเปลือกเป็นประเพณีจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนา และพราหมณ์ ของชาวไทยเชื้อ
สายเขมรที่ผสมผสานกับความเชื่อเดิมให้พืชผลทางการเกษตรเจริญงอกงามสมบูรณ์ บุญข้าวเปลือกของชาว
ไทยเชื้อสายเขมรบ้านโคกยาง แสดงออกมามาในรูปแบบของประเพณีพ ิธีกรรมต่างๆ 1) ข้าวเปลือกเป็น
องค์ประกอบหลักในพิธีกรรม 2) บายศรี ใช้ในการเรียกขวัญข้าว 3) เครื่องเซ่นไหว้ เพื่อใช้ในพิธีการเซ่นไหว้
ทำบุญข้าวเปลือก 4) ผู้ประกอบพิธีกรรม เป็นตัวเชื่อมระหว่างชาวบ้านกับพิธีกรรม 5) พระสงฆ์ ทำหน้าที่
เจริญพุทธมนต์ความเป็นสิริมงคลให้กับผู้เข้าร่ว มพิธี 6) อุปกรณ์การเก็บเกี่ยวข้าว เช่น เคียว ไม้ตีข้าว
กระเชอ กระดิ่งวัวควาย ขั้นตอนและพิธีกรรมในประเพณีบุญข้าวเปลือกชาวไทยเชื้อสายเขมรบ้านโคกยางนั้น
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง ดังนี้ 1) พิธีกรรมก่อนทำบุญข้าวเปลือก มีการไปเซ่นไหว้ที่ศาลประจำหมู่บ้าน
ก่อนที่จะมีการทำบุญข้าวเปลือก 2) วันพิธ ีทำบุญข้าวเปลือก แบ่งออกเป็น 3 วัน ขั้นตอนการทำบุ ญ
ข้าวเปลือก 3 ขั้นตอนหลัก 1) การรวมข้าว 2) เรียกขวัญข้าว 3) ฉลองข้าว บุญข้าวเปลือกแสดงให้เห็น ถึง
ความสำคัญของข้าวที่มีอิทธิพลต่อผู้คนทั้งมิติด้านสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
คำสำคัญ : บุญข้าวเปลือก ประเพณีพิธีกรรม ชาวไทยเชื้อสายเขมร

Abstract
This research article is to study the research process and rituals in the Thai-Khmer
rice merit tradition of Ban Khok Yang, Surin province. The study used a qualitative research
methodology by studying the documents, Information from an in-depth interview and data
from participant observations. The results of the study found that Paddy merit is a tradition
from Buddhist and Brahmin beliefs of Thai people of Khmer descent that combines with the
old beliefs to make agricultural crops flourish and perfect. Paddy merit of Thai people of Khmer
descent, Ban Khok Yang. expressed in the form of various traditions rituals 1) Paddy is the
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main element in rituals 2) Bai Sri is used to call Kwan Rice 3) Oblation to used in ceremony
to make merit of paddy. 4) Ceremonial practitioner is connection between the villagers and
ceremony 5) The monks are responsible for the blessing of blessings for the participants in
the ceremony. 6) Rice harvesting equipment such as sickles, rice beaters, rice stalks, cattle
bells Processes and rituals in the Thai-Khmer rice merit tradition of Ban Khok Yang can be
divided into 2 periods as follows 1) Rituals before making merit, There are offerings to the
village shrine before the rice merit making ceremony. 2) The rice merit ceremony day is
divided into 3 days. The rice merit process consists of 3 main steps: 1) gathering rice 2) calling
Kwan rice 3) making merit and offering food to monks during morning. The merit of paddy
shows the importance of rice influencing people in both social, cultural and economic
dimensions.
Keywords : Paddy Bun, Ritual Tradition, Thai Khmer
1. บทนำ

“ข้าว” เป็นพืชที่อยู่คู่กับผู้คนในในแถบเอเชียอุษาคเนย์มาเป็นระยะเวลาหลายพันปี จนเกิดเป็น
รากเหง้าของขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดโยงผู้คนไว้กับชุมชนและสังคม กลายเป็นวัฒนธรรมข้าวที่หลอมรวม
ผู้คนในสังคมข้าวจึงมีบทบาทในการกำหนดวิถีของสังคม ข้าวจึงเป็นมากกว่าอาหารในชีวิตประจำวันของ
มนุษย์เป็นตัวเชื่อมโยงมนุษย์เข้ากับความเชื่อ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิต จากหลักฐานทาง
โบราณคดีที่แสดงถึงการเพาะปลูกข้าวในประเทศไทย เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อำเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี และแหล่งโบราณคดี โนนนกทา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จะเห็นได้ว่ามีทั้งเมล็ดข้าวที่
ถูกไฟเผากลายเป็นถ่านและแกลบ และหลักฐานภาพเขียนบนผนังที่ผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวได้ ว่า
ผู้คนในแถบนี้รู้จักข้าวและเพาะปลูกข้าวมาก่อนแล้วตั้งแต่อดีต
ข้าวคือชีวิตของคนไทย มีความผูกพันกับคนไทย จึงเป็นสาเหตุให้เกิดตำนานวัฒนธรรมข้า วและ
ประเพณีต่างๆ เกี่ยวกับข้าว ทั้งที่มีความเกี่ยวข้องกับข้าวโดยตรง และได้จากการสะสมประสบการณ์ ความรู้
และภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานกัน ทั้งนี้เพื่อความอยู่รอดความสุขกาย ความสุขใจ (สงกรานต์ จิตรากร,
๒๕๔๔) บุญข้าวเปลือกเป็นหนึ่งในประเพณีที่ชาวอีสานยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานนำข้ าวเปลือ กไป
ทำบุญรวมกันเป็นใหญ่ๆที่วัดหรือสถานที่นัดหมาย ชาวอีสานเรียกกองข้าวเปลือกกองใหญ่ว่า “กุ้มข้าวใหญ่”
แล้วจะทำพิธีทางพราหมณ์ “พิธีรับขวัญข้าว” เพราะเชื่อว่าขณะที่เราทำนาเกี่ยวข้าวและนวดข้าว เราใช้เท้ า
เหยียบย่ำข้าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำพิธีบูชาพระแม่โพสพเพื่อขอขมาจะได้เป็นสิริมงคลต่อตนเองและ
ครอบครัวให้มีแต่ความผาสุก ชาวบ้านมีการปรับประยุกต์ใช้ฮีตสิบสองให้เหมาะสมกับกาลเวลาสมัยที่เปลี่ยนไป
จากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำนา โดยชาวบ้านแต่ละครัวเรือนจะนำเอาข้าวเปลือกของตนมากองรวมกัน
ณ สถานที่นัดหมาย เรียกกองข้าวที่นำมารวมกันกันกองใหญ่นี้ว่า กุ้มข้าวใหญ่ พระสงฆ์ทำการเจริญพระพุทธ
มนต์ รับศีลและฟังเทศ ตอนกลางคืนมีการแสดงมหรสพ ตอนรุ่งเช้าก็จะมีการทำบุญตักบาตรและถวาย
ข้าวเปลือกแก่พระสงฆ์ (จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2523) นอกจากนี้กองข้าวที่ชาวบ้านนำมารวมกันไว้ เป็น
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมีน้ำใจการแบ่งปัน การทำบุญทำกุศล และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนใน
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หมู่บ้าน ทั้งยังหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตในปีนั้นๆ อีกด้วย กองข้าวที่นำมารวมกันกองใหญ่ก็จะ
หมายถึงความศรัทธาและมีน้ำจิตน้ำใจของผู้คนในหมู่บ้านนั้น และก็แสดงว่าฝนฟ้าในปีนั้นตกตามฤดูกาล น้ำ
เพียงพอต่อการทำนามีอุดมสมบูรณ์ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จึงมีผลผลิตมากพอที่ชาวบ้านนำมาร่ วมกันทำบุญ
ข้าวเปลือกเป็นกองใหญ่
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าชาวนาให้คุณค่าและความสำคัญ ของข้าวที่อยู่ในฐานะสิ่งที่ เป็น
มงคลและศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ของผู้คนมาอย่างยาวนาน ในทุกพิธีกรรมของผู้คนมักจะมี
ข้าวเข้ามาเกี่ยวข้องสะท้อนระบบความเชื่อความคิดวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับอาชีพ ประเพณีบุญข้าวเปลือกของ
ชาวไทยเชื้อสายเขมรแสดงให้เห็นจิตวิญญาณของชุมชนที่ดำรงอยู่ด้วยวิถีเกษตรกรรมมาช้านาน ด้วยความ
อุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน ด้วยสำนึกในบุญคุณของข้าว และเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจ
ของชุมชน เพื่อสืบทอดจิตวิญญาณที่กล้าแกร่งของชาวนา
ผู้ศึกษาได้สนใจศึกษาบุญข้าวเปลือกของชาวไทยเชื้อสายเขมรบ้านโคกยาง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่ยังมีการสืบสานการทำบุญข้าวเปลือก เพื่อจัดระบบองค์ความรู้เรื่องบุญข้าวเปลือ กใช้ ใ นการส่ง เสริม
การศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น และ
จัดทำเป็นสารสนเทศของชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชุมชน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาองค์ประกอบ ขั้นตอนและพิธีกรรมในประเพณีบุญข้าวเปลือกชาวไทยเชื้อสายเขมรบ้ าน
โคกยาง จังหวัดสุรินทร์
3. วิธีดำเนินการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธี
การศึกษาทั้งเอกสารและการสัมภาษณ์ โดยผู้ผู้ศึกษาได้กำหนดวิธีการศึกษาไว้ดังนี้
1. การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากเอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวกับบุญข้าวเปลือกของชาวไทยเชื้อสายเขมรบ้านโคกยาง จังหวัดสุรินทร์
2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มเป้าหมายในบ้านโคกยาง จังหวัด
สุรินทร์
3. ข้ อ มู ล จากการสั ง เกตแบบมี ส ่ วนร่ วม (Observations Participant) จะทำควบคู ่ ก ั บ การ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้นำพิธี กลุ่มผู้นำชุมชนและผู้ร่วมพิธี และชาวบ้านในพื้นที่
4. ขอบเขตการศึกษา
เนื้อหาหรือประเด็นที่ศึกษา
ในการศึกษาครั้ งนี้ ผู้ ศึ กษามุ่ งที่ จะศึก ษาองค์ประกอบ ขั้นตอนและพิธ ีกรรมในประเพณีบุ ญ
ข้าวเปลือกชาวไทยเชื้อสายเขมรบ้านโคกยาง จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้กำหนดผู้ที่จะให้ข้อมูลในการศึกษาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจงเฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) จำนวน 20 คน ประกอบด้วย ผู้นำพิธี กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้
ร่วมพิธี และชาวบ้านในพื้นที่
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พื้นที่การศึกษา
บ้านโคกยาง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
5. ผลการศึกษา
บุญข้าวเปลือกของชาวไทยเชื้อสายเขมรบ้านโคกยาง จังหวัดสุรินทร์
ในการศึกษาบุญข้าวเปลือกของชาวไทยเชื้อสายเขมรบ้านโคกยาง จังหวัดสุรินทร์ ได้แบ่งประเด็น
การศึกษาออกเป็น 1) องค์ประกอบบุญข้าวเปลือกของชาวไทยเชื้อสายเขมรบ้านโคกยาง 2) ขั้นตอนและ
พิธีกรรมในประเพณีบุญข้าวเปลือกชาวไทยเชื้อสายเขมรบ้านโคกยาง สรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
1. องค์ประกอบบุญข้าวเปลือกของชาวไทยเชื้อสายเขมรบ้านโคกยาง
การทำบุญข้าวเปลือก (เทอบ็อนซเร็ว) จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ไม่ได้กำหนด
วันที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับวันเวลาและความพร้อมของชุมชน เป็นการเรียกขวัญข้าวหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวเพื่อ
เป็นการขอบคุณและบูชาพระแม่โพสพ โดยมีความเชื่อว่า การทำบุญถวายข้าวเปลือกจะค้ำคูณหนุนนำส่ง ผล
ให้ขึ้นได้ผลผลิตข้าวมากขึ้น พิธีกรรมชาวบ้านจะนำข้าวเปลือกไปรวมกันที่วัดประจำหมู่บ้าน เป็นการทำบุญ
และบูชาพระแม่โพสพ และจะประกอบพิธีกรรมถวายข้าวเปลือกแด่พระสงฆ์ที่วัดประจำหมู่บ้าน และชาวบ้านก็
จะมาฟังเทศน์มหาชาติ มีการประดับตกแต่งด้วยข้าวเปลือก ผลไม้ ต้นกล้วย ทำบุญข้าวเปลือกเป็นการรำลึก
บุญคุณของพระแม่โพสพ จัดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ในช่วงนี้ช่วงที่มีการเผาซังข้าว เกิดไฟไหม้ทุ่ง
นา จึงต้องอันเชิญแม่โพสพมาประทับบนยุ้งฉางก่อน ปัจจุบันนั้นการทำบุญข้างเปลือกไม่ได้กำหนดวันที่
แน่นอนขึ้นกับความสะดวกของชุม ชน ปัจจุบันมีการดั ดแปลงวัฒ นธรรมไปปรับประยุ กต์แต่ย ัง คงไว้ ซึ่ ง
ข้าวเปลือก เช่น การทอดกฐินข้าวเปลือก การทำบุญด้วยข้าวเปลือกแทนเงิน องค์ประกอบในงานบุ ญ
ข้าวเปลือกประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบหลักที่สำคัญ ดังนี้
1. ข้าวเปลือก โดยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของงานบุญในครั้งนี้ เพราะเป็นการเรี ยกขวัญข้าว
และบูชาพระแม่โพสพ โดยชาวบ้านแต่ละคนก็จะนำข้าวเปลือกไปรวมกันที่วัดประจำหมู่บ้านเพื่อใช้ในการ
ประกอบพิธีในการทำบุญข้าวเปลือกซึ่งแต่ละคนนำข้าว ที่ปลูกในนาของตนเองมาร่วมเพื่อเป็นสิริมงคลในการ
ทำนาให้ปีต่อไปมีข้าวอุดมสมบูรณ์และเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ข้าวเปลือกนอกจากเป็นการบูชาพระแม่
โพสพแล้วข้าวเปลือกใช้ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการทำบุญให้กับพระสงฆ์อีกช่องทางหนึ่ง (จินดา,
2564; สมศักดิ์ วิทยาวงศา, 2564)

ภาพที่ 1 : ข้าวเปลือก
ที่มา : นภาลัย ทรงฉลาด, (2564 ธันวาคม 18). ถ่ายภาพ
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2. บายศรี ขั้นตอนการเรียกขวัญข้าวเปลือก ในการบายศรีนี้จะใช้บายศรี 3 ชั้น 5 ชั้นก็ได้โดย
จะมีหมอพราหมณ์หรือมัคทายกเป็นผู้ทำพิธีแล้วแต่ละปีขึ้นอยู่กับความพร้อมความสะดวก บายศรี เป็นสิ่งที่ใช้
ในพิธีการรับขวัญข้าวพระแม่โพสพมี 1 คู่ สมัยก่อนยังไม่มีการใช้บายศรีในการรั บขวัญข้าว แต่จะใช้กระดอง
เต่า การใช้บายศรีเป็นการรับวัฒนธรรมที่เข้ามาภายหลัง การทำบายศรีนอกจากเป็นการเรียกขวัญ ข้า วแล้ว
เป็นพิธีที่เชื่อกันว่าจะทำให้ชาวนาได้ผลผลิตข้าวอุดมสมบูรณ์ตลอดไป ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ เกษตรกรผู้ประกอบ
อาชีพทำนายึดปฏิบัติกันมา (วิชา พอกสนิท, 2564 ; สมศักดิ์ วิทยาวงศา, 2564)

ภาพที่ 2 : บายศรี
ที่มา : นภาลัย ทรงฉลาด, (2564 ธันวาคม 18). ถ่ายภาพ
3. เครื่องเซ่นไหว้ ในวันนีช้ าวบ้านทุกคนก็จะจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ในพิธี ประกอบด้วยอาหาร
หวาน ขนม ผลไม้ น้ำ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคน เพื่อใช้ในพิธีการเซ่นไหว้ทำบุญ
ข้าวเปลือก ในพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายเขมรในการประกอบพิธีต่างๆ จะต้องมีของเซ่นไหว้ประกอบ เช่น
เซ่นไหว้ตายาบรรพบุรุษ เซ่นไหว้ศาลประจำหมู่บ้าน แม้กระทั้งในชีวิตประจำวันอย่างการเดินทางไกล ทำงาน
ต่างๆ มักจะมีการเซ่นไหว้ปรากฏให้เห็น เครื่องเซ่นไหว้นั้นห้ามเอาข้าวเป็นเครื่องเซ่นไหว้ เพราะข้าวก็คือเลือด
เนื้อของพระแม่โพสพนั้นเอง เครื่องเซ่นไหว้ก็จะมี ผลไม้ ขนมหวาน น้ำ จะไม่มีของคาว (สมศักดิ์ วิทยาวงศา,
2564)
4. ผู้ประกอบพิธีกรรม ในพิธีประกอบพิธีกรรมจะใช้หมอพราหมณ์ทำหน้าที่ดำเนินพิธขี ั้นตอนต่างๆ
ในงานบุญข้าวเปลือกเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างชาวบ้านกับพิธีกรรม (อ้วน พอกสนิท ,
2564) ส่วน (สมศักดิ์ วิทยาวงศา, 2564) แสดงความเห็นว่าผู้ประกอบพิธีกรรมจะเป็นใครก็ได้แต่จะต้องเป็นผู้
ที่มีความรู้ด้านนี้เฉพาะหรือโดยตรงอย่างลึกซึ้ง และสามารถใช้ภาษาได้ทั้งภาษาเขมรและภาษาไทย และทำ
หน้าที่เป็นผู้ที่ให้กำลังใจเกษตรกรด้วย
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ภาพที่ 3 : อาจารย์สมศักดิ์ วิทยาวงศา ผู้ประกอบพิธี
ที่มา : นภาลัย ทรงฉลาด, (2564 ธันวาคม 18). ถ่ายภาพ
5. พระสงฆ์ พระสงฆ์มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ในการสวดเจริญพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริ
มงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญข้าวเปลือก ในการทำบุญต่างๆ พระสงฆ์ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ จะอยู่ในฐานะทั้ง
ผู้ให้และผู้รับ กล่าวคือผู้ให้คือเป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวของชาวบ้าน ให้ศีลให้พร ส่วนผู้รับหมายถึงการรับข้าวเปลือก
จากการทำบุญของชาวบ้านไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ของวัด (สนิท ศรีไสว, 2564; สมศักดิ์ วิทยาวงศา, 2564)
6. อุปกรณ์การเก็บเกี่ยวข้าว ในการประกอบพิธีกรรมจะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการทำนาช่ว งการ
เก็บเกี่ยวผลิตอยู่ในการทำบุญข้าวเปลือกอยู่ด้วย เช่น เคียว ไม้ตีข้าว กระเชอ กระดิ่งวัวควาย อุปกรณ์ในงาน
ทำบุญข้าวเปลือกมีทั้งที่เป็นอุปกรณ์และพวกพืชใช้ประกอบ เช่น ไม้หนีบข้าว เชิงชาย เคียว พัด กระดิ่งวัว
ควาย ฟอนข้าว 1 คู่ และมีต้นกล้วย ต้นอ้อย เป็นพืชมงคล (สมศักดิ์ วิทยาวงศา, 2564)

ภาพที่ 4 : อุปกรณ์การเก็บเกี่ยวข้าว
ที่มา : นภาลัย ทรงฉลาด, (2564 ธันวาคม 18). ถ่ายภาพ
กล่าวโดยสรุปได้ว่า บุญข้าวเปลือกจัดขึ้นในช่วงกุมภาพันธ์ -มีนาคม ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ
ชุมชนเป็นการทำบุญและบูชาพระแม่โพสพและจะประกอบพิธีกรรมถวายข้าวเปลือกแด่พระสงฆ์ ช าวบ้ านนัด
รวมข้าวเปลือกศาลาหมู่บ้านก่อนแล้วแห่ไปที่วัดมีการฟังเทศน์มหาชาติและทำบุญข้าวเปลือก องค์ประกอบใน
งานบุญข้าวเปลือกประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ 1) ข้าวเปลือก 2) บายศรี 3) เครื่องเซ่นไหว้ 4) ผู้ประกอบ
พิธีกรรม 5) พระสงฆ์ 6) อุปกรณ์การเก็บเกี่ยวข้าว
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2. ขั้นตอนและพิธีกรรมในประเพณีบุญข้าวเปลือกชาวไทยเชื้อสายเขมรบ้านโคกยาง
ขั้นตอนและพิธีกรรมในประเพณีบุญข้าวเปลือกชาวไทยเชื้อสายเขมรบ้านโคกยาง นั้นสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ช่วง ดังนี้
พิธีกรรมก่อนทำบุญข้าวเปลือก
หลังจากชาวบ้านเก็บเกี่ยวผลิตจากที่นาเสร็จแล้วในฤดูกาลเก็บเกี่ยวประมาณในช่วงเดือน
มกราคมวันที่ไม่ได้กำหนดตายตัว ส่วนเวลาก็จะจัดในช่วงเย็น โดยชาวบ้านจะนำข้าวข้าวเปลือ กที่ เ ก็บ เกี่ ยว
แล้วในปีนี้อย่างละเล็กละน้อยมาร่วมพิธ ีเซ่นไหว้ศ าลประจำหมู่บ้านเพื่อความเป็นสิริ มงคล นอกจากมี
ข้าวเปลือกแล้วประกอบไปด้วยขัน 5 ต้นกล้วย เครื่องเซ่นไหว้พวกอาหารคาวหวาน ผลไม้ ขนม น้ำหวาน
น้ำเปล่า เหล้า เป็นการบอกกล่าวให้ทราบว่าเก็บเกี่ยวเสร็จ ปีหน้ามีผลผลิตที่สมบูรณ์มีฝนมีน้ ำใช้ หลังจาก
เสร็จพิธีกรรมที่ศาลประจำหมู่บ้านแล้ว ชาวบ้านก็จะกลับไปเซ่นที่ยุ้งข้าวของตนเองต่อไป

ภาพที่ 5 : การเซ่นไหว้ศาลประจำหมู่บ้าน
ที่มา : จักรี บำรุงภักดิ์, (2565 มกราคม 18). ถ่ายภาพ
วันพิธีทำบุญข้าวเปลือก
ในวันทำบุญข้าวเปลือกนั้นแบ่งขั้นตอนใหญ่ๆ ได้ 3 ขั้นตอน 3 วัน ประกอบด้วย 1. การรวม
ข้าว (วันที่ 1) สำหรับพิธ ีกรรมข้าวนี้ ก่อนที่จะถึงวันเริ่มพิธีทำบุญข้าวเปลือกผู้นำชุมชนมีการประกาศให้
ชาวบ้านนำข้าวเปลือกมารวมกันก่อนที่ศาลาปะจำหมู่บ้าน เมื่อถึงวันทำพิธีชาวบ้านก็จะช่วยกันนำข้าวเปลือก
ที่รวบรวมกันไปที่วัดไปกองรวมกันจนกลายเป็นกองข้าวใหญ่ 1กอง ชาวบ้านแต่ละคนนำข้าวเปลือกคนละ
เล็กน้อยคนละถุงไปทำบุญข้าวเปลือกรวมกับคนอื่นในหมู่บ้าน มีทั้งข้าวเปลือกและเงินตามกำลัง แล้วร่วมกัน
แห่ข้าวเปลือกไปวัดให้ถึงก่อนตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเย็น เมื่อชาวบ้านแห่ข้าวมารวมกันที่บริเวณศาลา
วัดหรือบริเวณที่กำหนดแล้ว พระสงฆ์ก็จะเดินสายสิญจน์บริเวณข้าวเปลือกที่นำมารวมกัน สมโภชข้าวเปลือก
พระสงฆ์จำนวน 9 เจริญพระพุทธมนต์ ถือว่าเป็นอันเสร็จสำหรับวันแรก (เกษรี ทองเอี่ยม, 2564 ; สมศักดิ์
วิทยาวงศา, 2564)
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ภาพที่ 6 : การรวมข้าวเปลือก
ที่มา : นภาลัย ทรงฉลาด, (2564 ธันวาคม 18). ถ่ายภาพ
2. เรียกขวัญข้าว (วันที่ 2) ช่วงเวลาในการพิธีส่วนใหญ่จะเริ่มช่วงเย็น หมอพราหมณ์ก็จะทำ
พิธีบายศรีเรียกขวัญข้าวมีบทสวดต่างๆ เป็นหน้าที่ของหมอพราหมณ์ การเรียกขวัญพระแม่โพสพจัดในตอน
เย็นประมาณ 4 เย็น โดยในเช้าวันรุ่งขึ้นของวันที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม กิจกรรมแรกเป็นการเทศน์
มหาชาติตอนเช้าจะมีการสวดพระคาถาพันต้น พันปลาย เล่าถึงความเป็นมาของพระโพธิสัตว์ บ่ายโมงก็จะเริ่ม
เข้าสู่การเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก กิจกรรมที่ 2 การเรียกขวัญเริ่มประมาณ 4 โมงเย็น จุดธูปเทียน
บูชาสวดบทขอขมาพระแม่โพสพ เสร็จแล้วก็พิธีกล่าวโองการเชิญเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมารวมกันที่พิธี
จากนั้นพิธีไหว้ครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนให้ความรู้รำลึกคุณอาจารย์ เสร็จก็สวดบทแม่โพสพ 39 คือบุญคุณของ
พระแม่โพสพ 39 ประการ เริ่มเรียกขวัญข้าว บทสวดเรียกขวัญข้าวในระหว่างนี้มีหญิงชายที่ยังบริสุทธิ์ 1 คู่
ทำหน้าที่สั่นกระดิ่งเป็นจังหวะไปด้วย ชาวบ้านก็จะช่วยกันเคาะรับช่วยเรียก โม เวย ปลึง เปลียะ เนียง ประ
ปี….(มาเอยขวัญเอยแม่โพสพ…) มีคนตักข้าวเปลือกใส่กระดองเต่าไปเรื่อยๆ เอาฝายในบายศรีไปผูกพวก
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวและทุกคนที่มีส่วนร่วม หมอพราหมณ์ก็จะประพรมน้ำมนต์ใ ห้ สุดท้ายขึ้นขันครู
(โจม บูน)/ขัน 5 ประกอบด้วย กรวยดอกไม้ 5 อัน ใบพลู 16 ใบ มุมละ 4 ใบ หมาก 4 ผล ผ้าข้าว ธูปเทียน
ค่าครู 39 บาท (พระคุณพระแม่โพสพ 39 ประการ) ยกให้ครูอาจารย์ในพิธี เสร็จอวยพรเพ่อความเป็นสิริมงคล
ให้กับผู้ร่วมพิธี เสร็จพิธีในวันที่ 2 (สมศักดิ์ วิทยาวงศา, 2564 ; ประสพ ศรีไสว, 2564)

ภาพที่ 7 : การทำบุญข้าวเปลือก
ที่มา : นภาลัย ทรงฉลาด, (2564 ธันวาคม 18). ถ่ายภาพ
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3. ฉลองข้าว (วันที่ 3) หลังเสร็จพิธีเรียกขวัญข้าวแล้ว (สนิท ศรีไสว, 2564) ตอนเช้าวันรุ่งขึ้น
ชาวบ้านทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหาร จินดา พอกสนิท ได้กล่าวว่า ตอนเช้าหลังจากทำบุญข้าวเปลือกแล้ว
ชาวบ้านไปทำบุญตักบาตรและทำพิธีที่วัดต่ออีก (สมศักดิ์ วิทยาวงศา, 2564) เช้าวันที่ 3 มีการฉลองบุญ
มหาชาติและบุญข้าวเปลือก มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแก่พ ระสงฆ์ หลังจากนั้นมีพ ิธ ีฉลอง
ประกอบด้วย ฟูก หมอน บายศรีอันเดิม น้ำ 1 แก้ว ขัน 5 และพระพุทธรูป เชิญเทวดาอีกครั้ง สุดท้ายพิธี
ฉลองบุญมีการเวียนเทียนรอบกองข้าวเปลือก 3 รอบ ทักษิณาวัตร พราหมณ์สวดบทสรรเสริญบุญเป็นภาษา
เขมร(บุญข้าวเปลือก บุญพระเวสสันดร) ถวายข้าวเปลือกแก่พระสงฆ์ เสร็จพิธีทำบุญข้าวเปลือก

ภาพที่ 8 : การทำบุญตักบาตร
ที่มา : นภาลัย ทรงฉลาด, (2564 ธันวาคม 18). ถ่ายภาพ
พิธีกรรมทั้งหมดมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการเรียกขวัญข้าวและการขอบคุณพระแม่โพสพตลอดจน
แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวและวิธีการแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน รวมถึงสะท้อนภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านในการสร้างแรงกำลังใจ ผสมผสานกับความเชื่อทางด้านศาสนาที่นับถือพุทธศาสนา หรือพราหมณ์
แม้ว่าพิธีกรรมบางอย่างอาจตัดทอนไป เนื่องจากคนทำนารุ่นลูกหลานเห็นคุณค่าทางพิธีกรรมน้อยลง แต่ก็มี
ให้เห็นในแหล่งเพาะปลูกข้าวภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง ยังมีความเชื่อเละรักษาวัฒนธรรมข้าวและ
พิธีกรรมทางศาสนาเกี่ยวกับข้าวผ่านประเพณีท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นในปัจจุบัน
6. อภิปรายผล
บุญข้าวเปลือกเป็นงานบุญที่สะท้อนวิถีชีวิตอาชีพของผู้คนตั้งแต่ในสมัยอดีตทำให้เกิดแบบแผนใน
การดำเนินชีวิตเป็นแนวปฏิบัติยึดถือเป็นประเพณีความเชื่อเกี่ยวกับข้าวมีความเชื่อมโยงถึงคติความเชื่อต่อสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ และศาสนาเข้าเชื่อมโยงกันในวิถีชีวิตของคนกับการทำบุญกุศลผ่านการประกอบอาชีพ พืช ผลทาง
เกษตรอย่างข้าวเปลือกคือการทำบุญข้าวเปลือก โดยชาวบ้านจะร่วมกันนำข้าวเปลือกของตนเองรวมกัน เป็น
กองเพื่อทำพิธีบูชาพระแม่โพสพ มีความสอดคล้องกับประเทือง เนื่องทะบาล (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง วิธีการ
สืบสานประเพณีบุญกุ้ มข้าวใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด ขอนแก่น ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ เป็นประเพณี
บุญคุณลานตามวิถีของชาวนาเกิดจากความศรัทธาและรู้คุณค่าของข้าวโดยการนำข้าวมากองรวมกั นแล้วทำ
พิธีบูชาพระแม่โพสพเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของชาวนามีการรื้อฟื้นพิธีบูช าพระแม่โพสพ
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ของแต่ละครัวเรือ นผสมผสานพิธีบูชาพระแม่โพสพ จากการทำหน้าลานมาทำหน้าเล้าหรือฉางข้ าวประยุ กต์
พิธ ีกรรมสู่ขวัญข้าวจากตอนเช้าเป็นตอนกลางคืน เป็นการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวนาใน
ปัจจุบัน
บุญข้าวเปลือกจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เพื่อเป็นเรียกขวัญและระลึกถึ งบุญคุณ ของ
พระแม่โพสพเพื่อเกิดจะมีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีหลักในการเรียกขวัญข้าว สอดคล้องกับสำลี รักสุทธี
(2553) ที่ได้ศึกษาเรื่องฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ประเพณี ของดีอีสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของชาวอีส าน
โดยทั่วไปโดยยึดเอาเดือนยี่ หรือเดือนสอง (ประมาณเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์) ของทุกปีเป็นวันเดียวกับ
การจัดพิธีสู่ขวัญหรือบุญคูณลานของชาวอีสานทั่วไป มีความเชื่อในเจ้าแม่โพสพ ที่สามารถบันดาลให้ ข้าวใน
นามีความเจริญงอกงามซึ่งในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะทำให้ข้าวร่วงหล่นบนพื้น นอกจากนี้ยังต้องใช้เท้าเหยียบ
ย่ำในการนวดข้ าวจึงจำเป็นที่จะต้ องจัดบุญประเพณีและพิธ ีกรรมในการขอขมาเจ้าแม่โพสพ การทำบุญ
ข้าวเปลือกเป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่สำคัญในการเรียกขวัญข้าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเคารพบูชาข้าวคือพระ
แม่โพสพและสอดคล้องกับพระปลัดอนันต์ สนพะเนาว์ (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมข้าว : การสืบสานภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน ด้านความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนอีสานใต้ บุญคูนลาน นิยมจัดในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3
หรือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เชื่อว่า การทำบุญถวายข้าวเปลือกจะค้ำคูนหนุนขึ้น ร่ำรวยได้ผลผลิตข้าวมากขึ้น
พิธีกรรมปัจจุบันชาวบ้าน จะนำข้าวไปรวมกันที่วัด ประกอบพิธีกรรมถวายข้าวเปลือกแด่ พระสงฆ์ที่วัดประจำ
หมู่บ้าน โดยมีพ่อพราหมณ์เป็นผู้นำพิธีกรรม ดำเนินตามขั้นตอนตามความเชื่อ
ชาวบ้านจึงได้ร่วมมือกันจัดงานประเพณีบูชาแม่พระโพสพ อันเป็นการจัดงานสืบสานประเพณี
ท้องถิ่นในงานนอกจากจะมีพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและพิธีพราหมณ์ เช่น การบายศรี สู่ขวัญข้าว การบูชา
ข้าว การรำถวายเทวดาฟ้าดินเพราะเชื่อว่ าจะทำให้ครอบครัวและพื้นที่นาจะให้ ผลผลิตงอกงาม ชีวิตความ
เป็นอยู่
ข้าวในวัฒ นธรรมของชาวไทยเชื้อสายเขมรเป็นมากกว่าอาหารหรืออาชีพแต่เป็นสิ่งที่สังคมให้
ความสำคัญควบคู่กันไปอย่างลงตัวในวิถีการดำเนินชีวิตให้เกิดความสุขกายสบายใจสะท้อนภาพจำของคนกับ
ชาวนาในบริบทของชาวอีสานได้เป็นอย่างดี กาลเวลาอาจทำให้บางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเข้ากับยุคสมัย
เทคโนโลยีที่เข้ามาซึ่งทำให้พิธีกรรมบางอย่างของวัฒนธรรมเกี่ยวกับข้าวโดนลดบทบาทลงไปตามยุค สมัย ที่
เปลี่ยนไป
7. สรุปผล

บุญข้าวเปลือกของชาวไทยเชื้อสายเขมรบ้านโคกยาง จังหวัดสุรินทร์ แสดงออกมามาในรูปแบบ
ของประเพณีพิธีกรรม ความเชื่อที่เกี่ยวกับการทำมาหากินการประกอบอาชีพการทำนาผสมสานกับ ความ สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ตลอดการนับถือพุทธศาสนา และพราหมณ์ องค์ประกอบบุญข้าวเปลือกของชาวไทยเชื้อสายเขมร
บ้านโคกยางประกอบด้วย 1) ข้าวเปลือก 2) บายศรี 3) เครื่องเซ่นไหว้ 4) ผู้ประกอบพิธีกรรม 5) พระสงฆ์ 6)
อุปกรณ์การเก็บเกี่ยวข้าว ขั้นตอนและพิธีกรรมในประเพณีบุญข้าวเปลือกชาวไทยเชื้อสายเขมรบ้า นโคกยาง
นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง ดังนี้ 1) พิธ ีกรรมก่อนทำบุญข้าวเปลือก 2) วันพิธ ีทำบุญข้าวเปลือก
ขั้นตอนการทำบุญข้าวเปลือกมี 3 ขั้นตอน 1) การรวมข้าว 2) เรียกขวัญข้าว 3) ฉลองข้าว แสดงให้เห็นถึง
ความสำคัญของข้าวที่มีอิทธิพลต่อผู้คนทั้งมิติด้านสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
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8. ข้อเสนอแนะ
บุ ญ ข้ า วเปลือ กของชาวไทยเชื ้อ สายเขมรบ้ านโคกยาง จั ง หวั ด สุ ร ิ นทร์ สะท้ อ นให้เ ห็ นถึง
ความสัมพันธ์ของผู้คนเกี่ยวกับข้าวผ่านประเพณี พิธีกรรมในท้องถิ่นที่สะท้อนในรูปแบบอาชีพ ของการทำนา
สามารถนำไปจัดทำเป็นองค์ความรู้สารสนเทศเอกสารของชุมชนเพื่อนำไปเผยแพร่องค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป จากปัจจุบันมีโลกการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปควรมี การศึ กษา
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการทำบุญข้าวเปลือกของชาวไทยเชื้อสายเขมรเพื่อเป็นการสืบสานและต่อยอดให้
สามารถสืบทอดต่อไปได้
เอกสารอ้างอิง
เกษรี ทองเอี่ยม (ผู้ให้สัมภาษณ์), จักรี บำรุงภักดิ์ (ผู้สัมภาษณ์) ที่บ้านเลขที่ 104 หมู่ 2 ตำบลโคกยาง อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์, เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564.
จารุวรรณ ธรรมวัตร. (2523). ขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อักษวัฒนา.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้โดยมีความมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยเขตเทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากประชาชน กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มจากประชากร โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางของทาโร ยามาเน่ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 383 คน แล้วทำการสุ่มให้กระจายไปตามหมู่บ้านต่าง
ๆ ตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรส่วนประมาณค่า 6 ระดับ และ
แบบปลายเปิด ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.9700 สถิติพ ื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนใน
เขตเทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า มี 2 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง และอีก 2 ด้านอยู่ในระดับน้อย โดยเรียงลำดับจากด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำ ได้ดังนี้ ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการวางแผนดำเนินกิจกรรม ด้าน
การลงทุนและการปฏิบัติงาน และด้านการติดตามผลและประเมินผลงาน ตามลำดับ ส่วนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้ าน
บัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรจัดหาถังเพื่อรองรับขยะเพิ่มเติมให้
เพียงพอต่อการใช้งาน รองลงมา คือ ถังขยะควรมีฝาปิดมิดชิด และควรกำหนดนโยบายด้านการจัดการขยะ
จากครัวเรือน และให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ตามลำดับ
คำสำคัญ : การจัดการ มีส่วนร่วม ขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลบ้านบัว

Abstract
The purpose of this research were : 1) to examine the level of community
participation in solid waste management in Ban Bua Subdistrict Municipality, Mueang Buriram
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district, Buriram province; and 2) to investigate opinions and suggestions of the people. The
samples were 383 people selected by simple random sampling and the sample size was
determined by using Taro Yamane’s table. Then, the samples were randomly distributed
among villages according to the proportion of the sample by simple random sampling using
a draw. The instrument used to collect the data was a questionnaire divided into three parts:
checklist, 6-point rating scale, and open-ended. The reliability level of the questionnaire was
at 0.97. The data were analyzed by percentage, mean and standard deviation. The results
indicated that community-based solid waste management in Ban Bua Subdistrict Municipality,
Mueang Buriram district, Buriram province was, overall, at a low level. When considering each
aspect, it was found that there were two aspects at a moderate level whereas two other
aspects were at a low level which can be sorted from the highest to the lowest level as
participation in finding problems and causes of the problems, participation in activities
planning, participation in investment and operation, and participation in follow-up and
evaluation, respectively. Regarding opinions and suggestions towards community-based solid
waste management in Ban Bua Subdistrict Municipality, Mueang Buriram district, Buriram
province, most the samples reported that the trash bins should be sufficiently provided to
accommodate additional waste, followed by the trash bin should have a tight lid. Moreover,
a policy should be established for household waste management, and knowledge about waste
separation should be given to the public, respectively.
Keywords : Management, Participation, Garbage, Banbua Subdistrict Municipality
1. บทนำ

สภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการขยายตัวของชุมชนเมือง และการเพิ่มของจำนวน
ประชากรทั่วโลกมีแ นวโน้มสูงขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติต่า ง ๆ เนื่องจาก
ประชากรมีความต้องการมากขึ้นในเรื่องที่อยู่อาศัย เครื่องใช้อุปโภค บริโภค ส่งผลทำให้เกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมหลายประการ เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศ ป่าไม้ถูกทำลาย ปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรน้ำ และอาหาร ฯลฯ การเติบโตของเมืองที่มีขนาดใหญ่จะสัมพันธ์กับ จำนวนประชากรและปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกเศษอาหารที่
เหลือจากการบริโภค ขยะจำพวกพลาสติก ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งอยู่ตามท้องถนน แม่น้ำ ลำคลอง หรือสถานที่
สาธารณะต่าง ๆ ซึ่งในประเทศไทยก็ประสบปัญหาขยะ มูลฝอยเช่นเดียวกัน และปัญหานี้ก็มีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นเรื่อย ๆ
ใน พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ประมาณ 27.93 ล้า นตัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.05 จาก พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณ 27.37 ล้านตัน เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและ
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมืองในหลายพื้นที่ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนประมาณ 1.15 กิโลกรัม/คน/
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วั น เพิ ่ ม ขึ ้ น จาก พ.ศ. 2560 ที ่ ม ี ป ริ มาณ 1.13 กิ โ ลกรั ม /คน/วั น ทั ้ ง นี ้ เ ป็ นขยะมู ลฝอยที่ เ กิ ดขึ ้นใน
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 4.85 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 17 และในพื้นที่ 76 จังหวัด ประมาณ 23.10 ล้าน
ตัน คิดเป็นร้อยละ 83 รองลงมาเกิดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและพัทยา มีปริมาณ 2,591 ตัน/วัน จังหวัด
นครราชสีมา มีปริมาณ 2,480 ตัน/วัน และจังหวัดสมุทรปราการ มีปริมาณ 2,449 ตัน/วัน โดยทั้ง 4 จังหวัด
เป็นจังหวัดที่มีปริมาณขยะมากกว่า 2,000 ตัน/วัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2562 : ก)
แนวคิดในการแก้ไขปัญหาขยะมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการเลือกนำไปใช้ เช่น แนวคิดการ
จัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด การลดปริมาณขยะ ซึ่งมีแผนหรือแนวคิด 5 R. (Reduce = ลดการใช้
Reuse = การใช้ซ้ำ Recycle = การผลิตใช้ใหม่ Repair = การซ่อมแซมหรือแก้ไข Reject = หลีกเลี่ยงขยะ
พิษ) ซึ่งในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก หรืออาจกล่าวได้ว่าประเทศที่มีประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมาก มีแนวโน้ม
จะประสบความสำเร็จในการจัดการปัญหาขยะมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นปัจจัยหลักที่มีส่วนทำให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะประสบผลสำเร็จ
หรือล้มเหลวได้ (บัญชา สุวรรณสิทธิ์, 2550 : 12-14)
การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการกำหนด
นโยบาย หรือกิจกรรมร่วมกันในชุมชนเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ของชุมชนร่วมกันประชาชนควรมีโอกาส
ค้นหาปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนโดยให้มี การ
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชน ร่วมลงทุน ลงแรง เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามความต้อ งการของ
ชุมชน เกิดความรู้สึกร่วมกันในความเป็นเจ้าของกิจกรรมและผลงานที่ปรากฏ ตลอดจนการประเมินผลในการ
ร่วมตรวจสอบทุกขั้นตอนของการปฏิบัติจะช่วยในการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ (ณัฐณิชา รัตนธรรม, 2560 :
12)
เทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นขนาด
กลาง มีหน้าที่ในการพัฒนาตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่วนใน
ด้านของการจัดการขยะมูลฝอยก็นับว่าเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนเพราะมีผลกระทบต่อชุมชนเนื่องจากปริมาณ
ของขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากสถิติที่ได้ทำการเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละปี พบว่า
ปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านบัวสูงขึ้นตามการขยายตัวของชุมชน ประกอบกับมีการกำจัด ขยะ
มูลฝอยไม่ถูกวิธี การเผาขยะมูลฝอยในแหล่งชุมชนก่อให้เกิดมลพิษเป็นอันตรายต่ อสุขภาพของประชาชน
ชุมชนไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยในครัว เรือนของ
ตนเอง จากสภาพการณ์ดังกล่าวทำให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นและไม่มีสถานที่ทำลายก่อให้เกิดปัญหาขยะล้น
เมืองเป็นปัญหาที่เทศบาลตำบลบ้านบัวกำลังประสบอยู่ในปั จจุบัน ในการนี้เทศบาลตำบลบ้านบัว ได้พ ยายาม
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยอย่างจริงจังโดยพยายามเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่ว นร่วมใน
การจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งการจัดงบประมาณเรื่องนี้ให้เพียงพอ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
จุดมุ่งหมายที่สำคัญคือเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนให้น้อยลง แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีตัวชี้วัดใดที่แสดงให้เห็น
ว่าประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลในทุกขั้นตอนอย่างแท้จริง
จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะเป็นพนักงานผู้ปฏิบัติ งานใน
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยเขตเทศบาลตำบลบ้านบัว เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส ำคั ญในการ

715

กำหนดนโยบาย การวางแผน ปรับปรุงแก้ไขปัญหาควบคู่กับการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
2. ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยเขตเทศบาลตำบล บ้านบัว
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
3. ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตในการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในเขต
เทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จากแนวคิดการมีส่วนร่วมของ โกวิทย์ พวงงาม
(2545 : 8) 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา 2) ด้านการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินกิจกรรม 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติ งาน 4) ด้านการมี
ส่วนร่วมติดตามผลและประเมินผลงาน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 18 ชุมชน ประชากร 8,138 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มจากประชากร โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
ของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และความคลาดเคลื่อน ±5% (Taro
Yamane ; อ้างถึงใน ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์, 2555 : 146) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 383 คน แล้วทำ
การสุ่มให้กระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆ ตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธ ีการสุ่มอย่างง่าย ( Simple
Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก
3. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบล
บ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
4. วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลบ้าน
บัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 18 ชุมชน ประชากร 8,138 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่ม
จากประชากร โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ ทาโรยามาเน่ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน
383 คน แล้วทำการสุ่มให้กระจายไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้นเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้
ในการทำวิจัย แล้วนำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ
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อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 30 คน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาความเชื่อมั่น โดย
ใช้สัมประสิทธิ์อัลฟา ตามวิธีของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9700
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทำหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ส่ง
ถึงนายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว อำเภอเมื องบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในระยะเวลาที่กำหนด ได้แบบสอบถามที่สามารถ
นำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งหมด จำนวน 383 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลในการวิจัย ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละแล้ว
นำเสนอข้อมูลเป็นตาราง แสดงจำนวนและร้อยละ
4.2 การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เสนอข้อมูลเป็นตาราง
ประกอบคำบรรยาย
4.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เป็นคำถามปลายเปิด นำมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดย
จัดคำตอบเข้าประเด็นเดียวกันแล้วแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำบรรยาย
5. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบล
บ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวม พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ อยู่ในระดับน้อย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา และด้านการวางแผนดำเนินกิจกรรม
ทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนนอกนั้นอยู่ในระดับน้อย โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา รองลงมา คือ ด้านการวางแผนดำเนินกิจกรรม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ
ด้านการติดตามผลและประเมินผลงาน ตามลำดับ
2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรจัดหาถังเพื่อรองรับขยะ
เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการใช้งาน รองลงมา คือ ถังขยะควรมีฝาปิดมิด ชิด ส่วนความคิดเห็นที่มี ความถี่ น้อย
ที่สุด คือ ควรกำหนดนโยบายด้านการจัดการขยะจากครัวเรือน และให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการคัด
แยกขยะ ตามลำดับ
6. อภิปรายผล
จากการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการวางแผน
ดำเนินกิจกรรม ด้านการลงทุนและการปฏิบัติงาน และด้านการติดตามผลและประเมินผลงาน ทำให้มีข้อมูลที่
จะทำให้เทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถนำไปปรับปรุงเป็นแนวทางในการ
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ป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านบัว และเขตพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. จากผลการวิจัย พบว่า การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบล
บ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย แต่ถ้าแยกอภิปรายจะ
เห็นว่า 2 ด้านแรก คือ ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา และด้านการวางแผนดำเนินกิจกรรม อยู่
ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะประชาชนส่วนใหญ่นั้นยังไม่เข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของตนเองเท่าไรนักจึงมี
พฤติกรรมในการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสมเท่าที่ควร ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งลงถัง ทำให้มีขยะมูลฝอย
เป็นจำนวนมาก และประชาชนยังขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยังน้อยอยู่ รวมทั้งยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะ ประชาชนบางส่วนยังไม่ทราบวิธีการกำจัดหรือลดปริมาณขยะ
มูลฝอยอย่างถูกวิธี อีกทั้งไม่มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักเกณฑ์ประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีการนำข้อบกพร่องการจัดการขยะมูลฝอยที่พ บเห็นมาเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยให้ดีขึ้นต่อไป นอกจากนี้เทศบาลจึงควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะโดยทำให้เกิดความสำนึกและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการรณรงค์และเสริมสร้ า งกิ จ กรรม
ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำ
ให้เกิดการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลงานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครณัฐ อุ่นจางวาง
(2554 : 97-111) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาล ผลการศึกษา
พบว่า การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศ
อำนวย จังหวั ดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน 2 ด้านหลัง คือ ด้านการลงทุนและการ
ปฏิบัติงาน และด้านการติดตามผลและประเมินผลงาน ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับน้อย เพราะการบริหาร
จัดการของเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนจัดการ
ขยะมูลฝอยยังไม่เพียงพอและทั่วถึง ไม่ตรงกับสภาพปัญหาหรือความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
ประชาชนอาจยังสับสนและไม่เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจน จึงไม่เข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลอย่ า งเต็มที่
ประชาชนไม่ได้ร่วมพัฒนาในทุก ๆ ขั้นตอน ในการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ จ่ายเงินเพื่อเป็นทุน ในการ
ดำเนินงานกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และประชาชนยังไม่เข้าใจในกระบวนการการมีส่ วน
ร่วม อาจยังขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ รวมทั้งโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ในการ
ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของกระบวนการจัดการขยะทั้งหมด การตระหนักถึง
บทบาทความสำคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน ซึ่งผลงานวิจัยสอดคล้องกับ งานวิ จัย ของ
กันต์สินี บุญสม (2558 : 54-58) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา
เขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
2. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 จากผลการวิจัย ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา พบว่า โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านบัวให้ความสนใจในการบริหารจัด การขยะ
มูลฝอยและสิ่งแวดล้อมไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากกระบวนการเสนอปัญหา และสาเหตุของปัญหาจะต้อง
กระทำโดยการรวมกลุ่ม ในลักษณะของการประชาคมหมู่บ้านมีกระบวนการที่ยุ่งยาก ทำให้ประชาชนไม่สนใจที่
จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับเทศบาลในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุปัญหาและข้อเสนอเกี่ยวกับ การแก้ ไข
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ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมนึก เฮงวาณิชย์
(2552 : 72-78) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบล
ละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง
2.2 จากผลการวิจัย ด้านการวางแผนดำเนินกิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้งนี้เป็นเพราะประชาชนในชุมชนให้ความสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนการจัด การเพื่อ
นำไปสู่การจัดการขยะมูลฝอยยังไม่มากเท่าที่ควร เพราะประชาชนในพื้นที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ใน
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งขั้นตอนนี้จะขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ได้ หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนที่เกิดขึ้นได้ รวมไป
ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เจ้าหน้าที่ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนวทางปฏิบัติที่ตนสามารถมีส่วน
ร่วมได้ การวางแผนขั้นตอนในการจัดการแก้ไขปัญหา การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการแก้ไข
ปัญหา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทราบถึ ง
บทบาทความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒ นา การแสดงความคิดเห็น และผลักดันโครงการหรือแนว
ทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุบผา ชื่น
นิรันดร์ (2558 : 169-170) ศึกษาระดับและเปรียบเทียบการมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อการให้บริการจัดการ
ขยะมูลฝอย และศึกษาปัญหาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
2.3 จากผลการวิจัย ด้านการลงทุนและการปฏิบัติงาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ น้อย
ทั้งนี้เป็นเพราะการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ให้ความสนใจต่อการประชาสัมพันธ์เชิญชวน ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยยังไม่เพียงพอและทั่วถึง ไม่ตรงกับสภาพปัญหาหรือ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ประชาชนอาจยังสับสนและไม่เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจน จึงทำ
ให้ประชาชนไม่เข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลอย่างเต็มที่ ประชาชนไม่ได้ร่วมพัฒนาในทุกๆ ขั้นตอน ในการ
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทุน การลงแรงในการดำเนินงานกิจกรรมจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล
ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจที่ประชาชนส่วนใหญ่ จึงถูกนำมาจัดการขยะมูลฝอยของตนเองเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันต์สินี บุญสม (2558 : 5458) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว พบว่า ด้านการดำเนินงาน มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย
2.4 จากผลการวิจัย ด้านการติดตามผลและประเมินผลงาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย ทั้งนี้เป็นเพราะประชาชนยังไม่เ ข้าใจในกระบวนการการมีส่วนร่วม อาจยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ของการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญอย่างยิ่งในการ
ดำเนินงานต่าง ๆ รวมทั้งการตระหนักถึงบทบาทความสำคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญ หาของชุมชน
ทั้งนี้เป็นเพราะประชาชนยังมีความเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวที่จะต้องมาดำเนินการติดตาม
และประเมินผล ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ สกล พลบุบผา (2557 : 82-89) ได้ศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
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บุรีรัมย์ พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมือ งชุมเห็ด ด้านการมี
ส่วนร่วมติดตามผลและประเมินผลการจัดการจึงเป็นตัวบ่งชี้ว่าประชาชนยังขาดความรู้ความเข้า ใจในขั้นตอน
ของการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมีความจำเป็นที่
ประชาชนจะต้องมีส่วนในการควบคุม ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการจัด การ
ขยะทั้งหมด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการขยะที่ดียิ่งขึ้นไป
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรจัดหาถังเพื่อรองรับขยะเพิ่มเติมให้
เพียงพอต่อการใช้งาน ทั้งนี้เป็นเพราะเทศบาลตำบลบ้านบัวมีการจัดวางถังเพื่อรองรับขยะมูลฝอยยังไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน จึงทำให้ขยะที่ประชาชนนำออกมาทิ้งมีจำนวนเยอะ ทำให้ล้นและส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งทำให้
เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่อคนในชุมชุน ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ สกล พลบุบผา (2557 :
82-89) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีข้อเสนอแนะ ควรจัดหาถังเพื่อรองรับขยะเพิ่มเติมและให้มี การจัด เก็บอย่า ง
สม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้ง ผู้ที่มีความสนใจอาจเลือกศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
เพื่อนำมาเปรียบเทียบภาพรวมได้
7. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
1.1 การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ทั้งนี้
เป็นเพราะประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านบัวนั้น ให้ความสำคัญกับการประชุม ปรึกษาหารือ ติดตามค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอย หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เทศบาลจัดให้ และทราบถึงปัญหาของ
ขยะมูลฝอย ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านบัว และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสำคัญกับประชาชน
ให้มากขึ้น โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจและทราบถึงบทบาท และ
หน้าที่ของตนเองในการเข้ามามีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด การขยะมูล
ฝอย ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยการจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่จะสร้างกระแสเชิญชวนในการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนของตนเองเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
1.2 การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการติดตามผลและประเมินผลงาน ทั้งนี้เป็น
เพราะประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านบัวนั้นยังไม่ ทราบถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง และประชาชนยังมี
ความเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวที่จะต้องกำหนดกฎเกณฑ์ในการดำเนินการติดตามผลและ
ประเมินผลงาน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลและแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านบัวจึงควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงาน ติดตามการทำงานของ
เทศบาลตำบลบ้านบัว และยังเป็นการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานในขั้นตอนในการดำเนินงาน และเพื่อที่จะ
ได้นำข้อบกพร่องของการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ของการดำเนินการมาปรับปรุงประเมินผลการดำเนินงาน
1.3 ข้อเสนอแนะจากคำถามปลายเปิด พบว่า ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรจัดหาถังเพื่อรองรับ
ขยะเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการใช้งาน ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ควร
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จัดสรรงบประมาณในการเพิ่มถังขยะให้เพียงพอต่อการใช้งานของแต่ละชุมชน มีการจัดเก็บอย่างสม่ำเสมอเพื่อ
สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในชุมชน มีการกำหนดจุดทิ้งขยะมูลฝอยของแต่ละชุมชน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลตำบล
ห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอ
หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 69 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลเป็นแบบสอบถาม มี 3
ลักษณะ แบบตรวจสอบรายการแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.9380 สถิติพ ื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า
1. ความต้องการในการพัฒ นาตนเองของบุคลากรเทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำดังนี้คือ ด้านการฝึกอบรม ด้านการพัฒนาสายอาชีพ และด้าน
การศึกษา ตามลำดับ
2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆที่มีจำนวนมากที่สุดคือควรมีการจัดสรรงบประมาณในด้าน
การศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรเรียนรู้ และนำมาซึ่งการพัฒนาตนเองรองลงมาคือ ควรมีการส่งเสริม
บุคลากรอย่างจริงจัง ควรจัดฝึกอบรมให้ครอบคลุมทุก ๆ ตำแหน่งและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงตามลำดับ
คำสำคัญ : ความต้องการ การพัฒนาตนเอง บุคลากรเทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัด
บุรีรัมย์

Abstract
This research aimed to study self-development needs of Huai Hin Subdistrict
Municipality personnel, Nong Hong district, Buriram province. The samples were 69 personnel
from Huai Hin Subdistrict Municipality, Nong Hong District, Buriram province. The instrument
used to collect the data was a questionnaire divided into three parts: checklist, 5-point rating
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scale, and open-ended. The reliability level of the questionnaire was at 0.9380 The data were
analyzed by using percentage, mean and standard deviation.
The results indicated that:
1. Self-development needs of Huai Hin Subdistrict Municipality personnel, Nong
Hong district, Buriram province was at a high level in overall aspect. When considering each
aspect, it was found that every aspect was also at a high level which can be sorted from the
highest to the lowest as training, professional development, and education, respectively.
2. Other comments and suggestions were that budget for further education should
be allocated in order to provide learning opportunities as well as self-development for the
personnel, followed by that personnel development should be promoted seriously and
continuously, also a practical training which covers every position should be organized,
respectively.
Keywords : Need, self-development, Huai Hin Subdistrict Municipality Personnel, Nong
Hong District, Buriram Province
1. บทนำ

สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบัน ส่งผลให้
องค์กรทุกองค์กรต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย สภาพสถานที่ทำงาน องค์กรรูปแบบการคิด การทำงานของ
ผู้บริหาร และพนักงานต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิม บุคลากรต้องการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ในขณะเดียวกัน
องค์กรก็ต้องการเติบโตอยู่ ตลอดเวลา แต่ด้วยการที่องค์กรจะก้าวไปข้างหน้านั้น แน่นอนว่าผู้ที่มีส่วนผลักดัน
สำคัญคือบุคลากรทุกคน ศักยภาพของบุคลากรทุกคนย่อมส่งผลต่อศักยภาพขององค์กร หากบุคลากรทุก
คนทำงานมีประสิทธิภาพย่อมทำให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน ดังนั้นองค์กรจึงให้ความสำคัญในการ
ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาในทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งในองค์กรภาครัฐต้องเตรียม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ องค์กรต้องหันมาให้ความสำคัญกับบุคลากร
ในองค์การเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อความสำเร็ จขององค์กร
ทั้งกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในองค์ก รให้มี ความรู้
ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ ข้าราชการเองต้องมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหน่วยงานที่บุคลกรสังกัด
ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับร่วมกันถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อความสำเร็จ ขององค์ กร
ด้วยการแข่งขันที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงนี้ ความได้เปรียบเพียงประการเดียวที่จะช่วยให้องค์กรประสบ
ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในระยะยาว คือ ทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์เป็นทรัพ ยากรประเภทเดีย วที่มี
คุณลักษณะเฉพาะ ทำให้องค์กรอื่น ๆ ไม่สามารถคัดลอกได้ นอกจากนั้นทรัพ ยากรมนุษย์ยั ง เกี่ย วเนื่อ งกับ
ความรู้ (Knowledge) ซึ่งนับเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินงานขององค์กรในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (สุธินี
ฤกษ์ขำ. 2560 : 1)
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ พร้อมทั้งพยามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุลากรในองค์การ เพื่อรองรับการเป็นองค์การดิจิทัลใน
อนาคต โดยมีการจัดทำโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 1) โครงการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรม รวมถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) โครงการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศของกรมส่ง เสริมปกครองท้องถิ่น 3) โครงการพัฒ นาระบบ
สารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 4) โครงการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมสู่องค์กรดิจิทัล เช่น การพัฒนาบุคลากรซึ่งต้องมีความต่อเนื่องและดำเนินการ
เป็นประจำ มีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้บุคลากรโดยใช้ระบบ Web Conference เพื่อให้บุคลากรในฐานะนั ก
ส่งเสริมมีหน้ าที่ในการส่งเสริมองค์ความรู้และวิชาการ ให้คำปรึกษาและการประสานการดำเนินงานให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีอ งค์ความรู้รอบด้าน และรู้ทันเหตุการณ์ ทันเวลา อีกทั้งส่งเสริมองค์กรส่วน
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งทั้งในด้านกฎหมายและระเบียบที่สำคัญด้านการบริหารเงิน การคลัง ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ด้านการบริการสาธารณะ กับองค์ความรู้อื่น ๆ ที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2561 อ้างถึงใน บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ 2563 : 214 )
ปัจจุบันเทศบาลตำบลห้วยหินได้ตะหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่า ง
มาก เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นเครื่องมือสำคัญ ดังนั้นจึงต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ผลักดันให้องค์การสามารถขับเคลื่อนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถ้าหาก
การพัฒนาบุคลากรขาดประสิทธิภาพก็จะทำให้การพัฒนาองค์กรไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กรที่วางไว้ การที่องค์กรจะประสบผลสำเร็จได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ได้ก็ควรเริ่มที่
การพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์กรที่มุ่งไปในระยะยาวเป็น การเตรียม
ความพร้อมให้บุคลากรให้ก้าวหน้าในด้านอาชีพและการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาการหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งการดึงศักยภาพความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กรมาใช้ใ ห้เ กิด
ประโยชน์สูงสุดได้ ก็เป็นเครื่องชี้วัดที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร ทำให้องค์กรก้าวหน้า
และมั่นคง
จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรในตำแหน่ง นัก
จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดเทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของการพัฒนาตนเอง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาตนเองของบุคลากรในเทศบาลตำบล
ห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น และมีความต้องการการพัฒนาตนเองให้
ปรับเปลี่ยนได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
2. ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนอง
หงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรของเทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนอง
หงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
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3. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ม ุ ่ ง ศึ ก ษาความต้อ งการพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากรเทศบาล ตำบลห้ วยหิน
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัด
บุรีรัมย์ จำนวน 69 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ประชากรทั้งหมด 69 คน ผู้วิจัยใช้ประชากรทั้งหมด
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิด
3 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการศึกษา 2. ด้านการฝึกอบรม 3. ด้านการพัฒนาสายอาชีพลักษณะเครื่องมือเป็น
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมี
ลักษณะเป็นคำถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับระดับความคิด เห็ นของ
ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคคลากร ลักษณะคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
แบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และตอนที่ 3
คำถามปลายเปิด (Open-ended Form) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม
และนำแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) กับบุคลากรเทศบาลตำบลหนองหงส์ อำเภอหนองหงส์ จังหวัด
บุรีรัมย์ จำนวน 30 คน ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.9380
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจาก
พนักงานเทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยตนเอง เพื่อนำกลับมาตรวจสอบหา
ความสมบูรณ์ และหาความถูกต้องของแบบสอบถาม แบบสอบถาม จำนวน 69 ฉบับ เก็บรวบรวมมาได้ 69
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละเสนอ
ข้อมูลเป็นตารางแสดงจำนวนร้อยละ
4.2 ความต้ องการพั ฒ นาตนเองของบุ คลากรเทศบาลตำบลห้ วยหิ น อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบ
คำอธิบาย
4.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นคำถามปลายเปิดนำมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดย
จัดคำตอบเข้าประเด็นเดียวกัน แล้วแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำบรรยาย
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4. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอ
หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้
1. ผลการศึกษาทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 69 คน โดยจำแนกตาม เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40
ปี เป็นผู้ทีมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีตำแหน่งเป็นพนักงานจ้าง ระยะเวลาปฏิบัติงานต่ำกว่า 5 ปี
2. ความต้องการการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดย
เรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาค่าเฉลี่ยต่ำได้ดังนี้ ด้านการฝึกอบรม ด้านการพัฒนาอาชีพ และด้าน
การศึกษา ตามลำดับ
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรมีการจัดสรรงบประมาณใน
การศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้ เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาตนเอง รองลงมา คือ ควรมีการส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และควรจัดฝึกอบรมให้ครอบคลุมทุก ๆ ตำแหน่งที่สามารถนำไปปฏิ บัติได้
จริง ตามลำดับ
5. อภิปรายผล
จากการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 3 ด้าน ทำให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาล
ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นสารสนเทศในการนำไปจัดทำแผนพัฒ นาบุค ลากร
ของเทศบาลตำบลห้วยหิน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอ
หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการ
พัฒ นาสายอาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(X̅= 4.08, S.D. = 0.60) ซึ่งผลการศึกษาที่ออกมาเป็นเช่นนี้
แสดงให้เห็นว่า บุคลากรเทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นใน
การพัฒนาตนเองและมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุ บัน หากผู้บริหาร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีการกำหนดนโยบายและวางแผนใน
การพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม ตรงตามความต้องการของบุคลากรก็จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในงาน
และส่งผลให้การบริหารขององค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ และตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาภรณ์ จะนันท์ (2553:4-47) ได้ทำศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือ ง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อศึกษาระดับความต้อ งการพัฒ นา
ตนเองในภาพรวม พบว่า บุคลากรมีความต้องการพัฒนาโดยภาพรวมมากทุกด้าน
2. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 จากผลการวิจัย ด้านการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.01, S.D. =
0.64) ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรเทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ จากผลการวิจั ย ด้าน
การศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากบุคลากรเทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนอง
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หงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องการศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอ เพราะบุคลากรส่วนใหญ่ยังเป็นพนัก งานจ้ า งยั งต้อ งการ
ศึกษาต่อเพื่อนำวุฒิการศึกษาเพื่อ ที่จะสอบงานราชการหรือปรับเงินเดือน โดยการศึกษาหาความรู้ ทั้งจาก
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ การศึกษาเองตามที่สนใจ เพื่อจะได้นำความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ที่
ได้มาเพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สวรรค์เกิด
ยืนยาว (2559 : 107-111) ศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสังกัดเทศบาลเมือ งบุรีรัม ย์
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในเทศบาลเมือ งบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีความต้องการพัฒ นาตนเอง
โดยภาพรวมและด้านการศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก
2.2 จากผลการวิจัย ด้านการฝึกอบรม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.17, S.D. =
0.61) ทั้งนี้ เนื่องจากบุคลากรเทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีหรือ การฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ เพราะเห็นว่าการเรียนรู้ของบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเตรียมการปรับองค์การในสภาวการณ์
ปัจจุบันให้สามารถทำงานควบคู่กับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ประสิทธิผลของงาน
เป็นที่พึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษบา สถิรปัญญา (2554 : 286-288) ได้ศึกษาความต้องการ
พัฒ นาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลธัญบุรี พบว่า บุคลากรสาย
สนับสนุนมีความต้องการพัฒ นาตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในรายด้านการฝึกอบรมบุคลากรสาย
สนับสนุนมีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านนี้อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2.3 จากผลการวิจัย ด้านการพัฒนาสายอาชีพ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.05,
S.D. = 0.66) ทั้งนี้ เนื่องจากบุคลากรเทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของความก้าวหน้าทางอาชีพ รวมไปถึง ตำแหน่ง เงินเดือน และสิ่งตอบแทนอื่นๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น
และการเติบโตตามสายงาน การเจริญเติบโตในหน้าที่และตำแหน่งที่เป็นอยู่ปัจจุบัน เตรียมความพร้อมทางด้าน
ความรู้ความสามารถ ที่จะรับผิดชอบงานงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปได้ แสวงหาเส้นทางก้าวหน้าอยู่เสมอ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีรัตน์ รำไพศรี และวราภรณ์ จิรธนาวุฒิ (2555 : 32-33) ได้ศึกษาปัจจั ยที่ มี
ความสำพันธ์ต่อการพัฒนาอาชีพ (Career Development) ของกลุ่มข้าราชการ กองวิเคราะห์และวิจัยสำนัก
การโยธา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า มีระดับความคิดเห็นว่าต้องการความก้าวหน้าในงาน เพื่อ
พัฒนาอาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรมีการจัดสรรงบประมาณใน
ด้านการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้ และนำมาซึ่งการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้เพราะบุคลากรเล็งเห็น
ถึงความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สามารถนำไปต่อยอดทางด้า นความรู้
ความสามารถ ทักษะ รวมถึงความคิดและวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน
มีการชะลอเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาต่อของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ทำให้
บุคลากรขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาเพื่อนำมาพัฒ นาตนเอง และงานในหน้าที่ด้วย ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ ผกามาศ เอมประโคน (2558 : 107-110) ได้ศึกษาความต้องการพัฒ นาตนเองของบุคลากร
เทศบาลตำบลในเขตอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร พบว่า ใน
ด้านวิธีการพัฒนาตนเอง บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองในทุกด้าน และมีความต้องการให้
หน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้มากขึ้นประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ตามที่
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หน่วยงานอื่นจัด ประสงค์ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้มากขึ้น ให้มีโอกาส ได้ศึกษาดูงาน
เพื่อหาความรู้และแบบอย่างที่ดีมาปฏิบัติจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป พร้อมต้องการให้จัดหาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทุกสายงานให้ เป็ นปั จ จุบัน
รวมไว้ในที่เดียวกัน ส่วนแหล่งที่ได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมส่วนใหญ่หาจากบุคคลที่มีความรู้เพิ่มเติมส่วนใหญ่
หาจากบุคคลที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ในการทำงาน
6. ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลตำบล
ห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒ นา และแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากขึ้น ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
1.1 จากผลการวิจัย พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลตำบล ห้วยหิน
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการฝึกอบรม ทั้งนี้ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับ
เรื่องนี้ และผู้ที่เกี่ยวข้องควรจัดแบบสอบถามเกี่ยวกับสำรวจความสนใจของผู้ที่จะอบรมเกี่ยวกับหลั กสูตรที่จะ
จัดฝึกอบรม จะได้ตรงกับความสนใจของบุคลากร หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงาน การเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับงาน ทักษะความชำนาญและทัศนคติที่ดีในการทำงาน จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์จาก
องค์การภาครัฐ องค์การเอกชนหรือสถาบันอื่น ๆ โดยที่องค์กรจัดหลักสูตรอบรมที่ มีความทันสมัย เป็ นองค์
ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการทำงานและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ พนักงานทุกคนได้
หมุนเวียนเข้ารับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง และเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบที่องค์กรจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้
ทักษะประสบการณ์ ความสามารถในการทำงานให้บุคลากรมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นตามที่องค์การคาดหวัง อัน
จะส่งผลให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลแต่ละแห่งสามารถขับเคลื่อนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2 จากผลการวิจัย พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลตำบล ห้วยหิน
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการศึกษา ดังนั้น เทศบาลตำบลห้ วยหิน ต้อง
ปรับปรุงให้มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรมีการศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอ โดยการสนับสนุ นให้บุ คลากรใน
สังกัดได้ศึกษาเรียนรู้จากการศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่บริหารจัดการพัฒนาบุคลากรประสบความสำเร็จ
สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรมีความใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา จัดบริเวณสำหรับการใช้ห้องสารสนเทศเพื่อ การศึ กษา
และค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายงานแต่ละประเภท มีการจัดหาสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์
หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้
บุคลากรศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในเทศบาลตำบลมีการแลกเปลี่ ยนความรู้
ความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทางวิชาการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน และข้อมูลข่าวสารมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
1.3 ผลการวิจัย จากคำถามปลายเปิด ที่พบมากที่สุด คือ ควรมีการจัดสรรงบประมาณในด้าน
การศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้ และนำมาซึ่งการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้เพราะอาจเกี่ยวเนื่องจาก
ช่วงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้รับคำสั่งให้ชะลอเรื่องทุนการศึกษาของบุคลากรไว้ก่อน จึงทำให้
บุคลากรไม่ได้รับโอกาสในด้านนี้ ดังนั้นเทศบาลแต่ละแห่งควรดำเนินการ จัดสรรงบประมาณของ องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่ออย่างเต็มที่ พร้อมสนับสนุนให้บุคลากรได้
ศึกษาต่อ หรือควรจัดอบรมให้ความรู้ตามสายงาน หรือด้านที่พนักงานสนใจ เพื่อพัฒนางานและพัฒนาตนเอง
ด้วย
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุค ลากร
เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
2.2 ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรมีการศึกษาต่อในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และ
จริงจังภายในประเทศทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ที่มีความเหมาะสมกับการศึกษาต่อของบุคลากร
สังกัดเทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
2.3 ควรมีการศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสังกัดเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล พนักงานจ้าง ทุกหน่วยงาน เพื่อจะได้นำผลการวิจัยมาปรับปรุงแก้ไขความต้องการพัฒนาและ
ความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นในการทำงานและสามารถนำผลการศึกษาที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบและแนว
ทางการบริหารให้ดียิ่งขึ้น เพื่อจะได้มีการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริ ก ารงานคดี
ของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพ ิสัย จังหวัดมหาสารคาม และเพื่อศึกษาความคิดเห็นและ
ข้อเสนออื่นๆ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการงานคดีจากสำนักงานอัยการคดีศาลแขวง
พยัคฆภูมิพิสัย จั งหวัดมหาสารคาม โดยการกำหนดโควตา จำนวน 150 คน แล้วทำการเลือกแบบบังเอิญ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9673 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็น
ของประชาชนที ่ม ีต ่อการให้ บริก ารงานคดี ของสำนั ก งานอัย การคดีศ าลแขวงพยั ค ฆภู มิ พ ิส ัย จั ง หวัด
มหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่ น กัน
เมื่อเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ ด้าน
ความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ และด้านความเป็นรูปธรรมของการบริก าร
ตามลำดับ สำหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรจัดหาที่จอดรถให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชนที่มารับบริการ รองลงมาคือ ควรจัดที่นั่งคอย และห้องน้ำให้เพียงพอต่อ
ประชาชนที่มารับบริการ และควรใส่ใจประชาชนทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ
ตามลำดับ
คำสำคัญ : ความคิดเห็น ประชาชน การให้บริการงานคดี

Abstract
The objective of this study was to examine public opinion towards prosecution
services of the Office of the District Attorney, PhayakkhaphumPhisai District Court,
MahaSarakham Province and study was to other comments and suggestions. A quota of 150
730

people who received the prosecution service from the Office of the District Attorney,
PhayakkhaphumPhisai District Court, MahaSarakham Province was set as a sample. Then,
accidental sampling was performed to select the sample according to the quota. The data
were collected by using a questionnaire which comprised three sections: checklist, 5-point
rating scale, and open-ended questions. The reliability level of the questionnaire was 0.9673.
Statistics used to analyze the data were percentage, mean, and standard deviation. The results
suggested that: Public opinion towards prosecution services of the Office of the District
Attorney, PhayakkhaphumPhisai District Court, MahaSarakham Province was at a high level
in overall aspect. When considering each aspect, it was found that every aspect was also at
a high level which can be ranked from the highest to the lowest as understanding and
empathy, reliability, responsiveness, and tangibility, respectively. For other comments and
suggestions which received the highest level were that enough parking space should be
provided to meet the needs of the people who came to receive the service followed by there
should be enough seat for the people waiting for the service and enough toilets should also
be arranged. In addition, the officers should treat the people equally without discrimination,
respectively.
Keywords : Opinion, Public, Prosecution Services
1. บทนำ

ปัจจุบันภาครัฐให้ความสำคัญกับการบริการประชาชนเป็นหลัก คือ ภาครัฐยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม หน่วยงานราชการต่างๆจึงต้อง
พัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน บุคลากรภาครัฐต้องมีความมุ่งมั่น มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นมืออาชีพ
มีสมรรถนะสูง เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ โดยภาครัฐต้องร่วมมือ
และช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเทียบเท่ามาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก ให้ การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน
เพื่อสนองนโยบายของรัฐในยุคปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชนได้เพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปหรือองค์กรประชาชนมีระดับการศึก ษาและค่า นิยม
ประชาธิปไตยที่สูงขึ้นทำให้รัฐมีความโปร่งใสและรับผิดชอบในการดำเนินงานมากขึ้น รวมถึงการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชน การบริหารภาครัฐแนวใหม่ของระบบราชการมุ่ งสู่ คุณภาพ
การให้บริการที่มีความเป็นเลิศ มอบการบริการที่ดีแก่ประชาชน โดยการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การ
บริหารราชการที่ถือเอาประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และวิธ ีการ
ปฏิบัติงานของหน่วยราชการในการบริหารและการให้บริการแก่ ประชาชน เป็นการเปลี่ยนทัศนคติ และ
พฤติกรรมการทำงานของข้าราชการและพนักงานของรัฐในการให้บริการประชาชน โดยยึดหลักที่ว่า การ
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บริหารราชการและการให้บริการขององค์กรภาครัฐที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจยึดถือเอาความต้องการของ
ผู้รับบริการเป็นตัวกำหนด การบริหารงานแบบมืออาชีพ การคำนึงถึงหลักคุ้มค่า การให้ความสำคัญต่อค่านิยม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยคำนึงถึง คุณภาพ
เป็นสำคัญ (สุวรรณี ดวงแก้ว. 2555 : 1)
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งในส่วนของสำนักงาน
อัยการสูงสุดมีหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย งานคดีต่างๆ ผู้ที่จะเข้าไปชี้แจงประชาชนคือ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านกฎหมายมากนัก พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้ าที่ให้
ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนจะต้องทำให้ประชาชนทราบถึงกฎหมายและเข้าถึงกระบวนการการยุติธ รรม
คือ ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทำให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิหน้าที่ของตนตาม
กฎหมาย ทั้งนี้เพื่อขจัดความไม่รู้กฎหมาย ป้องกันมิให้ประชาชนผู้ยากไร้หรือผู้สุจริตต้องถูกเอารัดเอาเปรี ยบ
และถูกกดขี่ข่มแหงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม นับได้ว่าเป็นการเสริมสร้างความเป็นธรรมให้แก่สั งคมมากยิ่ งขึ้น
ดังนั้นการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนจะถือได้ว่าเป็นการกระทำหน้าที่โดยสมบูรณ์ได้ เพื่อให้ประชาชน
ที่มารับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว ทันใจ ทันเวลา และทันต่อเหตการณ์หรือไม่เพียงใดนั้นจะต้องมีความ
พร้อมทั้งด้านสำนักงาน บุคลากร ลักษณะการให้บริการเผื่อให้ความรู้ด้านกฎหมาย และงานคดีต่างๆ ซึ่งเป็น
ลักษณะงานของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัยถือว่าเป็นงานบริการประเภทหนึ่ง งานบริการ
เป็นงานที่ต้องมีความสงบมีอารมณ์นิ่งใจหนักแน่น ทั้งนี้เป็นการสร้างจิตสำนึก ให้ตระหนักถึงหน้าที่ ของการ
เป็นผู้ให้ การให้บริการต้องเต็มใจให้มิใช่ฝืนใจคำนึงถึงใจเขามาใส่ใจเรา การบริการต้องทำด้วยความยินดี
ความเหมาะสมโอกาสที่ถูกต้อง ซึ่งมีเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นการบริการคือตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้และเกิดความพึงพอใจมากที่สุด (สำนักงานอัยการสูงสุด. 2563 : ออนไลน์)
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย เกี่ยวกับการให้บริการ
งานคดี จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนาเชือก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอนาดูน และอำเภอยางสีสุราช
ในแต่ละปีคาดว่าแนวโน้มของจำนวนปริมาณงานคดีของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัยมี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี ตามสภาพสังคมที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่จำนวนอัยการและเจ้าหน้าที่ไม่
สอดคล้องและเหมาะสมกันระหว่างปริมาณอัตรากำลังของข้าราชการผู้ให้บริการและปริมาณคดีที่ฟ้ อ งสู่ศ าล
อันเนื่องมาจากอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอทำให้กระบวนการทำงานล่าช้ามีคดีคั่งค้างจำนวนมาก จึง
ส่งผลกระทบต่องานบริการทำให้กระบวนการทำงานมีความล่าช้า การตอบคำถาม หรือคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่
ประชาชนไม่ค่อยเข้าใจ เจ้าหน้าที่ให้เวลาในการให้บริการไม่เพียงพอ เอกสารที่เป็นตัวอย่าง ประชาชนบางส่วน
ยังไม่เข้าใจทำให้เอกสารที่นำมาไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ซึ่งเอกสารต้องมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ทำให้ต้อง
เดินทางกลับไปกลับมา การให้บริการจึงต้องใช้เวลานาน งานที่รับบริการประชาชนกระจัดรกระจายไม่ต่อเนื่อง
และไม่เสร็จ ณ จุดเดียว รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านกฎหมายของสำนักงานยังไม่ครอบคลุมทั้ง 4
อำเภอ ทำให้งานบริการประชาชนได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรจะเป็น ทำให้มีการกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคด้านการ
ให้บริการในหลายๆ ด้าน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่ยังไม่มีการพัฒนาในด้านการให้บริการ
ไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่ ความสะดวก รวดเร็ว จะส่งผลต่อความพึงพอใจและไม่พ อใจ เป็นสิ่งที่
หน่วยงานต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ระบบการให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการโดยตรง ดังนั้นจึงควรที่
จะศึกษาถึงระดับคุณภาพการให้บริการของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการ
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ตอบสนองต่อผู้รับบริการ และด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ เพื่อ ติดตามประเมินผลของการ
ให้บริการประชาชน และเพื่อวัดถึงระดับของประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานบริการ ดังนั้น ความคิดเห็น
ของผู้มารับบริการงานคดีที่สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จึงเป็นตัวชี้วัดที่
สำคัญที่จะสามารถแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร (สำนักงานอัยการคดีศาลแขวง
พยัคฆภูมิพิสัย. 2563 : 1 - 2)
จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะเป็นข้าราชการฝ่ายอัยการ
สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมเสมอภาคและเป็น
ธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐและให้ความคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จึงสนใจที่
จะศึกษาเกี่ยวกับการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการให้ภาครัฐบริการที่ดี
มีคุณภาพ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้านการให้บริการของภาครัฐ และสืบเนื่องมาจากสำนักงานอัยการ
คดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ยังไม่เคยทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มา
ติดต่อราชการตั้งแต่เปิดสำนักงานจวบจนถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยหวังว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ในครั้ งนี้ จะ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ผู้มารับบริการ และถือเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานด้ านการ
ให้บริการงานคดีของสำนักงานอัยการคดีศาลพยัคฆภูมิพิสัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานคดีของสำนักงานอัย การคดีศ าล
แขวงพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการงานคดีของสำนักงาน
อัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานด้านการให้บริการ
งานคดีแก่ประชาชนให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป
3. วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรได้แก่ ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการงานคดีของ
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพ ิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่มาใช้บริการในช่วงระหว่างเดือ น
กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มตัวอย่างได้จากกำหนดโควตา (Quota) ผู้มารับบริการงานคดีข อง
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิ สัย จำนวน 150 คน แล้วทำการเลือกแบบบังเอิญ (Accident
Sampling) จนครบตามจำนวน 150 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แล้วทำการสังเคราะห์คำถามการวิจัยภายใต้แนวความคิดของ
พาราสุรามาน (Parasuraman et al. 1988 : unpaged ; อ้างถึงใน นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย และคณะ.
2562 : 366 - 368) ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2) ด้านความเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ 3) ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ และ 4) ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ โดย
มีอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบให้คำแนะนำแก้ไขสำนวนภาษาเพื่อ ให้ ได้ข้อ
คำถามที่มีความชัดเจนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และได้นำไปทดลองใช้กับประชาชนที่มาใช้บริการงานคดีของ
สำนักงานอัยการ จังหวัดมหาสารคามที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง
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เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.9673 ซึ่งผ่านเกณฑ์ และสามารถนำไป
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการวิจัยต่อไปได้
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนที่มาใช้บริการงานคดีของสำนักงานอัย การคดี ศาล
แขวงพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งหมด 150 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
100
4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจกความถี่ และหาค่าร้อยละ
(Percentage) แล้วนำเสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงจำนวนและร้อยละ
4.2 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานคดีของสำนักงานอัยการคดีศ าลแขวง
พยัคฆภูมิพ ิสัย จังหวัดมหาสารคาม วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยแยกเป็นรายด้าน รายข้อ และโดยภาพรวม นำเสนอข้อมูลเป็น ลัก ษณะเชิ ง
พรรณนา
4.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นคำถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) โดยจัดคำตอบเข้าประเด็นเดียวกัน แล้วแจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage)
นำเสนอข้อมูลเป็นลักษณะเชิงพรรณนา
4. สรุปผลการวิจัย
1. จากการวิจัย เรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานคดีของสำนักงานอัย การ
คดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.30) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความเข้าใจและเห็ นอกเห็น
ใจในผู้รับบริการ (X̅ = 4.44) รองลงมา คือ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (X̅ = 4.43) ด้านการตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการ (X̅ = 4.37) และด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (X̅ = 3.97) ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การ
งานคดีของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
(X̅ = 3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1.
สำนักงานตั้งอยู่ในทำเลที่มีการคมนาคมไปมาสะดวก (X̅ = 4.37) รองลงมา คือ ข้อ 4. สถานที่ให้บริการมี
ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย (X̅ = 4.26) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อ 3. สถานที่จอดรถยนต์แ ละ
รถจักรยานยนต์เพียงพอ (X̅ = 3.57)
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานคดีของ
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.43)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ .15 เจ้าหน้าที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ (X̅ = 4.50) รองลงมา
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คือ ข้อ. 12 เจ้าหน้าที่มีความประพฤติเหมาะสม น่านับถือ (X̅ = 4.48) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อ 13.
มีตัวอย่างการกรอกเอกสารชัดเจนเข้าใจง่ายไว้บริการ (X̅ = 4.31)
ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริ ก ารงาน
คดีของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X̅ =
4.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 21.
เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจและมีความพร้อมในการให้บริการ (X̅ = 4.47) รองลงมา คือ ข้อ 27. การจัดส่ง
เอกสารทางราชการเพื่อติดต่อประสานงานมีความถูกต้องแม่นยำ ( X̅ = 4.44) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ ำสุด คือ
ข้อ 25. ได้รับการบริการที่ตรงตามเวลาที่นัดหมาย (X̅ = 4.29)
ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มี ต่อการ
ให้บริการงานคดีของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X̅ = 4.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ข้อ 29. เจ้าหน้าที่เต็มใจที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน (X̅ = 4.50) รองลงมา คือ ข้อ 31.
เจ้าหน้าที่ให้เกียรติและให้ความสำคัญกับผู้มารับบริการเสมอ (X̅ = 4.45) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย ต่ำสุ ด คือ ข้อ
30. เจ้าหน้าที่ให้เวลากับผู้รับบริการอย่างเพียงพอและเหมาะสม (X̅ = 4.39)
2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรจัดหาที่จอดรถให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนที่มาใช้บริการ รองลงมา คือ ควรจัดที่นั่งคอย และห้องน้ำให้เพียงพอต่อประชาชน
ที่มาใช้บริการ และควรใส่ใจประชาชนทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ตามลำดับ
5. อภิปรายผล
จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานคดีของสำนักงานอัยการคดีศาล
แขวงพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 4 ด้าน ทำให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการงานคดีของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นแนวทางที่
จะพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้นไป และมีประเด็นข้อมูลที่จะต้องนำเสนอสำนักงานอัยการ
จังหวัดคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นำไปวางแผนปรับปรุงการให้บริการงานคดีแก่
ประชาชน ในเขตพื้นที่อำนาจศาลแขวงพยัคฆภูมิพ ิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งผู้วิจัย จะขอสรุปผลและ
อภิปราย ดังนี้
1. จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่ต่อการให้บริการงานคดีของสำนักงานอัยการคดีศาล
แขวงพยัคฆภูมิพ ิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การที่มีผลวิจัยเช่นนี้
เนื่องจากสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการนำนโยบายของสำนักงาน
อัยการสูงสุดในด้านการให้บริการที่มีความชัดเจนทุกด้านมาปฏิบัติและปรับใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน มี
การติดตามประเมินผลการทำงานของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย อย่างสม่ำเสมอ รวมถึง
เจ้าหน้าที่มีความตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการใช้กฎหมายเพื่อรักษาความยุติธรรมให้ กับ ประชาชน
และสังคม เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กรด้านกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาลและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งผลงานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัททิยา หมทอง (2554
: 89 - 101) ได้ ศ ึ ก ษาวิจ ั ย เรื ่อ ง คุ ณ ภาพให้ บริก ารงานการเงิน สำนั ก งานอั ย การในเขตพื้ น ที ่จ ั งหวัด
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อุบลราชธานี ใน 4 ด้าน คือ รูปธรรม หรือลักษณะทางกายภาพ ความเชื่อถือและไว้วางใจ การตอบสนอง
หรือความรวดเร็ว และการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. เมื่อพิจารณารายด้านสามารถอธิบายได้ดังนี้
2.1 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เป็นอาจเป็นเพราะสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้ความสำคัญ
กับคุณภาพการให้บริการโดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า จับต้องได้ คือ
ทำเลที่ตั้งสำนักงาน รูปร่างของของตึก วัสดุสิ่งพิมพ์ พาหนะ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง เครื่องมือเครื่องใช้ปา้ ย
สัญลักษณ์ การรักษาความปลอดภัยซึ่งสำนักงานมีการรักษาความปลอดภัยในด้านต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้ด้านกฎหมายไว้หลายช่อทาง เพื่อคอยให้คำแนะนำ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการประชาชน เช่น ที่นั่ง น้ำดื่ม ห้องน้ำ
หนังสือพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร บริการส่งแฟกซ์ เป็นต้น มีการจัดภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานให้ดูสวยงาม
สะอาด เรียบร้อย มีสถานที่จอดรถไว้สำหรับบริการประชาชนอย่างเพียงพอ ประชาชนได้รับการบริ การจาก
เจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี และเป็นกันเองเพราะการให้บริการในลักษณะดังกล่าวประชาชนไม่ได้รับ ผลกระทบใดๆ
จึงทำให้ประชาชนเกิดความประทับใจและพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิ
พิสัย ทำให้ผลการวิจัยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทาสิริ แก้วอมตวงศ์ (2555 : 113 124) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพในการให้บริการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผลวิจัยพบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ อยู่ในระดับมาก
2.2 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากในปัจจุบันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยึดถือตามกฎระเบียบข้อบังคับตามกฎหมาย และเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาต้องปฏิบัติงานด้วยความ เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ บุคลิกภาพ ความประพฤติ เหมาะสมน่านับถือให้ประชาชนเกิดความ
เชื่อมั่นและศรัทธา พร้อมสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานได้มีการยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม อบรม
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อมีความรู้ความชำนาญเพิ่มมากขึ้น มีการตรวจสอบเอกสารที่ถู ก ต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ มีเบอร์โทรติดต่อสอบถามข้อมูลด้านกฎหมายได้อย่างทั่วถึง มีการรูปแบบการให้บริการที่
ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากขึ้น ทำให้ผลการวิจัยอยู่ใ นระดั บมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของนิจปฏิภาณ มาตขาว (2563 : 107 - 116) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร ผลวิจัยพบว่า ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ อยู่ในระดับมาก
2.3 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานของสำนักงานอัยการสุงสุดด้านการ
ให้บริการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเต็มใจให้บริการ
เจ้าหน้าที่แนะนำขั้นตอนการให้บริการอย่างดี การบริการที่มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ลื่นไหลครบวงในจุดเดียว
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีการผลัดเปลี่ยนปฏิบัติงานแทนกันได้เสมอ การให้บริการของเจ้าหน้ าที่ตรงตาม
เวลาที่นัดหมายไว้ รวมทั้งมีระบบการจัดส่งเอกสารทางราชการเพื่อติดประสานงานมีความถูกต้องแม่นยำ
สามารถเข้าใจได้ง่าย ทำให้ผลการวิจัยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญาลักษณ์ ศรีพลาย
(2554 : 102 - 110) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี ผลวิจัยพบว่า ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก
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2.4 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัยมีความกระตือรือร้น
สนใจ เต็มใจ มีน้ำใจ ปฏิบัติงานด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ อำนวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการทุกด้าน ทั้งให้เวลาแก่ผู้รับบริการอย่างเหมาะสม ให้เกียรติ ให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการ
น้อมรับฟังความคิดเห็น คำแนะนำ ของผู้ใช้บริการ ด้วยความเต็มใจ พร้อมนำไปปรับปรุงแก้ไขในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ผลการวิจัยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สรัญญา
เกิดลาภ (2559 : 68 – 76) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลวิจัยพบว่า ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก
2.5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรจัดหาที่จอดรถให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนที่มาใช้บริการ ดังนั้น สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ควรจัดหาที่จอดรถให้เพียงพอสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการ พร้อมทั้งป้ายสัญลัก ษณ์ใ นการ
จอดรถให้ชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการซึ่งเหตุผลดังกล่าวสอดคล้อ งกับ
สุพัฒนิกา กองสุข (117 - 130) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่มีจำนวนมากที่สุด
คือต้องการให้มีสถานที่จอดรถให้เพียงพอและจัดระบบการจอดรถให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย
6. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
1.1 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานคดีของสำนักงานอัยการคดี ศาลแขวง
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้มา
รับบริการ ดังนั้น สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จึงควรรักษาข้อปฏิบัติที่ดี
งามไว้ เช่น เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นและให้ความสนใจทุกครั้งที่มาติดต่องาน เจ้าหน้าที่เต็มใจช่วยอำนวย
ความสะดวก เจ้าหน้าที่ให้เวลาอย่างเพียงพอกับการให้บริการ เจ้าหน้าที่ให้เกรียติให้ความสำคัญ ต่อผู้ม ารับ
บริการ มีน้ำใจเอื้ออาทร พร้อมรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของผู้มารับบริการนำไปปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานการด้านการให้บริการแก่ประชาชนเกิดความ คล่องตัว รวดเร็ว สะดวก ทั่วถึง
ทำให้องค์กรเป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธา และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองศ์กรอัยการ
1.2 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานคดีของสำนักงานอัยการคดี ศาลแขวง
พยัคฆภูมิพ ิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริ การ มีค่าเฉลี่ย ต่ ำสุด เมื่อ
เปรียบเทียบ กับ 3 ด้าน แต่ก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนั้น สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยั คฆภู มิพิสัย
ควรให้ความสนใจต่อ ทำเลที่ตั้งของอาคารสำนักงาน มีการจัดภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานให้ดูสวยงาม มีความ
สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย มีป้ายสัญลักษณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ น้ำดื่ม ห้องน้ำ ถ่าย
เอกสาร ส่งแฟกซ์ สถานที่จอดรถ เป็นต้น ให้เพียงพอต่อความต้องการประชาชน มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านกฎหมายต่างๆ ให้ประชาชนทราบและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง และมีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยที่ดี ทำให้ประชาชนที่มาใช้บริการมีความสะดวก สบาย และรู้สึกปลอดภัย
1.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรจัดหาที่จอดรถให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชนที่มาใช้บริการ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัค ฆภูมิ
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พิสัย จังหวัดมหาสารคาม ยังเช่าอาคารพาณิชย์ ในการเปิดทำการให้บริการแก่ประชาชน สำนักงานมีพื้นที่
ค่อนข้างจำกัด ทำให้ไม่มีสถานที่จอดรถเป็นสัดเป็นส่วน อีกทั้ง ผู้มารับบริการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำ
ให้สถานที่จอดรถมีไม่เพีย งต่อความต้อ งการของประชาชน และบุคลากรภายในสำนั กงานด้ วย ดังนั้น
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัยจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านอาคารสถานที่ให้มีพื้นที่เป็นสัด
เป็นส่วน จัดหาสถานที่จอดรถให้เพียงพอต่อประชาชนที่มาใช้บริการในแต่ละวัน และบุคลากรภายในสำนักงาน
พร้อมทั้งทำป้ายสัญลักษณ์ในการจอดรถให้ชัดเจน เพื่อรองรับกับจำนวนผู้มารับบริการที่เพิ่ม มากขึ้น และ
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการทำวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ในการนำมาปรับปรุงแก้ไขภาพลักษณ์
การให้บริการ และความพึงพอใจในการให้บริการงานคดีของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ต่อไป
2.2 ควรทำการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวง
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ และด้านความ
เข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ
2.3 ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ เพื่อจะได้นำปัญหาและอุปสรรคมาหา
ทางแก้ไข และปรับปรุงให้ดีขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒ นาเเอปพลิเคชันเช็คชื่อเข้าเรียนและศึก ษา
ประสิทธิภาพของเเอปพลิเคชันเช็คชื่อเข้าเรียน จากกลุ่มตัวอย่างประชากร นักศึกษามหาลัยเกษมบัณฑิต
สาขาธุรกิจดิจิทัล จำนวน 105 คน ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 มาเป็นฐานในการวัดประสิทธิภาพแอปพลิเ คชัน
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนแอปพลิเคชัน ชื่อโปรแกรม Thunkable สถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจสูงสุดที่ 5 คะแนน และจากผลการวิจัยพบว่า
1) ด้านความตรงตามความต้องการของผู้ใช้ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.36 2) ด้านความสามารถและประสิทธิการ
ทำงานได้ตามหน้าที่ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.36 และ 3) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.70 สรุป
ผลการวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันเช็คชื่อเข้าเรียน โดยใช้เกณฑ์สำหรับการแปลความหมายข้อมูล(บุญชม ศรี
สะอาด, 2553) พบว่าระบบมีประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับดี มาก สามารถนำระบบดังกล่าวที่
พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต แทนการทำงานด้วยมือและเรียก
ขานรายชื่อนักศึกษาตามใบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนได้ผล เป็นความพึงพอใจประสิทธิภาพในการใช้ระบบ
ในระดับที่ดีมาก
คำสำคัญ : ลงเวลาเข้าเรียน แอปพลิเคชันลงชื่อเข้าเรียน Thunkable แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์

Abstract
This research study The objective is to develop an application for attendance check
and to study the effectiveness of the application for attendance. from the population sample
Kasem Bundit University students Digital business field of 105 people who are studying in the
4th year as a base for measuring application performance. The application programming tool,
Thunkable, uses statistics such as percentages, averages, and standard deviations. Has the
highest satisfaction rating criteria at 5 points, and from the research results, it was found that
1) in terms of meeting the needs of users averaged 4.36 2) in terms of ability and efficiency
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in performing duties which was an average of 4.36 and 3) in terms of ease of use. Average
4.70 Summary of research and development of the application for checking attendance Found
that the system has a very good overall performance. able to apply the system developed for
teaching and learning management within Kasem Bundit University Instead of working by
hand and calling the list of students according to the list of registered students. Satisfied with
the efficiency of using the system at a very good level.
Keywords : Time Attendance, Enrollment Application, Thunkable, Mobile Application
1. บทนำ

การเช็คชื่อเข้าเรียนในสถานศึกษาของนักศึกษา ในปัจจุบันการเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้เก็บลงใน
กระดาษ อาจทำให้เกิดการสูญหายได้ ยากต่อการตรวจสอบ บางครั้งอาจจะต้องจดลงสมุดบันทึกส่วนตัวทำให้
เกิดข้อผิดพลาดหรือหลงลืม ในการเช็คชื่อนักศึกษาในแต่ละครั้ง ทำให้อาจารย์ผู้สอนประจำห้องสามารถ
ตรวจสอบการมาเรียนของนักศึกษา เป็นไปอย่างล่าช้าและได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในการติดตามการมาเรี ยนของ
นักศึกษา ในปัจจุบันได้มีการนำ Google Form มาใช้ในการเช็คชื่อนักศึกษาเข้าเรียนในแต่ละวัน ทำให้
เสียเวลาที่อาจารย์จะต้องเข้าไปสร้าง Google Form ทุกครั้ง ทุกวัน ที่มีการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้
เข้ามาลงชื่อเข้าเรียน ในส่วนนักศึกษาเองก็จะต้องรอ Link Google Form จากอาจารย์ถึงจะลงชื่อ เข้ าเรี ยน
ได้ (วัฒนพล ชุมเพชร,ภูริณัฐ หนูขุนและคุณัชญ์ เตียวนะ,2561) ดังนั้นระบบเช็คชื่อเพื่อการติดตามพฤติกรรม
การเข้าเรียนของนักศึกษาแบบมีส่วนร่วมผ่านระบบออนไลน์ ถือเป็นอีกระบบหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกใน
การบันทึกผลและประมวลผลการเข้าเรียนของนักศึกษา ทำให้อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และตัว
นักศึกษาเองได้รับทราบข้อมูลการเข้าเรียนที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมสรุปได้
ว่า กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษามหาลัยเกษมบัณฑิต สาขาธุรกิจดิจิทัล จำนวน 105 คน ที่กำลังศึกษาชั้ นปีที่ 4
ผู้วิจัยจึงได้สนใจพัฒนาแอปพลิเคชันเช็คชื่อเข้าเรียนที่จะสามารถบันทึกเช็คชื่อเข้าเรียนและจัด เก็ บข้อมูล ของ
นักศึกษาในฐานข้อมูล ด้วยยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในสังคมเป็นอย่างมาก นำเทคโนโลยี เข้าช่วย
พัฒ นาในด้านเทคโนโลยีและด้านการศึกษาควบคู่กันไปด้วย เพื่อส่งเสริมให้เทคโนโลยีมีบทบาทที่สำคัญใน
สถานศึกษาและชีวิตประจำวัน และในปัจจุบันแอปพลิเคชันก็มีบทบาทมากในชีวิตประจำวันไม่มีว่าจะเป็น แอป
พลิเคชันด้านความบันเทิง แอปพลิชันด้านการศึกษาและต่าง ๆ อีกมากมาย และในการสร้างแอปพลิเคชั นก็
ต้องอาศัยความรู้ความสามารถไม่ใช่น้อย ทั้งในด้านความชำนาญ และความรู้ในด้านการทำแอปพลิเคชัน ได้ไม่
ยากนั่นก็คือโปรแกรม Thunkable เพื่อให้ผู้ที่สนใจในการสร้างแอปพลิเคชันผ่านตัวโปรแกรม Thunkable ได้
ศึกษาผ่านแอปพลิเคชันของเราก่อนลงมือ ปฏิบัติจริง (รัฐภูมิ อินทร์ธะรักษา,จิรายุส ลัดกระทุ่ม และ พิพัฒ น์
พงษ์ ด่านธนานุรักษ์, 2562)
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาเเอปพลิเคชันเช็คชื่อเข้าเรียน
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเเอปพลิเคชันเช็คชื่อเข้าเรียน
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3. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากร คือ นักศึกษาปริญญาตรีสาขาธุรกิจดิจิทัล
งานวิจัยนี้ทำการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้งาน คือ นักศึกษามหาลัยเกษมบัณฑิต
สาขาธุรกิจดิจิทัล จำนวน 105 คน ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 มาเป็นฐานในการคิดสัดส่วน ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจัย แบบลิเคอร์ทสเกล (Likert Scale) จากมาตรวัด 5 ระดับ โดยระดับที่ 1 หมายถึง
ประสิทธิภาพน้อยที่สุด และ ระดับ 5 หมายถึง ประสิทธิภาพมากที่สุด งานวิจัยนี้ จะแบ่งข้อคำถามของ
แบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 เป็นข้อคำถามที่ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความตรงตามความต้องการของผู้ใ ช้
ด้านความสามารถและประสิทธิการทำงานได้ตามหน้าที่ และ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
การพัฒนา Application
ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน
1. การศึกษาความต้องการ (Requirements) คือกำหนดเป้าหมายและความต้องการของ
งานวิจัยนี้นั่นก็ คือการสร้า งแอปพลิเ คชั นคำนวนอัตราการเผาผลาญแคลอรี ่ในการเล่น กีฬ าขึ้ นมาเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบันที่หันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น
2. การวิเคราะห์และกำหนดคุณลักษณะของซอฟแวร์ (Specification) คือกำหนดเครื่องมือที่
ผู้วิจัยสามารถที่จะใช้สร้างแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาได้สำเร็จตามองค์ความรู้ที่ผู้วิจัยมีคือการใช้ Thunkable เป็น
เครื่องมือหลักในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
3. การวางแผน (Planning)คือกำหนดแผนการในการสร้างแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมือ โดยเริ่มจาก
ประเภทของแอปพลิเคชันที่จะทำ ขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการ
แสดงผล และขั้นตอนการทดลองใช้งานจริง
4. การออกแบบ (Design)คือเป็นการออกแบบระบบโดยการกําหนดว่าจะให้ระบบทํางานอยู่บน
เครื่อง คอมพิวเตอร์ลักษณะใด โดยการพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของระบบคอมพิวเตอร์ที่จ ะนําระบบ
ไปใช้งานซึ่งการออกแบบแอปพลิเคชันนี้ต้องพิจารณาควบคู่กับการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเพื่อพิจารณา
เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของระบบคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ ที่จะนําระบบงานไปใช้ด้วย การออกแบบ แอป
พลิเคชันรวมถึงการวิเคราะห์ว่าต้องการให้ระบบสารสนเทศใหม่ทํางานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียง เครื่อง
เดียว หรือทํางานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง การออกแบบซอฟต์แวร์เป็นการออกแบบการ
ทํางานภายในตัวโปรแกรมว่าในแต่ละขั้นตอนนั้นมีการ ประมวลผลอะไรบ้าง โดยแสดงให้เห็นข้อมูลที่นําเข้าสู่
การประมวลผล การตรวจสอบข้อมูลและการส่งผล ลัพ ธ์ที่ได้จากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง โดยจะ
แสดงให้เห็นการทํางานในโปรแกรมด้วยการจําลอง การออกแบบโปรแกรมด้วยแผนผังโครงสร้าง
5. การทดสอบ (Testing)คือการทดลองใช้งานแอปพลิเคชันจริงๆตามขั้นสอนและคุณสมบัติ
ที่ตั้งไว้ และดูการทำงานของแอปพลิเคชันว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ มีปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างใช้
งานหรือไม่ เพื่อจะได้ทำการแก้ไขปัญหาก่อนการนำแอปพลิเคชันมาใช้งานจริงๆ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การพัฒ นาเเอปพลิเคชัน เช็ค ชื่อ เข้า เรีย นได้ท ำการพัฒ นาจากโปรแกรม Thunkable โดยใช้
Google Sheet เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเช็คชื่อเข้าเรียนของนักศึกษา
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4. ผลการวิจัย
ผลการพัฒนาระบบ

ภาพที่ 1 ตัวอย่างหน้าจอ หน้าโหลดเข้าแอพ เมือ่ เข้าแอพจะพบหน้าจอโหลดแอพหน้าแรก แสดงโลโก้
มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยชื่อแอปพลิเคชัน จากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าถัดไปเอง

ภาพที่ 2 ตัวอย่างหน้าจอ เลือกห้องเรียน นักศึกษาเลือกห้องเรียนที่ต้องการลงชื่อเข้าเรียน จะแสดงรหัสวิชา
ปีการศึกษา และชื่อวิชาเรียน
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอเมนูลงชื่อเข้าเรียน หน้าจอแสดงข้อมูลที่นักศึกษาจะลงชื่อเข้าเรียน ชื่อวิชา อาจารย์
ผู้สอน วันที่ เวลา และข้อมูลที่นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลเพื่อลงชื่อ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษาและอีเมล
พร้อมแสดงตัวอย่างการกรอกข้อมูล หากนักศึกษากดปุ่ม “ยกเลิก” จะเป็นการยกเลิกการลงชื่อเข้าเรียนและ
กลับสู่เมนูเลือกห้องเรียน

ภาพที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอ นักศึกษากรอกข้อมูลครบถ้วน นักศึกษากรอกข้อมูลของตนเองทั้ง 3 ข้อมูล รหัส
นักศึกษา ชื่อนักศึกษาและอีเมล โดยวันที่และเวลาจะไม่สามารถแก้ไขได้ต้องเป็นวันที่และเวลาปัจจุบันเท่านั้น
จากนั้นกด “ตกลง”
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างหน้าจอ ลงชื่อเข้าเรียนสำเร็จ จะเป็นการลงชื่อเข้าเรียนสำเร็จ และปรากฎหน้าจอยืนยันการ
ลงชื่อเข้าเรียน เมื่อกด “ตกลง” จะกลับเข้าสู่หน้าเลือกห้องเรียน

ภาพที่ 6 ตัวอย่างหน้าจอ เมื่อลงชื่อเข้าเรียนและกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน และกด
ลงชื่อเข้าเรียน แอปพลิเคชันจะมีการตรวจสอบและแจ้งเตือนว่าลงชื่อเข้าเรียนไม่สำเร็จ “กรุณาระบุข้อมูลให้
ครบถ้วน” เมื่อกด “ตกลง” จะกลับเข้าสู่หน้าจอเดิม หน้าจอกรอกข้อมูลลงชื่อเข้าเรียน
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ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเเอปพลิเคชันเช็ค
ชื่อเข้าเรียน ดังนี้
ผู้วิจัยดำเนินการทดลองใช้งานเเอปพลิเคชันเช็คชื่อเข้าเรียน และประเมินโดยแบบสอบถามความ
พึงพอใจผู้ใช้งานจำนวน 105 คน จากนั้นนำผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์แ ละ
การสรุปผล
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ระดับประสิทธิภาพ
4.21 – 5.00
มากที่สุด
3.41 – 4.20
มาก
2.61 – 3.40
ปานกลาง
1.81 – 2.60
น้อย
1.00 – 1.80
น้อยที่สุด
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความตรงตามความต้องการของผู้ใช้
ด้านความตรงตามความต้องการของผู้ใช้
S.D.
ระดับประสิทธิภาพ
𝑥̅
1. ความสามารถของแอปพลิเคชันในการแสดงข้อมูล
4.32
.612
มากที่สุด
2. ความสามารถของแอปพลิเคชันในเพิ่มข้อมูล
4.20
.562
มาก
3. ความสามารถในการเข้าระบบของผู้ใช้งาน
4.49
.637
มากที่สุด
4. ข้อมูลพื้นฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน
4.42
.632
มากที่สุด
รวม
4.36
.452
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านความตรงตามความต้ อ งการของ
ผู้ใช้งาน ประสิทธิภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยกับ 4.36 (S.D. = .452) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยแอปพลิเคชันทำให้ความสามารถในการเข้ าระบบ
ของผู้ใช้งาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.49 (S.D. = .637) รองลงมา คือ ข้อมูลพื้นฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 (S.D. = .632) ความสามารถของแอปพลิเคชันในการแสดงข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่า กับ
4.32 (S.D. = .612) และ ความสามารถของแอปพลิเคชันในเพิ่มข้อมูลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 (S.D. = .562)
ตามลำดับ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความสามารถและประสิทธิการทำงานได้ตามหน้าที่
ด้านความสามารถและประสิทธิการทำงานได้ตามหน้าที่
S.D. ระดับประสิทธิภาพ
𝑥̅
1. ความถูกต้องของแอปพลิเคชันในการแสดงข้อมูล
4.24
.701
มากที่สุด
2. ความถูกต้องของแอปพลิเคชันในการจัดประเภทของข้อมูล
4.36
.622
มากที่สุด
3. ความถูกต้องของแอปพลิเคชันในการเพิ่มข้อมูล
4.29
.661
มากที่สุด
4. ความถูกต้องของการทำงานแอปพลิเคชันในภาพรวม
4.39
.628
มากที่สุด
5. ความเร็วในการบันทึกข้อมูล
4.41
.631
มากที่สุด
6. ความเร็วในการนำเสนอข้อมูล
4.49
.695
มากที่สุด
7. ความเร็วในการทำงานภาพรวมของแอปพลิเคชัน
4.35
.554
มากที่สุด
รวม
4.36
.531
มากที่สุด
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จากตารางที่ 2 : พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านความสามารถและประสิทธิการ
ทำงานได้ตามหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36 (S.D. = .531) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยความเร็วในการนำเสนอข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.49 (S.D. =
.695) รองลงมา คือ ความเร็วในการบันทึกข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.41 (S.D. = .631) ความถูกต้องของการ
ทำงานแอปพลิเคชันในภาพรวม มีค่าเฉลี่ ย 4.39 (S.D. = .628) ความถูกต้องของแอปพลิเคชันในการจัด
ประเภทของข้อมูล 4.36 (S.D. = .662) ความเร็วในการทำงานภาพรวมของแอปพลิเคชัน 4.35 (S.D. = .554)
ความถูกต้องของแอปพลิเคชันในการเพิ่มข้อมูล 4.29 (S.D. = .661) และความถูกต้องของแอปพลิเ คชัน ใน
การเพิ่มข้อมูล 4.24 (S.D. = .701) ตามลำดับ
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
𝑥̅
1. การใช้งานแอปพลิเคชันง่าย เมนูไม่ซับซ้อน
4.70
2. ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชันโดย
4.66
ภาพรวม
3. ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนหน้าจอแอปพลิเคชัน
4.76
4. ความน่าใช้ของแอปพลิเคชันในภาพรวม
4.65
รวม
4.70

S.D.
.539
.618

ระดับประสิทธิภาพ
มากที่สุด
มากที่สุด

.510
.832
.516

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 : พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านความง่ายต่อการใช้งาน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 (S.D. = .516) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดับมาก ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนหน้าจอแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76
(S.D. = .510) รองลงมา คือ การใช้งานแอปพลิเคชันง่าย เมนูไม่ซับซ้อน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 (S.D. = .539)
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชันโดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 (S.D. = .618) และ
ความน่าใช้ของแอปพลิเคชันในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 (S.D. = .832) ตามลำดับ
5. การอภิปรายผล
การพัฒนาแอปพลิเคชันเช็คชื่อเข้าเรียน ด้วยเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน Thunkable เมื่อนำไปให้
กลุ่มเป้าหมายทดลองใช้และได้ประเมินผลการทดลองใช้ด้วยแบบประเมินประสิทธิภาพของผู้ใช้ระบบโดยผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของผู้ใช้สามารถนำมาอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้
5.1 การพัฒ นาแอปพลิเคชันเช็คชื่อเข้าเรียน ด้วยโปรแกรมเขียนแอปพลิเคชันชื่อ Thunkable
ผลการวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันเช็คชื่อเข้าเรียนสำเร็จสมบูรณ์ได้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์
ปัญหาของการทำงานในแต่ละขั้นตอนว่ามีปัญหาด้านใดบ้าง จากนั้นทำการพัฒนาระบบขึ้นตามกระบวนการที่
วิเคราะห์ไว้ ทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขไปพร้อ มๆกับการเขียนโปรแกรม
จากนั้นนำระบบที่พัฒนาขึ้นไปให้นักศึกษาทดลองใช้จำนวน 105 คน ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของ
การทำงานระบบในแต่ละด้าน และทำการปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะจึงส่งผลให้การพัฒนาแอปพลิเคชัน
เช็คชื่อเข้าเรียนสำเร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
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5.2 การประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเช็คชื่อเข้าเรียน ด้วยโปรแกรมเขียนแอปพลิเคชัน
ชื ่ อ Thunkable ผลการวิ จ ั ยและพัฒ นาแอปพลิเ คชั นเช็ ค ชื่ อเข้ า เรี ยน โดยนั ก ศึ ก ษา 105 คน คณะ
บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พบว่าระบบมีประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี สามารถนำระบบดังกล่าวที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
แทนการทำงานด้วยมือและเรียกขานรายชื่อนักศึกษาตามใบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนได้ผลเป็ นความพึง
พอใจประสิทธิภาพในการใช้ระบบในระดับที่ดีมาก สอดคล้องกับผลการดำเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบ
สารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนักเรียนกรณีศึกษา โรงเรียนวัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บำรุง) อภิปราย
ผลการวิจัยไว้ว่าการใช้งานระบบช่วยแก้ปัญหาให้ครูเวรประจำวัน สามารถบันทึกข้อมูลได้เร็วขึ้น ลดภาระงาน
ทำให้มีเวลาในการสอนมากขึ้น ช่วยในการคำนวณจำนวนนักเรียนได้รวดเร็ว และถูกต้อง ลดความผิดพลาด
ของข้อมูล ทำให้สามารถรู้จำนวนนักเรียนได้รวดเร็ว และการจัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนได้พ อดี
และทันเวลา ครูประจำชั้นสามารถนำข้อมูลที่บันทึกการลงเวลาเรียนมาใช้ในการตัดสินผลการเรียนได้ โดยที่ขั้น
ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนของครูประจำชั้นได้ ครูประจำชั้นสามารถติดตามนักเรียนได้ทันท่วงที ในกรณีที่นักเรียน
ขาดเรียนติดต่อกันหลายวัน เนื่องจากเวลาเรียนเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของนักเรียน ระบบช่วย
ลดภาระงาน ลดเวลาการทำงาน ลดการผิดพลาดในการคำนวณ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนในการทำเอกสารของ
ครูประจำชั้น (ฐิติกาญจน์ พันธ์การุ่ง,2562)
6. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันเช็คชื่อเข้าเรียนด้วย Application Thunkable เรียบร้อย
แล้วนั้นได้มีการทดลองระบบ เพื่อตรวจสอบว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งผลการทดสอบ สามารถทำงาน
ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และยังสามารถแสดงความสามารถออกมาได้ในระดับดีมาก นำ
ระบบดังกล่าวที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต แทนการทำงาน
ด้วยมือและเรียกขานรายชื่อนักศึกษาตามใบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนได้
7. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป
เพื่อให้ครอบคลุมในการใช้แอปพลิเคชัน ควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชันให้กับอาจารย์ผู้สอน ให้
สามารถดูข้อมูลการเช็คชื่อเข้าเรียนของนักศึกษาได้สะดวกยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
วัฒนพล ชุมเพชร, ภูรณ
ิ ัฐ หนูขุน และ คุณัชญ์ เตียวนะ (2561). การพัฒนาระบบเช็คชื่อเพื่อการติดตาม
พฤติกรรมการเข้าเรียนของ นักศึกษา แบบมีส่วนร่วมผ่านระบบออนไลน์, วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต
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ฐิติกาญจน์ พันธ์การุ่ง (2562). การพัฒนาระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนักเรียนกรณีศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บำรุง), วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญา
มหาบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
บุญชม ศรีสะอาดและคณะ (2552). พื้นฐานการวิจัยการศึกษา,พิมพ์ครั้งที่ 5. กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์
รัฐภูมิ อินทร์ธะรักษา,จิรายุส ลัดกระทุ่ม และ พิพฒ
ั น์พงษ์ ด่านธนานุรักษ์ (2562).แอพพลิเคชันสื่อการเรียน
การสอนการใช้งานโปรแกรม Thunkable,วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์แรงจูงใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ประเทศไทย
Factors Affecting the Motivational Achievement of Conservation Attractions
in Bangkok and Perimeter Area, Thailand
1
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บทคัดย่อ
งานวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์แรงจูงใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ประเทศไทย เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed method) ศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง
สาเหตุของปัจจัยด้านแรงจูงใจจากนักท่อ งเที่ยวและแรงจูงใจจากแหล่งท่อ งเที่ยวที่ส่ง ผลต่ อผลสัม ฤทธิ์ ของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและการแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ ยมเยือนจำนวน 1,600 คน จากแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 4 แห่ง คือ
เกาะเกร็ด ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำคลองลัดมะยม และใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) และแบบสะดวก (Convenience Sampling) การหาความเชื ่ อ มั ่ น ของ
แบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach's alpha coefficient)ได้เท่ากับ .75 และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์โมเดล SEM เพื่อ ทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัย
พบว่า แรงจูงใจของผู้เยี่ยมเยือนและแรงจูงใจจากแหล่งท่องเที่ยวส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของแหล่งท่อ งเที่ยวเชิ ง
อนุรักษ์ โดยแรงจูงใจของผู้เยี่ยมเยือนส่งผลด้านลบต่อผลสัมฤทธิ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แรงจูงใจจาก
แหล่งท่องเที่ยวส่งผลด้านบวกต่อผลสัมฤทธิ์ของแหล่งท่อ งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แรงจูงใจของผู้เยี่ยมเยือนส่ง ผล
ด้านบวกต่อแรงจูงใจจากแหล่งท่องเที่ยว
คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ แรงจูงใจ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

Abstract
Factors affecting the motivational achievement of conservation attractions In
Bangkok and perimeter area, Thailand. This study was mixed method which aimed to study
the causal structural relationships of tourist motivation factors and tourist motivations that
affect the achievement of conservation attractions by interviewing stakeholders and
distributing questionnaires and collecting data from 1,600 tourists and visitors from four
conservation attractions, Koh Kret, Bang nam phueng Floating Market Taling Chan Floating
Market and Khlong Lad Mayom Floating Market. This study selected the samples by using
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cluster random sampling and convenience sampling. Reliability determination of
questionnaires by finding the Cronbach's alpha coefficient was .75. Data was analyzed by
using percentage, mean, and analysis of SEM models to test hypotheses. The results showed
that visitor motivation and attraction motivation affected the achievement of conservation
attractions. Visitor motivation negatively affecting the achievement of conservation attractions
while the motivation of tourist attractions has a positive effect on the achievement of
conservation attractions and, visitor motivation has a positive effect on the motivation of
tourist attractions
Keywords : Achievement, Motive, Conservation Attractions
1. บทนำ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับมรดกทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สภาพ
ภูมิอากาศและภูมิประเทศ การต้อนรับอันอบอุ่นจากเจ้าบ้านอันส่งเสริมให้เกิดการเดินทางของนักท่อ งเที่ยว
จนกระทั่งทำให้เศรษฐกิจขยายตัวทั้งในระดับรากหญ้าและระดับประเทศ ดังนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงมี
บทบาทความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญนำมา
ซึ่งเงินตราต่ างประเทศ การสร้างงาน และการกระจายความเจริ ญไปสู ่ภ ูมิ ภาคและชุม ชน นอกจากนี้
สาระสำคัญของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติพ.ศ. 2560-2564 ยังได้ให้ความสำคัญ กับการวางรากฐาน
และแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ ทั้ง ด้านคุณภาพ แหล่ง
ท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้ง การสร้างความสมดุลของการพัฒนา ทั้งใน
มิติของพื้นที่ เวลา กิจกรรม รูปแบบ และกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อการสร้างรายได้และกระจายรายได้ สู่ ชุม ชน
และการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การเติบโตในอนาคต จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวนำมา
ซึ่งรายได้ที่ทุกพื้นที่ให้ความสำคัญ ดังเช่น พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลมีตำแหน่งเป็นศูนย์กลางของประเทศ
และภูมิภาค ค่าครองชีพ ไม่สูง อาหารอร่อย เป็นแหล่งบันเทิงในทุกด้าน มีบริการที่ดี มีการท่องเที่ยวเชิง
วัฒ นธรรมและเชิงอนุรักษ์ และมี ผู้คนที่อัธยาศัยดี สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้มาเยือน และนักท่องเที่ยว
สะดวกใน การเดินทางไปจุดหมายอื่นๆ กรุงเทพฯและปริมณฑล มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก
และแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ตลาดน้ำตลิ่งชัน
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง บางกะเจ้า และเกาะเกร็ดแหล่งท่อ งเที่ยวเหล่านี้เป็นที่นิยมของนักท่อ งเที่ ยว เนื่องจาก
เข้าถึงได้ง่าย สินค้ามีหลากหลาย ราคาไม่แพง ใกล้กรุงเทพมหานคร เดินทางสะดวก บรรยากาศธรรมชาติ
เวลาในการท่องเที่ยวแน่นอน (จิตรธิดา จิตธิวงษ์ , 2556) หากแต่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษณ์เหล่านี้ ยัง
ต้องการการปรับปรุงในเรื่องต่างๆ เช่น จุดบริการนักท่องเที่ยว การจัดระเบียบร้านค้าในพื้นที่ และจำนวนผู้
เยี่ยมเยือนหรือนักท่องเที่ยวลดลงในบางช่วง (จิราณีย์ พันมูลและคณะ, 2561) จะเห็นได้ว่าแหล่งท่อ งเที่ ยว
เหล่านี้มีทั้งความสำเร็จและความบกพร่องในบางเรื่องที่ต้องการการปรับปรุง นอกจากนี้ยังมีผู้วิจัยพบว่าพื้นที่
นี้ยังมีข้อจำกัดด้านขีดความสามารถในการรองรับนักท่อ งเที่ยวทั้งโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวที่เ กิด
ปัญหา ความแออัดและแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ไทยในระยะยาว (ณิชาภัทร สุรวัฒนานนท์, 2562) หากกรุงเทพมหานครและจังหวัดในเขตปริมณฑลต้องการ
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สร้างความเข้มแข็งให้กับแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในอดีต อันเป็นเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เหล่านี้ เพื่อช่วยลดความแออัดของแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมือ งชั้นในของ กรุงเทพฯการ
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาในอดีตจึงเป็ นสิ่งจำเป็นเพื่อการเป็น
จุดหมายปลายทางทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวและเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการ แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เหล่านี้ประกอบกับจากการทบทวนและศึกษาบทความวิจัย ปี พ.ศ. 2558-2562 จะพบว่า
บทความส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนากลยุทธ์และการจัดการเส้นทางสำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรัก ษ์
ยังไม่พบว่ามีบทความวิจัยที่ค้นหาตัวแปรที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นที่มา
ของคำถามงานวิจัยนี้ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์แรงจูงใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล ประเทศไทย เพื่อนำผลการวิจัยไปปรับใช้ในแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดประสิทธิผลในการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้กับนักท่อ งเที่ยวหรือผู้เยี่ยมเยือนและแรงจูง ใจที่
เกิดจากตัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เหล่านี้นั้นเอง
2. นิยามศัพท์
ผู้เยี่ยมเยือน คือนักท่องเที่ยวที่พักอาศัย ณ สถานที่ที่ไปเยี่ยมเยือนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วย
จุดประสงค์เพื่อใช้เวลาว่าง เพื่อกิจกรรมนันทนาการ การกีฬา วันหยุด ฯลฯ หรือเพื่อประกอบธุรกิจ ผู้เยี่ยม
เยือนในงานวิจัยนี้คือ “นักท่องเที่ยว” (ผู้มาเยือนแบบค้างคืน) (over-night visitors)” และ “ผู้มาเยือนจาก
สถานที่นั้นไปภายในวันเดียวกัน (same-day visitors)
ผลสัมฤทธิ์แรงจูงใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ของแรงจูงใจที่แหล่ง
ท่องเที่ยวได้รับมาจากการเปรียบเทียบความคาดหวังก่อนมาและความพึงพอใจที่ได้รับในสถานที่นี้เป็นความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยว ความคุ้มค่าของการมายังแหล่ งท่องเที ่ยวเชิ งอนุรั กษ์ และการกลับมาซ้ำ ของ
นักท่องเที่ยว
3. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์แรงจูงใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ประเทศไทย
4. ระเบียบวิธีวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์แรงจูงใจของแหล่งท่อ งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
ประเทศไทย นั้น มีขอบเขตของการศึกษา 1) ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย ด้าน
แรงจูงใจจากนักท่องเที่ยวและแรงจูงใจจากแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของแ หล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 2) ขอบเขตด้านเวลา งานวิจัยชิ้นนี้ทำการเก็บข้อมูลในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561
5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
นำแบบสอบถามไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอความ
ร่วมมือนักท่องเที่ยวชาวไทยตอบแบบสอบถามโดยวิธ ีการเลือ กตัวอย่ างแบบกลุ่ม ( Cluster Random
Sampling)และการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จนได้กลุ่มตัวอย่างนั กท่อ งเที่ยว

752

โดยแหล่งท่องเที่ยวที่ดำเนินการวิจัย คือเกาะเกร็ด 400 คน ตลาดน้ำคลองลัดมะยม 400 คน ตลาดน้ำ
ตลิ่งชัน 400 คนและบางกระเจ้า 400 คน
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปนั้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติพรรณนา การแจกแจงความถี่
(Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ โมเดลสมการโครงสร้าง SEM (Structural Equation Modeling) กำหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรม G*Power สำหรับการคำนวณขนาดตัวอย่างและได้ผลการ
คำนวณ ดั ง นี้ Minimum sample size to detect effect:1,258, Minimum sample size for model
structure:100,Recommended minimum sample size:1,258, Anticipated effect size .1,Desired
statistical power level .8 ดังนั้น ทำให้ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ (n) คือ 1,258 คน ในงานวิจัยนี้
จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจากแหล่งท่อ งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 4 แหล่งและใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างแหล่งละ 400 คน รวม
ทั้งหมดเป็น 1,600 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และแบบสะดวก
(Convenience Sampling) คือเกาะเกร็ด นนทบุรี 400 คน ตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ 400 คน
ตลาดน้ำตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 400 คนและบางกระเจ้า สมุทรปราการ 400 คน
เชิงคุณภาพ
การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informant) จำนวน 12
ท่านเพื่อยืนยันผลการวิจัยเชิงปริมาณ และคัดเลือก โดยใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก สำหรับนักท่องเที่ยว: 1)
เป็นผู้ที่สื่อสารภาษาไทยได้เพื่อความเข้าใจในคำถามและสื่อสารกับผู้สัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจน 2) เป็นผู้ที่มีอายุ
18 ปีขึ้นไป สำหรับผู้ค้าในตลาดน้ำ: 1) เป็นผู้ที่สื่อสารภาษาไทยได้เพื่อความเข้าใจในคำถามและสื่อ สารกับ ผู้
สัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจน 2) เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 3) เป็นผู้ค้าที่ขายของในตลาดน้ำมากกว่า 1 ปี
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เชิงปริมาณ การทดสอบความตรง (Validity) ของเครื่องมือได้ใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ โดยนำแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยวและการวิจัยรวม
จำนวน 3 ท่านตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามจากนั้นคัดเลือกข้อคำถามที่ได้ ค่า IOC มากกว่า 0.5
ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ซึ่งแสดงว่า ข้อคำถามนั้นวัดได้ตรงหรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สำหรับข้อคำถามที่ ได้ ค่า
IOC ไม่ถึง 0.50 ได้ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และหลังจากนั้นนำแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับกลุ่มประชากรที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ประมาณ 30 คน เพื่อ ทดสอบความเป็นปรนัย (ทุกคน
เข้าใจข้อคำถามที่ใช้ถามได้ตรงกัน) และนำมาหาความเที่ยง (Reliability) ได้ค่า 0.75
เชิงคุณภาพ ใช้ วิธ ีการตรวจสอบสามเส้า จากการรวบรวมข้อมูลโดยใช้ผู้สังเกต (observer)คือ
ผู้วิจัยและตรวจสอบจากทฤษฎี (theory) และ ข้อมูลเชิงประจักษ์ (empirical material) และวิเคราะห์โดย
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากใจความสำคัญของข้อมูลที่ได้รับ โดยการใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์ ของตนเอง
จากการเป็นนักวิ จัยและอาจารย์ทางด้านการจัดการการท่องเที่ย วมากกว่ า 10ปี ในการวิเคราะห์แ ละ
ตีความหมายของข้อมูลโดยวิธีการอุปมานหรือลดทอนขนาดของข้อมูลลง (Inductive Approach)
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7. ผลการศึกษา
ในส่วนของผลการวิจัย จะแบ่งการนำเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1).ผล การ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2).ผลการทดสอบสมมติฐาน
1).ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าชาย โดยเพศหญิงมีจำนวน 850 คน คิดเป็นร้อย
ละ 53.1 และเพศชาย จำนวน 750 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 18-30 ปี
จำนวน 824 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาได้แก่ 31-43 ปี จำนวน 597 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 และ
อายุ 44 ปีขึ้นไป จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระดับการศึกษาปริญญาตรี
จำนวน 840 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาได้แก่ ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 647 คน คิดเป็ นร้อยละ
52.5และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จำนวน
564 คนคิดเป็นร้อยละ35.3 รองลงมาประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น แม่บ้าน เกษตรกร อาชีพอิสระ จำนวน 316
คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 ข้าราชการ จำนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 ลูกจ้าง จำนวน 290 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.1 ส่วนประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 และมีรายได้ต่อเดือน
15,001-30,000 บาท จำนวน 723 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท จำนวน
655 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9 และรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาทจำนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ
13.9 ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพโสด จำนวน 775 คน คิดเป็นร้อยละ 48.4 สถานภาพแต่งงาน จำนวน
685 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 และสถานภาพหย่าร้าง จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่พักที่บ้านตนเอง จำนวน 996 คนคิดเป็นร้อยละ62.3 รองลงมาพักที่บ้านญาติ จำนวน 202 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.6 พักที่โฮสเทลจำนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 พักที่รีสอร์ท จำนวน 142 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.8 พักที่โรงแรม จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละ จำแนกตาม
โอกาสการเดินทางกลับมาซ้ำ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ แสดงความเห็นว่าโอกาสการเดินทางกลับมาซ้ำ จำนวน
1,065 คน คิดเป็นร้อยละ 66.6 และไม่มีโอกาสการเดินทางกลับมาซ้ำ จำนวน 535 คน คิดเป็นร้อยละ 33.4
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร
X

Min

Max

S.D.

ระดับ

3.80

1

5

1.03

มาก

3.93
3.78
4.05

1
1
1

5
5
5

.98
.95
.96

มาก
มาก
มาก

แรงจูงใจของผู้เยี่ยมเยือนหรือนักท่องเที่ยว Visitors’
motivation (Push factors)
แรงจูงใจทางกายภาพ (aa1)
ต้องการทำกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเช่น ขี่จักรยาน นั่งเรือชมวิถี
ชีวิต เดินชมตลาดน้ำ
ต้องการใช้ชีวิตที่ต่างจากงานที่ทำอยู่ทุกวัน
ต้องการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ
ต้องการให้ร่างกายและอารมณ์สดชื่น ผ่อนคลาย
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
แรงจูงใจทางวัฒนธรรม (aa2)
ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ใหม่ๆ
ต้อ งการเยี่ย มชมแหล่ง ประวัต ิศ าสตร์แ ละวั ฒนธรรม วิถีชีว ิต ใน
สถานที่นี้
ต้องการพบปะผู้คนในท้องถิ่น
แรงจูงใจระหว่างบุคคล (aa3)
เพื่อให้ครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากัน
เพื่อเยี่ยมเพื่อนและญาติ
เพื่อใช้เวลากับคนพิเศษ
เพื่อให้ครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกัน
แรงจูงใจทางด้านสถานภาพ (aa4)
ท่านเป็นผู้ที่ห่วงใยและรักษาสภาพแวดล้อม
ท่านเป็นผู้ที่รักความสนุก
ท่านเป็นผู้ที่รักและชอบอากาศท้องฟ้าแจ่มใส
ท่านเป็นผู้ที่แสวงหาความผจญภัย
ท่านอยากอยู่นอกบ้านเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ
แรงจูงใจจากแหล่งท่องเที่ยว Tourism site’s motivation
(Pull factors)
ด้านสถานที่ (bb1)
เพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะเยี่ยมชมสถานที่นี้
เพราะว่าสถานที่นี้มีประวัติศาสาตร์และธรรมชาติน่าชื่นชม
เพราะว่าสถานที่นี้เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
เพราะว่าสถานที่นี้มีบรรยากาศเป็นที่ชื่นชอบและสงบ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (bb2)
การเดินทางสะดวกเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย
สถานที่จอดรถสะดวกสบาย
มีร้านจำหน่ายอาหารหลากหลายให้เลือกรับประทาน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
(bb3)
สภาพสิ่งแวดล้อมรอบๆแหล่งท่องเที่ยวร่มรื่น
สภาพสิ่งแวดล้อมรอบๆแหล่งท่องเที่ยวสะอาด
ผู้คนเป็นมิตรยินดีต้อนรับ
ผู้คนให้ความช่วยเหลือ

X

Min

Max

S.D.

ระดับ

3.72
3.96

1
1

5
5

.98
.92

มาก
มาก

3.73

1

5

.97

มาก

3.99
3.72
3.90
3.80

1
1
1
1

5
5
5
5

.92
.93
.97
.99

มาก
มาก
มาก
มาก

3.89
3.96
4.02
3.77
3.84

1
1
1
1
1

5
5
5
5
5

.96
.87
.89
.95
.90

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.83
3.81
3.79
3.84

1
1
1
1

5
5
5
5

.86
.93
.91
.91

มาก
มาก
มาก
มาก

3.84
3.74
3.78

1
1
1

5
5
5

.91
.91
.99

มาก
มาก
มาก

3.86
3.79
3.83
3.75

1
1
1
1

5
5
5
5

.87
.93
.95
.96

มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ด้านราคา สินค้าและบริการ การส่งเสริมการตลาด (bb4)
สินค้าและบริการมีคุณภาพดี
ราคาสินค้าและบริการสมเหตุสมผล
มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการหลากหลาย
มีการส่งเสริมการตลาด การลดราคา การแถมสินค้า ที่เหมาะสม
ผลสัมฤทธิ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ความพึงพอใจต่อสถานที่นี้ (ef1)
เปรียบเทียบความคาดหวัง ก่อนมาและความพึงพอใจที่ได้รับ ในสถาน
ที่นี้ (ef2)
คุ้มค่าต่อการเยี่ยมชม (ef3)
เมื่อมีโอกาสท่านจะมาเที่ยวซ้ำ (ef4)

X

Min

Max

S.D.

ระดับ

3.98
3.74
3.61
3.83

1
1
1
1

5
5
5
5

.92
1.1
1.0
.93

มาก
มาก
มาก
มาก

3.68

1

5

1.035

มาก

3.70
3.62
3.87

1
1
1

5
5
5

1.067
1.102
.973

มาก
มาก
มาก

จากตารางแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ให้คะแนนแรงจูงใจของนักท่อ งเที่ยวทางด้ าน
แรงจูงใจทางกายภาพ ด้านแรงจูงใจทางวัฒ นธรรม ด้านแรงจูงใจระหว่างบุคคลการแรงจูงใจทางด้า น
สถานภาพอยู่ในระดับมาก ส่วนคะแนนแรงจูงใจจากแหล่งท่องเที่ยว ด้านสถานที่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ด้านราคา สินค้าและบริการ การส่งเสริมการตลาดอยู่
ในระดับมาก และผลสัมฤทธิ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อยู่ในระดับมากเช่นกัน
2).ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1. แรงจูงใจจากนักท่องเที่ยวมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สมมติฐานที่ 2. แรงจูงใจจากแหล่งท่องเที่ยวมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สมมติฐานที่ 3. แรงจูงใจจากนักท่องเที่ยวมีผลต่อแรงจูงใจจากแหล่งท่องเที่ยว
ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลก่อน นำไปวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ด้วย
การทดสอบ ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ ของแรงจูงใจของผู้เยี่ยมเยือน แรงจูงใจจากแหล่งท่อ งเที่ยว
ผลสัมฤทธิ์ของแหล่งท่อ งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้วยเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัว ที่เ ป็นตั วแปรที่วัด ได้ใน
มาตราอันตรภาค (Interval scale) ใช้เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน (Pearson Product Moment : PE)
เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ การวิเคราะห์ ได้แก่ เมทริกซ์สหสัมพันธ์โมเดลการ วัด (Measurement Model)
แรงจูงใจของผู้เยี่ยมเยือน แรงจูงใจจากแหล่งท่องเที่ยว ผลสัมฤทธิ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 ความสัมพันธ์แบบมีทิศทางเดียวกัน (ค่าความ สัมพันธ์เป็น
บวก) และมีค่าความสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 (ค่าสัมบูรณ์) ทำให้ไม่เกิดสภาวะ Multicollinearity) (กัลยา วาณิช
บัญชา, 2557) จึงมีความเหมาะสม สำหรับนำไปใช้ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation
Model: SEM
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ตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีผลกับผลสัมฤทธิ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ตัวแปร
aa1
aa2
aa3
aa4
bb1
bb2
bb3
bb4
ef1
ef2
ef3
ef4

Visitors’ motivation
factor loading SE
t
.67
.61
.055 18.94
.68
.045 22.01
.68
.051 20.54

Tourism site motivation
factor loading
SE
t

.64
.62
.60
.69

.047
.044
.040

Effective
factor loading
SE

R2
t

18.04
21.09
20.26
.43
.59
.36
.53

.109
.084
.096

12.89
10.52
12.03

.44
.38
.46
.46
.32
.38
.36
.48
.18
.35
.13
.28

ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจของผู้เยี่ยมเยือนและแรงจูงใจจากแหล่งท่องเที่ยวส่งผลต่อผลสัม ฤทธิ์
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ .05 โดยแรงจูงใจของผู้เยี่ยมเยือนส่ ง ผลด้า นลบ
ต่อผลสัมฤทธิ์ของแหล่งท่อ งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ระดับ 51 % แรงจูงใจจากแหล่งท่อ งเที่ยวส่ง ผลด้า นบวกต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ระดับ 132 % แรงจูงใจของผู้เยี่ยมเยือนส่งผลด้านบวกต่อแรงจูงใจ
จากแหล่งท่องเที่ยวที่ระดับ 85 %
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การวิจัยเชิงคุณภาพ
แรงจูงใจของผู้เยีย่ มเยือน การวิเคราะห์
(Push factors)
แรงจูงใจทางกายภาพ
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญให้ข้อมูลตรงกันว่าต้องการมาแหล่งท่อ งเที่ย วเชิ งอนุรั กษ์
เนื่องจากมีแรงจูงใจทางกายภาพ เช่น ต้องการมาเพื่อพักผ่อน ผ่อนคลาย
กับตลาดวิถีชีวิตชาวบ้าน ไหว้พระ ชมวิถีชาวบ้าน ต้องการนึกถึงความหลัง
เมื่อครั้งวัยเยาว์
แรงจูงใจทางวัฒนธรรม
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญให้ข้อมูลตรงกันว่าต้องการมาแหล่งท่อ งเที่ย วเชิ งอนุรั กษ์
เนื่องจากต้องการเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
แรงจูงใจระหว่างบุคคล
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญให้ข้อมูลตรงกันว่าต้องการมาแหล่งท่อ งเที่ย วเชิ งอนุรั กษ์
เนื่องจากต้องการใช้เวลากับครอบครัวและอยู่ด้วยกันมีเวลาที่ดีร่วมกัน กับ
ครอบครัว
แรงจูงใจทางด้านสถานภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญให้ข้อมูลตรงกันว่าต้องการมาแหล่งท่อ งเที่ย วเชิ งอนุรั กษ์
เนื่องจากเป็น ผู้ท ี่ ชอบรับ ประทานและชอบหาอาหารอร่อยๆ ชอบการ
เดินทางชมประวัติศาสตร์และทำกิจกรรมนอกบ้าน
แรงจูงใจจากแหล่งท่องเที่ยว
(Pull factors)
ด้านสถานที่
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญให้ข้อมูลตรงกันว่ามาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจาก
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากที่พัก ผู้คนเป็นกันเอง
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญให้ข้อมูลตรงกันว่ามาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจาก
มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม เช่น ที่จอดรถ เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
ด้านทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญให้ข้อมูลตรงกันว่ามาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจาก
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
มีธรรมชาติและประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่น่าสนใจ
ด้ า นราคา สิ น ค้ า และบริการ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญให้ข้อมูลตรงกันว่ามาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจาก
การส่งเสริมการตลาด
มีสินค้าที่หลากหลายและการบริการที่ดี
ผลสัมฤทธิข์ องแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ความพึงพอใจต่อสถานที่นี้
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญให้ข้อมูลตรงกันว่ามาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ่อยครั้ง
แสดงถึงการมีความพึงพอใจในระดับหนึ่ง
เปรี ย บเที ย บความคาดหวั ง ได้ตามความคาดหวัง
ก่ อ นมาและความพึ ง พอใจที่
ได้รับในสถานที่นี้
คุ้มค่าต่อการเยี่ยมชม
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญให้ข้อมูลตรงกันว่ามาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรัก ษ์เพราะว่า
มีความคุ้มค่า
เมื่อมีโอกาสท่านจะมาเที่ยวซ้ำ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญให้ข้อมูลตรงกันว่าจะมาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกถ้ามี
โอกาส
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การตีความ
จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถตีความได้ว่า แรงจูงใจของผู้เยี่ยมเยือน มาจากความต้องการ
ภายในที่ต้องการการพักผ่อน การเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม เช่นครอบครัว กลุ่มเพื่อน และการย้อนนึกถึงอดีตใน
วัยเยาว์และบรรยากาศเดิมที่เคยได้รับประสบการณ์ครั้งในอดีต การต้องการหลีกหนีความจำเจโดยต้องการ
ได้รับประสบการณ์ใหม่ ต้องการการแสวงหา การค้นพบหรือสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง จึงผลักดันให้เกิดการ
เดินทาง การท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกั บนักวิชาการ Snepenger, King, Marshall, and Uysal (2006) ;
Yuan and McDonald (1990) ที่กล่าวว่าแรงจูงใจเป็นเหตุผลพื้นฐานที่ทำให้คนตัดสินใจออกเดินทางและทำ
ให้คนแสดงออกถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยว จนบางครั้งการท่องเที่ยวกลายเป็นงานอดิเรกและจะโหยหาเมื่อ
ไม่ได้ออกเดิ นทางเป็นระยะเวลานานๆ และผู้เยี่ยมเยือนส่วนใหญ่ต ้องการใช้ เวลากับ ครอบครั วในการ
รับประทานอาหารแสดงให้ทราบว่ามาแหล่งท่อ งเที่ยวเนื่องจากต้องการอาหารและเพิ่มความสัมพั นธ์ระหว่ าง
คนในครอบครัวความต้องการเหล่านี้สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการ (Maslow. A.H.,1987) คือ ความ
ต้องการทางชีวภาพและทางกายภาพและความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ นอกจากนี้หากมีแ รง
เสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อันเป็นแรงจูงใจจากแหล่งท่องเที่ยว เปรียบเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ผู้คนเดินทาง
มายังแหล่งท่องเที่ยวด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่น ผ่อนคลาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม เดินทางใกล้บา้ น
และมีอาหาร เครื่องดื่ม กิจกรรมต่างๆในราคาที่จับต้องได้ การทานอาหารร่วมกัน การทำกิจกรรมไหว้พ ระ
เดินชมธรรมชาติ การล่ อ งเรือ ชมวิ ถ ีช ีว ิตสามารถทำให้ สมาชิ กในครอบครัว ใช้ เวลาด้ว ยกั นในการเพิ่ ม
ความสัมพันธ์อันดี จะยิ่งทำให้เกิดการตัดสินใจเดินทางมายังแหล่งท่อ งเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากยิ่ ง ขึ้น เนื่อ งจาก
ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางเป็นปัจจัยสำคัญและกระตุ้นให้นักท่อ งเที่ยวเลือกจุดหมายปลายทางหรือ
แหล่งท่องเที่ยว (G.Prayag, and S. Hosany,2014) หากแหล่งท่องเที่ยวทำให้การเดินมาของนักท่องเที่ยวทำ
ให้เกิดการรับรู้ในเชิงบวกจะทำให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นเป็นตัวเลือกที่ชื่นชอบในขณะเดียวกันหากทำให้ เ กิดการ
รับรู้ในเชิงลบก็จะทำให้ลด จำนวนการเยี่ยมชมในครั้งต่อไป(L. J.Chen, and W. P. Chen,2015) ปัจจัย
เหล่านี้ร่วมกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของแหล่งท่อ งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในการจัดการแหล่งท่อ งเที่ยวจะเห็ นได้ จาก
การต้องการเดินทางมาซ้ำเพราะเห็นว่าคุ้มค่าในการมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว และมีความพึงพอใจในการ
จัดการของ
แหล่งท่องเที่ยว ทำให้ทราบว่าผู้เยี่ยมเยือนหรือนักท่องเที่ยวได้ประเมินแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่
การมา เยี่ยมชมในครั้งแรกแล้วหากแหล่งท่องเที่ยวสามารถสนองตอบความต้องการจากภายในของเขาได้
พวกเขาจึงต้องการเดินทางมาอีกเปรียบได้กับการจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเกิดผลสัมฤทฺธิ์
8. อภิปรายผลการวิจัย
แรงจูงใจภายในของเยี่ยมเยือนหรือนักท่อ งเที่ยวในการมาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้ นส่วนใหญ่
มีความต้องการแสวงหาความสงบ ความผ่อนคลาย ใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และได้ใช้เวลากับครอบครัว
ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายต่างจากการทำงานหรือภาระกิจประจำ เป็นการแสวงหาสิ่งทำให้ผู้เยี่ยมเยือนคลาย
ความเครียดหรือความจำเจจากการทำงาน
แรงจูงใจภายนอกจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ดึงดูดให้ผู้เยี่ยมเยือนเดินทางมาคือการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีบรรยากาศสดชื่น สงบ สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย มีที่จอดรถและสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่างๆ มีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพราคาย่อมเยา
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จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจของผู้เยี่ยมเยือนหรือนักท่อ งเที่ยวอัน เป็น แรงจู ง ใจก่ อน
การเยี่ยมชมมีอิทธิพ ลอย่างมากต่อความตั้งใจของพฤติกรรมหลังการเยี่ยมชมหรือผลสัมฤทธิ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผลวิจัยแสดงว่าแรงจูงใจจากนักท่อ งเที่ยวหรือแรงจูงใจก่อนการเยี่ ยมชมมีอิทธิพ ลต่อ
ความตั้งใจพฤติกรรมหลังการเยี่ยมชมหรือผลสัมฤทธิ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในทางลบ ทำให้อธิบาย
ได้ว่าผู้จัดการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแหล่ง ท่องเที่ยวจําเป็นต้องตระหนักเกี่ยวกับแรงจูงใจทางกายภาพ
แรงจูงใจทางวัฒนธรรม แรงจูงใจระหว่างบุคคลและการขัดเกลาทางสังคมเมื่อพวกเขาวางแผนหรือ จัด การ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกมี
ความสําคัญเท่าเทียมกันสําหรับผู้เข้าชมหรือนักท่องเที่ยว (Ma, Chow, Cheung, & Liu, 2018) หากความ
คาดหวังหรือความหวังก่อนการเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวค่อนข้างสูงพวกเขาจะลดความตั้งใจที่จะกลับมายั ง
แหล่งท่องเที ่ยวอี กครั้ ง เมื่อ การเยี่ย มชมไม่ เป็ นไปตามความหวั งก่อ นการเยี่ ยมชม ก่อนที่จะเดิ น ทาง
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตั้งความหวังและต้องการสัมผัสกับ บรรยากาศ หรือทิวทัศน์ ที่งดงามเนื่องจากการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์จากตัวแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ดังเช่น นักวิจัยอ้างว่านักท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ส่วนใหญ่ที่มาเยือนหมู่เกาะเมดิเตอร์เรเนียนมีแ นวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในการท่อ งเที่ยวเชิ งอนุรั ก ษ์แ ละ
รูปแบบอื่น ๆ (Diamantis, 2000) การศึกษานี้ พ บว่าบรรยากาศในสถานที่ท่องเที่ยวมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจของพฤติกรรมหลังการเยี่ยมชมหรือผลสัมฤทธิ์ของ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นอกจากนี้ สิ่ง
อํานวย ความสะดวกและการเข้าถึงตัวแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์
และส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลเชิงบวกของบรรยากาศในสถานที่ การค้นพบนี้แสดงว่าแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ควรรักษาสถานที่ท่องเที่ยวของพวกเขาให้ มีบรรยากาศร่มรื่น ล้อมรอบด้วยต้นไม้ สีเขียวตาม
ธรรมชาติ และมีจดั การอย่างยั่งยืนเนื่องจากเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่ง ขัน ของ
สถานที่ท่องเที่ยว
สรุปได้ว่าผู้จัดการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแหล่งท่อ งเที่ยวเชิงอนุรักษ์จําเป็นต้องตระหนั กถึ งในทุก
ขั้นตอนของการจัดการตั้งแต่ก่อนการเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยว และหลังการเยี่ยมชมเพื่อดึงดูดความตั้งใจของ
นักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังแหล่งท่อ งเที่ยวซ้ำ โดยที่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรัก ษ์แต่ล ะแห่ งมี ภูมิทั ศน์แ ละ
บริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจึงทำให้วิธีการจัดการจะแตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่
9. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สามารถส่งเสริมและจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิ ง
อนุรักษ์โดยหากต้องการเพิ่มประสิทธิผลในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวจะต้องเสริมแรงจูงใจจากตัว แหล่ง
ท่องเที่ยวด้วยการมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อม บรรยากาศร่มรื่น กิจกรรมที่สามารถทำร่วมกับสมาชิ กใน
ครอบครัว รวมถึงอาหารและการบริการต่างๆในราคาที่ย่อมเยาว์ และช่องทางการติดต่อ แหล่งท่องเที่ยวที่
หลากหลายและสะดวกในการติดต่อ ความมีอัธยาศัยไมตรีของผู้คนในแหล่งท่อ งเที่ยว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็ น
ปัจจัยที่ช่วยเร่งให้นักท่อ งเที่ยวหรือผู้ที่มาเยี่ยมเยือนตัดสินใจเดินทางมาเยี่ยมชม ปัจจัยเหล่านี้ถือ เป็นปั จ จัย
ภายในที่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของแหล่งท่องเที่ยวสามารถจัดหาได้เพื่อการเพิ่มความประทับใจของนักท่องเที่ยว
และการเดินทางมาเที่ยวซ้ำในอนาคต
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ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
งานวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งเป็นผู้เยี่ยมเยือนส่วน
ใหญ่มีเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่อ งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใกล้บ้านดังนั้นเพื่อให้การศึกษาวิ จัย ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้นผู้ที่จะทำการศึกษาวิจัยในโอกาสต่อไปสามารถทำการศึกษาวิจัยโดยใช้ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวสัญชาติอื่น ๆ เช่น นักท่องเที่ยวชาวยุโรป หรือชาวอเมริกัน
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บทคัดย่อ
การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยศึกษาและพัฒนา Mobile Application การ
คำนวณอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ในการเล่นกีฬา เพื่อคำนวณแคลอรี่ในการเล่นกีฬาแต่ละประเภท แอปพลิเค
ชันนี้พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Thunkable ผู้จัดทำได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ วิจัยเรื่องความหมายของ
แคลอรี่ความหมายของดัชนีมวลกายและผลการวิเคราะห์แบบประเมินของผู้ท ำแบบสอบถามต่า งประเมิ นผล
ความพึงพอใจในการได้ใช้ Applicationจากกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานครตามชุมชนต่างๆ
มาเป็นฐานในการคิดสัดส่วน จำนวนทั้งสิ้น 107 คน โดยเครื่องมือที่ใช้แบบสอบถามและสนทนา สถิติที่ใช้คือ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน “โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ” และจากผลการวิจัย
พบว่า (1)ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.09 (2)ด้านความง่ายต่อการใช้งาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย
4.17 ตามมาด้วย (3)การใช้งานด้านแอปพลิเคชัน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.06 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้ทำ
แบบสอบถามและได้ทำการทดลองใช้แอปพลิเคชันในแบบประเมินความพึงพอใจทั้ง 3 หัวข้อ ส่วนใหญ่เห็นว่า
เหมาะสมกับผู้ออกกำลังกาย และมีเนื้อหาที่ไม่ซับซ้อนในการใช้งานแอปพลิเคชัน และมีตัวเลขบอกสถานะ
ชัดเจน สามารถให้ผู้ใช้วางแผนการออกกำลังกาย ได้อย่างถูกต้องว่า วันไหนจะเล่น กีฬาอะไร วางแผนการ
คุมอาหาร จะสามารถใช้การคำนวณอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ในขณะออกกำลังกายเสร็จ และแอปพลิเคชัน
สามารถคำนวนแคลอรี่ในการเล่นกีฬาต่างๆได้อย่างใกล้เคียงและแม่นยำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ : แอปพลิเคชั่นควบคุมแคลอรี่ ดัชนีมวลกาย การควบคุมอาหาร

Abstract
Studying this research The objective is to research, study and develop a Mobile
Application to calculate the rate of calories burned in sports. to calculate calories in each
sport This application was developed using Thunkable. The organizer has studied theories
related to Research on the meaning of calories, the meaning of body mass index and the
results of the questionnaire analysis of the respondents assessed the satisfaction of using it.
Application from the sample group General people in Bangkok in various communities as a
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basis for calculating proportions A total of 107 people by tools that use questionnaires and
conversations The statistics used were the percentage, mean, and standard deviation. "Using
a 5-level Liqueur measure" and from the results of the research found that (1) the efficiency
of use averaged 4.09 (2) in terms of ease of use average 4.17 followed by (3) application
applications The mean is 4.06. It can be concluded that the sample group who took the
questionnaire and tried the application in the satisfaction assessment for all 3 topics, most
found it suitable for exercisers. and has content that is not complicated to use the application
and there are numbers clearly indicating the status Can let users plan exercises Correctly
what day to play, what sport, diet plan Will be able to use to calculate the calorie burn rate
during exercise. And the application can calculate calories in various sports with close and
accurate efficiency.
Keywords : Calorie Control, Applications, Body Mass Diet
1. บทนำ

เมื่อพูดถึงการออกกำลั งกาย เรามักจะนึกการเล่ นกีฬ าต่ างๆ หรือการบริหารร่างกายต่า ง
ความชอบทั้งเพื่อเป็นงานอดิเรกยามว่าง ไม่ว่าจะเป็น การจ๊อกกิ้ง เต้นแอโรบิคหรือเล่นกีฬ าตามความชอบ
ของแต่ละคน เมื่อถามถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย แทบทุกคนมักจะตอบว่ามีประโยชน์ แต่น้อยคนที่จะ
ทราบได้ว่าเราออกกำลังกายไปนั้นใช้พลังงานไปเท่าไหร่และไม่สามารถคำนวณความหนักเบาในการเล่นกีฬ าได้
อย่างเหมาะสมเพื่อให้สมดุลต่อการใช้ชิตประจำวันของแต่ละคนได้
ทั้งนี้ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันส่งผลต่อพฤติกรรมและ
บทบาทการใช้ชีวิตในประจำวันของเรา ล้วนแต่มีกิจกรรมต่างๆ ให้ทำมากมาย ซึ่งในบางครั้ง สมาร์ทโฟน หรือ
แท็บเล็ต ได้เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ และสิ่งที่เราใช้ควบคู่กันไป ก็คงหนีไม่พ้นแอปพลิเคชัน หรือเรียกอีกอย่าง
คือ โมบายแอปพลิเคชัน Mobile Application ประกอบขึ้นด้วยคำสองคำ คือ Mobile กับ Application ซึ่ง
คำว่า Mobile คืออุปกรณ์สื่อ สารที่ใช้ในการพกพา นอกจากจะใช้งานได้ตามพื้นฐานของโทรศัพท์แล้ว ยัง
ทำงานได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์คุณสมบัติเด่นคือขนาดเล็กน้ำหนักเบาใช้พลังงานค่อนข้างน้อย ปัจจุบัน
มักใช้ทำหน้าที่ได้หลายอย่างในการติดต่อ แลกเปลี่ยนข่าวสารกับคอมพิวเตอร์สำหรับ Application คือ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อช่วยการทำงานของ ผู้ใช้(User) โดย Application จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้
(User Interface : UI) เพื่อเป็นตัวกลางการใช้งานต่างๆ Mobile Application เป็นการพัฒ นาโปรแกรม
ประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพ ท์มือถือ และแท็บเล็ตโดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือได้ใช้ง่ายยิ่งขึ้น ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือ หรือ
สมาร์ทโฟน มีหลายระบบปฏิบัติการที่พัฒนาออกมาให้ผู้บริโภคใช้ส่วนที่มีคนใช้และเป็นที่นิยมมากก็ คือ iOS
และ Android จึงทำให้เกิดการเขียนหรือพัฒนา Application ลงบนสมาร์ทโฟนเป็นอย่างมาก และแอปพลิเค
ชันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีโมบายแอปพลิเคชันต่างๆที่ถูกพัฒนาออกมาอย่างมากมาย ทั้งแอป
พลิเคชันที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว แอปพลิเคชันการทำธุรกรรมออนไลน์ แอปพลิเคชันความบันเทิง แอปพลิเค
ชันเกมส์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจากที่กล่าวมาจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในตอนนี้แอปพลิเคชัน ได้กลาย เป็นจุดสำคัญ ใน
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การทำธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน อาทิ ถ่ายรูป,แชท,เกมส์มัลติเพลย์เยอร์, ธุรกรรม
ออนไลน์เป็นต้น นอกจากนี้แอปพลิเคชันยังเป็นตัวช่วยที่ จะทำ ให้ธุรกิจต่างๆ ทำ ได้สะดวก รวดเร็ว และ
เข้าถึงผู้คน หรือลูกค้า ได้ง่ายขึ้น เรียกได้ว่าแอปพลิเคชันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรม หรือธุรกิจ
ต่างๆ (วงหทัย ตันชีวะวงศ์, 2558) ผู้วิจัยเห็นถึงประโยชของการพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าวจะมีประโยชน์
ต่อผู้ที่กำลังควบแคลอรี่หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในการดูแลสุขภาพเพื่อความสะดวกในการดูทราบถึ งปริม าณ
แคลอรี่ที่ได้ใช้ไปในการเล่นกีฬาแต่ละชนิดและให้รู้ว่าผู้ใช้งานได้เล่นกีฬาอย่างเหมาะสมตามเป้าหมายของแต่ละ
คนทางผู้จัดทำจึงได้ทำการพัฒนาแอปพลิเคชันคำนวณอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ในการเล่นกีฬานี้ขึ้นมา
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แคลอรี่(Calorie)
หน่วยวัดพลังงาน โดยหนึ่งแคลอรี่ก็คือปริมาณที่ทำ ให้น้ำ 1กรัม มีอุณหภูมิ เพิ่มขึ้น 1 องศา
เซลเซียส ส่วนพลังงานที่ใช้ในร่างกายหรือพลังงานที่ได้รับจากอาหาร จะเรียกเป็น “ กิโลแคลอรี่ ” (kcal)
แล้วเราควรจะเลือกบริโภคอาหารชนิดใดเพื่อให้เพียงพอในชีวิตประจำวัน
ปริมาณแคลอรี่ที่ควรได้รับในแต่ละวัน
วิธีคำนวณแคลอรี่
- แคลอรี่ที่ต้องการใช้ในแต่ละวันสำหรับผู้ชาย = น้ำ หนักตัว x 31 (ตัวอย่างเช่น น้ำ หนัก 60 ก็
จะได้คำนวณได้ แคลอรี่ที่ต้องการใช้ต่อวันเท่ากับ 60×31= 1,860 กิโลแคลอรี หรือ โดยเฉลี่ยประมาณ 2,000
กิโลแคลอรี่ - แคลอรี่ที่ต้องการใช้ในแต่ละวันสำหรับผู้หญิง = น้ำ หนักตัว x 27 (ตัวอย่างเช่น น้ำหนัก50ก็จะ
ได้คำ นวณได้แคลอรี่ ที่ต้องการใช้ต่อวันเท่ากับ 50×27= 1,350 กิโลแคลอรี่ หรือโดยเฉลี่ยประมาณ 1,600
กิโลแคลอรี่ (นลิน คูอมรพัฒนะ, 2548, หน้า 10)
ความรู้เกี่ยวกับสาร์ทโฟน
ความหมายของสมาร์ทโฟน
วินระพี นาคสวัสดิ์ (2557) ได้ให้ความหมายของสมาร์ท โฟนว่า เป็ นโทรศัพ ท์มือ ถือที่ร ะบบ
ปฏิบัติการเป็นของตนเองในตัวเครื่อง ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ผลิตสมาร์ทโฟนออกวางจำหน่าย มากมาย และหลาย
ๆ ค่ายผู้ผลิตมักจะนิยมนำหน้าจอสัมผัสขนาดต่าง ๆ มาใช้งานบนสมาร์ทโฟนมากขึ้น
ทรงศักดิ์ ลิมสิริสันติกุล (2554) ได้ให้ความหมายของสมาร์ทโฟนว่า เป็นโทรศัพท์ที่มีความสามารถ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากโทรศัพ ท์มือถือทั่วไปสมาร์ทโฟนได้ถูกมองว่าเป็นคอมพิวเตอร์ พกพาที่ทำงานใน
ลักษณะของโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องที่ทำให้สะดวกสบาย ใช้งานได้ รวดเร็ว เป็นอุปกรณ์ที่ลด
การภาระทำงาน
ระบบฐานข้อมูล (Database System)
ระบบฐานข้อมูล (Database System) ประกอบด้วย ชุดของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งถูก
นำมาจัดเก็บไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การใช้งานข้อมูลต่างๆ ร่วมกับเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์(2551) ได้ให้ความหมายของระบบฐานข้อมูลไว้ว่า ฐานข้อมูล คือศูนย์รวม
ของข้อมูลต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน (Relationship) โดยจะมีกระบวนการจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างมีระเบียบ
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แบบแผนก่อให้เกิดฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งรวมของข้อมูลจากแผนกต่างๆซึ่งจัดเก็บไว้อย่างมีระบบในฐานข้อมูล
ชุดเดียวกันโดยผู้ใช้งานแต่ละแผนกสามารถเข้าถึงส่วนกลางนี้ เพื่อนำไปประมวลผลร่วมกันได้
แอปพลิเคชันThunkable
Google ได้พ ัฒ นาระบบการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนา Mobile Application ให้สะดวกขึ้น
คือ Thunkable โดยมีพ ื้นฐานการทำงานมาจากโครงการ App Inverter ซึ่งในระยะแรกเป็นส่วนหนึ่งใน
งานวิจัยของ Google และต่อมาได้พัฒนาร่วมกับสถาบัน MIT (Massachusetts Institute of Technology)
App inventor เริ่มต้นพัฒ นาขึ้นในปี2007 เมื่อ Hal Abelson วิศวกรอาวุโส ของ Google ได้สร้างการ
พัฒ นาแพลตฟอร์มด้วยความช่วยเหลือจากผู้ใช้ Google คือ Liz Looney, Sharon PerlEllen Spertus,
Karen Parker,และ Debbie Wallach พวกเขาเหล่านี้เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Thunkable ซึ่งความสำคัญของ App
Inventor หรือ Thunkable คือ การพัฒนาการสร้างแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือโดยใช้ Thunkable
Thunkable เป็นโปรแกรมแบบ Visual Programming Language แนวทางการเขียนโปรแกรม
เน้นความง่าย ต่อการเขียน และใช้หลักการต่อแบบเลโก้ ถ้าจะให้อธิบายแบบให้เห็นภาพคือ ต่อเป็นบล็อคๆ
โดยยังคงรักษาแนวทางการเขียนโปรแกรมมิ่งทุกอย่างซึ่งเหมาะสำหรับมือใหม่ที่สนใจพัฒนาทั ก ษะด้ านการ
เขียนโปรแกรมมิ่ง
Thunkable มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องซึ่งพัฒนามาจาก App Inverter2 ซึ่งมีเครื่องมือต่างๆ
ให้ได้ใช้ได้อย่างครบครับผู้ใช้สามารถเพิ่ม font ได้หลากหลาย ยิ่งขึ้น มี เครื่องมือให้ใช้หลากหลายมากขึ้น
เหมาะสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนสมารทโฟนในระบบ แอนดรอยด์ และ IOS โดยใช้ Google Account
(Gmail) เพื่อเข้าสู้เว็บไซต์ www.thunkable.com (เข้าถึงวันที่ 5 มกราคม 2565)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการออกกําลังกายของนิสิ ตปริญญา
ตรี หลักสูตรปกติคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม การศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง เป็น
เพศหญิงร้อยละ 73.77 โดยรวมมีดัชนีมวลกาย อยู่ในเกณฑ์ปกติ คิดเป็นร้อยละ 51.64 รวมกลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายอยู่ในระดับดี48.77การออกกำลังกายของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับสู ง ร้อย
ละ 92.20 การออกกำลังกายของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมส่วนใหญ่ออกกำลังกาย ร้อยละ 73.77 ความรู้เกี่ยวกับ
การออกกำลังกายมีความสัมพันธ์กับต่อการออกกำลังกายของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
พัชราภา ไชยรักษ์ (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้มาใช้บริการ การ
กีฬาแห่งประเทศไทย การศึกษาส่วนใหญ่พบว่า ผู้มาใช้บริการ การกีฬาแห่งประเทศไทย มีความรู้เกี่ยวกับการ
ออกกำลังกายอยู่ในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 88.53 และพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหา
น้อยได้ดังนี้คือสวมรองเท้าให้เหมาะสมกับกีฬาช่วยป้องกันบาดเจ็บข้อเท้า คิดเป็นร้อยละ 99.50 การออก
กำลังกายช่วยระบบต่างๆในร่างกายทำงานดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ 99.00 การออกกำลังกายมี 3 ช่วงคือ การ
อบอุ่นร่างกายการออกกำลังกายและการคลายกล้ามเนื้อคิดเป็นร้อยละ 98.50 ออกกำลังกายช่วยทำให้
กล้ามเนื้อแข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 98.00 ไม่ควรออกกำลังกายทันทีหลังรับประทานอาหาร คิดเป็นร้อยละ
94.80 ถ้าออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดอาการบาดเจ็บ คิดเป็นร้อยละ 93 การออกกำลังอย่างหนัก
แบบหักโหมมากจนเกินไปจะช่วยให้สุขภาพและร่างกายแข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 92.50 การบริหารร่างกายท่า
ดันพื้นทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่แข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 81.50 การปฎิบัติเกี่ยวกับผู้มาใช้บริ การ การกีฬ าแห่ง
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ประเทศไทยเปรียบเทียบระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่า การออกกำลังกายแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติระดับ .05
3. วัตถุประสงค์การวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาการพัฒ นาแอปพลิเคชัน คำนวณอัตราการเผาผลาญพลัง งานในการเล่น กีฬ า
3.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันคำนวณอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ ในการ
เล่นกีฬา
4. วิธีดำเนินการวิจัย
การพัฒนา Application
การจัดสร้างซอฟแวร์ต่างๆ ดำเนินการเป็นขั้นตอน ซึ่งแบ่งออกเป็นขั้นตอน ดังนี้
1. การศึกษาความต้องการ (Requirements) คือกำหนดเป้าหมายและความต้องการของ
งานวิจัยนี้นั่นก็คือ การสร้า งแอปพลิเ คชันคำนวนอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ ใ นการเล่น กีฬ าขึ้ นมาเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบันที่หันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น
2. การวิเคราะห์และกำหนดคุณลักษณะของซอฟแวร์ (Specification) คือกำหนดเครื่องมือที่
ผู้วิจัยสามารถที่จะใช้สร้างแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาได้สำเร็จตามองค์ความรู้ที่ผู้วิจัยมีคือการใช้ Thunkable เป็น
เครื่องมือหลักในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
3. การวางแผน (Planning)คือกำหนดแผนการในการสร้างแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมือ โดยเริ่มจาก
ประเภทของแอปพลิเคชันที่จะทำ ขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการ
แสดงผล และขั้นตอนการทดลองใช้งานจริง
4. การออกแบบ (Design)คือเป็นการออกแบบระบบโดยการกําหนดว่าจะให้ระบบทํางานอยู่บน
เครื่อง คอมพิวเตอร์ลักษณะใด โดยการพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของระบบคอมพิวเตอร์ที่จ ะนําระบบ
ไปใช้งานซึ่งการออกแบบแอปพลิเคชันนี้ต้องพิจารณาควบคู่กับการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเพื่อพิจารณา
เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของระบบคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ ที่จะนําระบบงานไปใช้ด้วย การออกแบบ แอป
พลิเคชันรวมถึงการวิเคราะห์ว่าต้องการให้ระบบสารสนเทศใหม่ทํางานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียง เครื่อง
เดียว หรือทํางานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง การออกแบบซอฟต์แวร์เป็นการออกแบบการ
ทํางานภายในตัวโปรแกรมว่าในแต่ละขั้นตอนนั้นมีการ ประมวลผลอะไรบ้าง โดยแสดงให้เห็นข้อมูลที่นําเข้าสู่
การประมวลผล การตรวจสอบข้อมูลและการส่งผล ลัพ ธ์ที่ได้จากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง โดยจะ
แสดงให้เห็นการทํางานในโปรแกรมด้วยการจําลอง การออกแบบโปรแกรมด้วยแผนผังโครงสร้าง
5. การทดสอบ (Testing)คือการทดลองใช้งานแอปพลิเคชันจริงๆตามขั้นสอนและคุณสมบัติ
ที่ตั้งไว้ และดูการทำงานของแอปพลิเคชันว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ มีปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างใช้
งานหรือไม่ เพื่อจะได้ทำการแก้ไขปัญหาก่อนการนำแอปพลิเคชันมาใช้งานจริงๆ
งานวิ จ ั ย นี้ ทำการเก็ บรวบรวมจากกลุ ่ม ตั วอย่า งโดยใช้จ ำนวนประชากรแบ่ ง ตามชุม ชนใน
กรุงเทพมหานคร มาเป็นฐานในการคิดสัดส่วนใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย งานวิจัยนี้ จะแบ่งข้อ
คำถามของแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน คือ
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ส่วนที่ 1 เป็นข้อคำถามเกี่ยวข้องกับข้อมูลของประชาชนทั่วไป
ส่วนที่ 2 เป็นข้อคำถามที่ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพของการใช้งาน ด้านความ
ง่ายของการใช้งาน และ การใช้งานแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ ทัศนคติที่มีปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาและพัฒ นา
เว็บแอปพลิเคชันคำนวณอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ในการเล่นกีฬ าโดยใช้ข้อคำถามแบบเลือกตอบแบบ
ลิเคอร์ทสเกล (Likert Scale) จากมาตรวัด 5 ระดับ โดยระดับที่ 1 หมายถึง ประสิทธิ ภาพน้อยที่สุด และ
ระดับ 5 หมายถึง ประสิทธิภาพมากที่สุด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การพัฒนาแอปพลิเคชันคำนวณอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ได้ทำการพัฒนาจากเว็บแอปพลิเคชั น
จากโปรแกรม Thunkable และพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Airtable และ Firebase ออกแบบให้
อยู่ในระบบ online เพื่อความสะดวกในการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
แบบประเมินประเมินความพึงพอใจระบบ มีประเด็นคำถามความพึงพอใจต่อการใช้งาน 14 ข้อ
กลุ่มเป้าหมาย/ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้ทั่วไป จำนวน 107 คน สถานที่ สนามกีฬา เขตมีนบุรี
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแปลผลการประเมิน
เมื่อผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและจัดระเบียบข้อมูลจากนั้นนำข้อมูลดังกล่าวมา
คำนวนค่าทางสถิติใช้ทฤษฎีของ ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2550)
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า มีความเหมาะสมในการทำงานระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า มีความเหมาะสมในการทำงานระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า มีความเหมาะสมในการทำงานระดับปานกลาง
หรือพอใช้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า มีความเหมาะสมในการทำงานระดับน้อยหรือต่ ำ
กว่ามาตรฐาน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า มีความเหมาะสมในการทำงานระดับน้อยที่สุด
หรือต้องปรับปรุงแก้ไข
5.ผลการวิจัย
1. จากข้อมูล จาก www.sanook.com/women/65653/( เข้าถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560) ที่
อ้างอิงถึง ผลวิจัย จาก the National Institutes of Health แสดงถึงอัตราเผาผลาญในการเล่นกีฬ า
ต่างๆ แสดงการเผาผลาญแคลอรี่ในการเล่นกีฬาต่อชั่วโมงดังต่อไปนี้
15. ไอซ์สเก็ต
เผาผลาญได้
511 - 637
แคลอรี่ต่อชั่วโมง
14. แร็กเกตบอล เผาผลาญได้
511 - 637
แคลอรี่ต่อชั่วโมง
13. แอโรบิก
เผาผลาญได้
533 - 644
แคลอรี่ต่อชั่วโมง
12. โรลเลอร์เบลด เผาผลาญได้
548 - 683
แคลอรี่ต่อชั่วโมง
11. บาสเกตบอล เผาผลาญได้
584 - 728
แคลอรี่ต่อชั่วโมง
10. แฟลกฟุตบอล เผาผลาญได้
584 - 728
แคลอรี่ต่อชั่วโมง
9. ปีนหน้าผา ปีนภูเขา เผาผลาญได้ 584 - 728
แคลอรี่ต่อชั่วโมง
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8. เทนนิสเดี่ยว
เผาผลาญได้
584 - 728
7. วิ่ง 5 ไมล์/ชม. เผาผลาญได้
606 - 755
6. วิ่งขึ้นบันได
เผาผลาญได้
657 - 819
5. ว่ายน้ำ เ
ผาผลาญได้
715 - 892
4. เทควันโด
เผาผลาญได้
752 - 937
3. ฟุตบอล เ
ผาผลาญได้
752 - 937
2. กระโดดเชือก เผาผลาญได้
861 - 1,074
1. วิ่งเร็ว 8 ไมล์ต่อชั่วโมง เผาผลาญได้ 861 -1,074

แคลอรี่ต่อชั่วโมง
แคลอรี่ต่อชั่วโมง
แคลอรี่ต่อชั่วโมง
แคลอรี่ต่อชั่วโมง
แคลอรี่ต่อชั่วโมง
แคลอรี่ต่อชั่วโมง
แคลอรี่ต่อชั่วโมง
แคลอรี่ต่อชั่วโมง

ผู้วิจัยได้สร้างแอปพลิเคชันคำนวณอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ในการเล่นกีฬา โดยอ้างอึงจากผล
วิจัยดังกล่าวมาเป็นสมการในการคำนวณหาอัตราการเผาผลาญแคลอนี่ในการเล่นกีฬา โดยเอาอัตราค่าเฉลี่ย
การเผาผลาญแคลอรี่สูงสุดมาเป็นสมการในการคำนวณ แสดงดังภาพต่อไปนี้
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2.ผลการประเมินการใช้งานแอปพลิเคชันคำนวนอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ในการเล่นกีฬา
ผู้วิจัยดำเนินการทดลองใช้งานแอปพลิเคชันคำนวณอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ในการเล่นกีฬาและประเมินโดย
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้จำนวน 107 คน จากนั้นนำผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน
เทียบกับเกณฑ์และการสรุปผล แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของการใช้งาน
รายการ
1.แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ลื่นไหลไม่ติดขัดขณะเปิดใช้งาน
2.แอปพลิเคชันสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว
3.แอปพลิเคชันแสดงรูปภาพกีฬาได้ชัดเจน
4.แอปพลิเคชันสามารถคำนวนอัตราการเผาผาญแคลอรี่ได้ถูกต้อง
5.แอปพลิเคชันแสดงวิดีโอกีฬาได้ชัดเจน
6.แอปพลิเคชันแสดงข้อความ ตัวเลข ได้ชัดเจน
โดยรวม

X̅

4.15
4.04
4.11
4.07
4.09
4.09
4.09

S.D.
0.80
0.82
0.77
0.80
0.78
0.85
0.70

ระดับความคิดเห็น
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของการใช้งานมากที่ส ุด คื อ
แอปพลิเคชั่นสามารถใช้งานได้ลื่นไหลไม่ติดขัดขณะเปิดใช้งาน(X̅= 4.15) รองลงมาคือ แอปพลิเคชันแสดง
รูปภาพกีฬ าได้ชัดเจน (X̅= 4.11) แอปพลิเคชันแสดงวิดีโอกีฬ าได้ชัดเจน (X̅= 4.09) แอปพลิเคชันแสดง
ข้อความ ตัวเลข ได้ชัดเจน (X̅= 4.09) แอปพลิเคชันสามารถคำนวนอัตราการเผาผาญแคลอรี่ได้ถูกต้อง
(X̅=4.07) และน้อยที่สุดคือ แอปพลิเคชันสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว (X̅=4.04) ตามลำดับ
ตารางที่ 2 ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
รายการ
1.การใช้งานแอปพลิเคชัน เข้าถึงง่าย
2.การใช้งานแอปพลิเคชัน มีเมนูที่ชัดเจน
3.การใช้งานแอปพลิเคชัน สามารถเข้าใจได้ง่าย
4.การใช้งานแอปพลิเคชัน มีเนื้อหาที่ไม่ซับซ้อน
5.การใช้งานแอปพลิเคชัน โดยรวมเป็นเรื่องง่าย ๆ
โดยรวม

X̅

4.23
4.16
4.18
4.15
4.15
4.17

S.D.
0.74
0.77
0.79
0.76
0.79
0.68

ระดับความคิดเห็น
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการใช้งานคือ การใช้งานแอปพลิเคชัน
เข้าถึงง่าย (X̅= 4.23) รองลงมาคือ การใช้งานแอปพลิเคชัน สามารถเข้าใจได้ง่าย (X̅= 4.18) การใช้งานแอป
พลิเคชัน มีเมนูที่ชัดเจน (X̅= 4.16) การใช้งานแอปพลิเคชัน โดยรวมเป็นเรื่องง่าย ๆ (X̅= 4.15) และน้อยที่สดุ
คือการใช้งานแอปพลิเคชัน มีเนื้อหาที่ไม่ซับซ้อน ตามลำดับ
ตารางที่ 3 การใช้งานแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ
รายการ
1.ท่านตั้งใจว่าจะใช้แอปพลิเคชันคำนวณอัตราการเผาผลาญ
แคลอรี่ในการเล่นกีฬา ต่อไปในอนาคต
2.ท่านคิดว่าจะแนะนำให้บุคคลอื่นใช้แอปพลิเคชันนี้
3.ท่านจะใช้แอปพลิเคชันนี้ในการคำนวนอัตราการเผาผลาญ
แคลอรี่ ในขณะออกกำลังกายเสร็จ
โดยรวม

4.11

S.D.
0.80

ระดับความคิดเห็น
ดีมาก

4.05
4.05

0.82
0.78

ดีมาก
ดีมาก

4.06

0.74

ดีมาก

X̅

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการใช้งานแอปพลิเคชันคือ ท่านตั้งใจว่า
จะใช้แอปพลิเคชันคำนวณอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ในการเล่นกีฬา ต่อไปในอนาคต (X̅= 4.11) รองลงมาคือ
ท่านคิดว่าจะแนะนำให้บุคคลอื่นใช้แอปพลิเคชันนี้ (X̅= 4.05) และน้อยที่สุดคือ ท่านจะใช้แอปพลิเคชันนี้ในการ
คำนวนอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ ในขณะออกกำลังกายเสร็จ (X̅= 4.05) ตามลำดับ
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6. อภิปรายผลการวิจัย
หลังจากได้ทำการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนำผลมาอภิปรายการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยได้ศึกษาการใช้ระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพฯ พบว่า มี
พฤติกรรมการใช้ระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนโดยส่วนใหญ่มี ระยะเวลาในการใช้งานเฉลี่ยต่อครั้ง 30 นาที
แตกต่างกับงานวิจัยของ พิชญ์ เพชรคำ (2558) ที่ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟ
นของวัยรุ่นไทยที่มีผลกระทบด้านลบต่อ ตนเองและสังคม พบว่า การใช้งานเฉลี่ยต่อครั้งคือ 6-10 นาที และ
ผู้คนทั่วไปมีปัจจัยในการเลือกใช้ ระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนประกอบด้วย 4 ปัจจัยได้แก่ 1. ปัจจัยด้าน
ระบบปฏิบัติการ 2.ปัจจัยด้าน การถ่ายภาพ/ถ่ายวีดิโอและการตกแต่งรูปภาพ 3.ด้านการติดต่อสื่อสาร 4.ด้าน
การศึกษา
2. กลุ่มตัวอย่างที่ได้ทำแบบสอบถามและได้ทำการทดลองใช้แอปพลิเคชันในแบบประเมิน ความพึง
พอใจทั้ง 3 หัวข้อ ส่วนใหญ่เหมาะสมกับผู้ออกกำลังกาย และมีเนื้อหาที่ไม่ซับซ้อนในการใช้งานแอปพลิเคชั่น
และมีตัวเลขบอกสถานะชัดเจนสามารถให้ผู้ใช้วางแผนการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องสามารถใช้ค ำนวณ
อัตราการเผาผลาญแคลอรี่หลังออกกำลังกายเสร็จและแอปพลิเคชันสามารถคำนวณแคลอรี่ในการเล่น กีฬ า
ต่ า งๆได้ อ ย่ า งใกล้ เ คี ย งและแม่ น ยำได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามที ่ ม ีก ารอ้ า งอึ ง ถึ ง จากแหล่ ง ข้ อมูล
www.sanook.com/women/65653 เรื่อง 15 ชนิดกีฬาที่เผาผลาญมากที่สุดใน 1 ชั่วโมง ผลวิจัยจาก the
National Institutes of Health(2560)
6. สรุปผลการวิจัย
หลังจากศึกษาการพัฒ นาแอปพลิเคชันคำนวณอัตราการเผาผลาญพลัง งานในการเล่น กีฬ า
เรียบร้อยแล้วนั้นได้มีการทดลองระบบ เพื่อตรวจสอบว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งผลการทดสอบ
สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และยังสามารถแสดงความสามารถออกมาได้ใน
ระดับดีมาก ให้พร้อมสำหรับการออกไปใช้งานได้จริง และเพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจการคำนวณอัตราการเผาผลาญ
พลังงานในการเล่นกีฬา นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกง่ายยิ่งขึ้น
7. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลพัฒนาไปใช้
1.1 ควรพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้ เทคโนโลยี อื่นๆเช่น Internet of thing เพื่อวัดค่าจาก
การออกกำลังกาย หรือการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยประมวลผลจากแอปพลิเคชันแบบ เรียลไทม์
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป
2.1 สามารถนำผลวิเคราะห์ ไปพัฒ นาระบบในระบบภาษาคอมพิว เตอร์อื่ นได้ เช่น Java,
Python PHP
2.2 สามารถนำแอปพลิเคชัน ไปพัฒ นาต่อยอดให้มีฟังชั่นก์ หรือสิ่งใหม่ๆ ได้ เช่น การเพิ่ม
ฟังชั่นส์ให้ User เพิ่มรายการสถานที่ออกกำลังกาย เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้งาน
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตาก และมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยทางการบริหารที่ส ัมพันธ์ กับประสิทธิภ าพการทำงานของคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตาก โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการวิจัยประชากรทั้งหมดที่เป็น
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ภายในจังหวัดตาก จำนวน 345 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอย
(Regression Analysis)
ผลการวิจัย พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่า ง 51 - 60 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตำแหน่งกรรมการ อายุงานในหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตาก 1 – 2 ปี
ปัจจัยทางการบริหาร มีระดับความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ในจังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยทางการบริหารที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ ด้านผู้บริหาร
รองลงมาคือ ด้านบุคลากร ด้านโครงสร้าง ด้านกระบวนการ และด้านทรัพยากร ตามลำดับ และประสิทธิภาพ
การทำงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ภายในจังหวัด ซึ่งการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านปริมาณงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านค่าใช้จ่าย ด้านคุณภาพ และด้านเวลา ตามลำดับ
ในส่วนของผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยทางการบริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงาน
ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตากทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์ในภาพรวมร้อยละ 49 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากร มีค่าความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตากมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ ด้านทรัพยากร ด้านผู้บริหาร และ
ด้านโครงสร้าง ตามลำดับ
คำสำคัญ : ปัจจัยทางการบริหาร ประสิทธิภาพการทำงาน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จังหวัดตาก
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Abstract
The purpose of this research was to study the personal factors of the Cooperative
Action Committee in Tak Province. and to study the administrative factors related to the
performance of the Cooperative Implementation Committee in Tak Province. by using a
questionnaire structured It is a tool for collecting information with the cooperative operations
committee in Tak Province. The data was collected from a population of 345 people. The
frequency, percentage, mean, and standard deviation statistical distributions were used to
analyze the data. To test hypotheses, statistics from regression analysis are used. find the
influence between the variables
The results showed that the majority of the population was male. between the ages
of 51 and 60 Director position with a bachelor's degreeYears of service in Tak Province as a
member of the Cooperative Implementation Committee 1–2 years A Study of the Level of
Opinion on Management Factors of the Cooperative Action Committee in Tak Province It
found that administrative factors There was a level of relationship with the performance of
the Cooperative Action Committee in Tak Province. Overall, it was at a very high level. The
administrative factor with the highest level of opinion was management, followed by personnel,
structure, and resources, respectively. and the performance of the cooperative action
committee of the provincial cooperative action committee The analysis of the opinions of the
respondents found that the overall level was very. When considering each aspect, it was found
that the amount of work was the most average, followed by cost, quality, and time,
respectively. As for the hypothesis testing results, It was found that the administrative factors
were related to the performance of the cooperative operation committee in Tak Province in
all aspects. when each side is taken into account, the overall relationship is 49% It was found
that the personnel aspect had the highest correlation with the performance of the cooperative
operation committee in Tak Province. followed by process, resource executive, and structure,
respectively.
Keywords : Administrative Factors, Performance, Cooperative Action Committee, Tak Province
1. บทนำ

สหกรณ์เป็นนิติบุคคล ซึ่งเป็นองค์กรอิสระของบุคคลที่รวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจ เพื่อสนอง
ความต้องการและจุดหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งสมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลง
หุ้นร่วมกัน จัดการร่วมกันในการดำเนินกิจการทั้งในด้านการผลิต การจําหน่ายสินค้า หรือบริการอื่น ๆ ตาม
ความต้องการ สมาชิกทุกคนจึงเป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกัน แต่เนื่องจากสมาชิกทุกคนไม่สามารถร่วมกัน
บริ ห ารงานสหกรณ์ ไ ด้จ ึ ง จำเป็ นต้อ งจัดให้ม ีก ารเลือ กตั ้ง หรื อสรรหาสมาชิ ก ซึ่ ง เป็ น บุ คคลที ่ม ีความรู้
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ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เพื่อทำหน้าที่บริหารงานสหกรณ์
ที่มาของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2553 มาตรา 50 วรรคแรก ซึ่งกำหนดให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นั้น คือ
ปัญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่ขาดความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
รวมทั้งขาดความรู้ในการบริหารจัดการงานของสหกรณ์ ส่งผลทำให้การบริหารงานของสหกรณ์มีปัญหา
รวมถึงคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ของสหกรณ์บางแห่ง กระทำการทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวก
พ้อง แสวงหาผลประโยชน์จากสหกรณ์และไม่สามารถกำหนดนโยบายในการดำเนินงาน การดำเนินธุรกิจและ
การปฏิบัติงานที่ดีของสหกรณ์ได้ ทำให้ไม่สามารถจัดการบริหารงานและควบคุมงานด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์
ให้เป็นผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ส่งผลให้สหกรณ์มีปัญหาด้านผลการดำเนินงานและสมาชิก ของสหกรณ์มี
หนี้ค้างและมีการใช้เงินกู้ไปอย่างผิดวัตถุประสงค์ ส่งผลถึงปัญหาในการดำเนินงานและความเป็นอยู่ของ
สมาชิก
สหกรณ์ภายในจังหวัดตากที่ดำเนินการอยู่นั้น มีสหกรณ์ 5 ประเภทคือ สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพ ย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์นิคมและสหกรณ์บริการ รวมทั้งสิ้น 55 สหกรณ์ ซึ่งการ
ดำเนินงานของสหกรณ์นั้น จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ สหกรณ์ที่มีฝ่ายจัดการและไม่มีฝ่ายจัด การ กล่าวคื อ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์อาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งหรือจัดจ้างเป็นผู้จัด การและผู้ ช่วย
ผู้จัดการ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไปและรับผิดชอบบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ให้เป็น ไปตาม
นโยบายและแผนการดำเนินงานที่กำหนดรวมถึงอาจพิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่อื่ น ๆ ตามความจำเป็ น เพื่อ
ปฏิบัติงานภายใต้บังคับบัญชาของผู้จัดการสหกรณ์ โดยฝ่ายจัดการนี้จะดำเนินงานภายใต้การควบคุมและดูแ ล
ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ดังนั้น จากการศึกษาความเป็นมาและปัญหาการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัจจัยทางการบริหารที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตาก” เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยการบริหารที่มีความสั มพันธ์ ใ นการ
ปฏิบัติงานซึ่งทำให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยจะนำผล
การศึกษาที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ภายในจังหวัดตากต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยทางการบริหารของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ใ น
จังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตาก
3. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตาก
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3. วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ ใช้ ประชากรทั้งหมดที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตาก จำนวน
ทั้งสิ้น 345 คน (สำนั กงานสหกรณ์จังหวัดตาก, 2564) โดยกำหนดการศึกษาเฉพาะผู้ที่ดำรงตำแหน่ ง
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ทั้งสิ้น 33 สหกรณ์ ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ถึง ตุลาคม พ.ศ.
2564
เครื ่ อ งมื อที่ ใช้ ในการเก็บ ข้อมูล ในการวิ จ ัย นี ้ค ื อ แบบสอบถามที่ มี โ ครงสร้ าง ( Structured
Questionnaire) ที่ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ปัจจัยทางการบริหาร 3) ประสิทธิภาพ
การทำงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตาก และ 4) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะที่มีต่อ
การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ ซึ่งพัฒนาคุณภาพเครื่องมือโดยการตรวจสอบความ
เที่ยงตรง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) เท่ากับ 0.96 และนำ
แบบสอบถามทดลองใช้ (Try out) กับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ภายในจังหวัดลำปาง จำนวน 30 คน
โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.804
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากรจำนวน 345 คน โดยจะใช้วิธ ีการเก็บข้อมูล 2 ช่องทาง คือ
ผู้วิจัยได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แต่ละแห่ง เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการแจกและเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จึงเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเก็บ ข้อมูล
คือการแจกและเก็บแบบสอบถามจากการใช้ Google Form
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ทดสอบสมมติฐานเพื่อหาค่า
ความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่างตัวแปร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis)
กรอบแนวคิดการวิจัย
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4. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาที่ได้จากการวิเ คราะห์ ข้อมูลของคณะกรรมการดำเนิ นการสหกรณ์จั งหวัด ตาก
จำนวน 345 คน สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของประชากร จำนวน 345 คน (N=345)
ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล
จำนวน
1. เพศ : ชาย
221
2. อายุ : อายุระหว่าง 51 – 60 ปี
157
3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
176
4. ตำแหน่ง : กรรมการ
178
5. อายุงานในหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตาก : 1 - 2 ปี 134

ร้อยละ
64.10
45.50
51.10
51.10
38.80

จากตารางที่ 1 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตำแหน่งกรรมการ อายุงานในหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตาก 1 – 2 ปี
ผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อ ปัจจัยทางการบริหารของ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตาก ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร ในภาพรวมและรายด้าน
(N=345)
ปัจจัยทางการบริหาร
ระดับความคิดเห็น
ลำดับ
μ
σ
ด้านผู้บริหาร
4.44
0.41
มากที่สุด
1
ด้านบุคลากร
4.03
0.38
มาก
2
ด้านโครงสร้าง
4.02
0.40
มาก
3
ด้านกระบวนการ
3.98
0.44
มาก
4
ด้านทรัพยากร
3.80
0.46
มาก
5
รวม
4.05
0.29
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า ประชากรมีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการบริหารภาพรวมในระดับมาก โดย
ให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผู้บริหารมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านบุคลากร ด้านโครงสร้าง ด้านกระบวนการ
และด้านทรัพยากร ตามลำดับ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ภายในจังหวัด ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ภายในจังหวัดตาก โดยรวมและรายด้าน (N=345)
ประสิทธิภาพการทำงาน
ระดับความคิดเห็น ลำดับที่
μ
σ
ด้านปริมาณงาน
4.14
0.44
มาก
1
ด้านค่าใช้จ่าย
4.08
0.40
มาก
2
ด้านคุณภาพ
4.04
0.42
มาก
3
ด้านเวลา
4.03
0.43
มาก
4
รวม
4.09
0.29
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่า พบว่า ประชากรมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมในระดับ
มาก โดยให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านปริมาณงานมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านคุณภาพ และ
ด้านเวลา ตามลำดับ
ผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ที่ 3 ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ทำงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตาก พบว่า จากผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ
การวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analyze) แสดงผลความสัมพันธ์ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิภาพการทำงาน
ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตาก ในภาพรวม
ประสิทธิภาพการทำงาน
ปัจจัยทางการบริหาร
B
S.E.
Beta
t
Sig.
ด้านผู้บริหาร
.075
.028
.106
2.642
.009*
ด้านโครงสร้าง
.078
.034
.108
2.310
.021*
ด้านกระบวนการ
.136
.032
.205
4.318
.000*
ด้านทรัพยากร
.123
.031
.195
3.985
.000*
ด้านบุคลากร
.270
.036
.352
7.519
.000*
2
R = .490 S.E. = .208 F = 65.03
จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารทุกด้านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงาน
ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในจังจังหวัดตาก โดยระดับความสัมพันธ์มีค่าอิทธิพลร้อยละ 49 เมื่อ
เรียงลำดับตามรายด้าน ปัจจัยทางการบริหารที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานมากที่สุดคือ ด้านบุคลากร
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ ด้านทรัพยากร ด้านผู้บริหาร และด้านโครงสร้าง ตามลำดับ
5. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
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5.1 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร จำนวน 345 คน ที่พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายุ 51 - 60 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ดำรงตำแหน่งกรรมการ อายุงานในหน้าที่คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตาก 1–2 ปี จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล สะท้อนให้เห็นว่า เพศและ
การศึกษามีส่วนสำคัญในการทำงาน แต่กรณีสหกรณ์นั้น ไม่สามารถเลือกเพศของคณะกรรมการได้ เนื่องจาก
มีข้อจำกัด ในการดำเนินงานหลายเรื่อง รวมทั้งมีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่ง
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นบุคลากรที่มีอาชีพและระดับการศึกษาหลากหลาย ดังนั้น หากต้องการ
สร้างประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น ควรมุ่งเน้นสนับสนุนด้านความรู้เพิ่มเติม เช่น จัดฝึกอบรม หรือส่งเสริม
การศึกษาให้แก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เพื่อให้การทำงานของแต่ละสหกรณ์นั้นเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้น
5.2 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยทางการบริหารของคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ในจังหวัดตากโดยรวมพบว่า ระดับความคิดเห็นมากที่สุดในด้านผู้บริหาร รองลงมา ได้แก่ ด้าน
บุคลากร ด้านโครงสร้าง ด้านกระบวนการ และด้านทรัพยากร ตามลำดับ ดังนี้
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ พบว่า
ด้านผู้บริหาร พบว่า คณะกรรมการดำเนินงานมีความคิดเห็นระดับมากที่สุดเท่ากันต่อเรื่องของ
ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการและเรื่องมุ่งมั่นและอุทิศตนเพื่อพัฒนาสหกรณ์
รองลงมาได้แก่ มุ่งความสำเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งพัฒนาความรู้และบุคลากรของสหกรณ์ และมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการวางแผนและตั้งเป้าหมายในการทำงาน ตามลำดับ
ด้า นบุคลากร พบว่า คณะกรรมการดำเนินงานมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด ต่อ เรื่อ งที่ มี ก าร
เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร รองลงมาคือเรื่องมีการชี้แจงกฎระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ให้บุคลากรทุกคนทราบเป็นอย่างดี การอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน การให้
รางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร และมีการจัดพัฒ นาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง ตามลำดับ
ด้า นโครงสร้าง พบว่า คณะกรรมการดำเนินงานมีความคิดเห็นระดับมากที่สุดในเรื่องมีการ
แต่งตั้งบุคลากรเหมาะสมกับตำแหน่ ง รองลงมาคือมีการวางแผนกำลังคนเพื่อให้ครอบคลุมกับปริมาณงาน
การกำหนดหน้าที่และขอบเขตงานของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน การกำหนดผู้รับผิดชอบงานตามเป้าหมายของ
งานไว้อย่างชัดเจน และมีแนวปฏิบัติการมอบหมายงานตามความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ตามลำดับ
ด้านกระบวนการ พบว่า คณะกรรมการดำเนินงานมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด ในเรื่องมี การ
พัฒนาระบบงานให้เป็นปัจจุบัน รองลงมาคือมีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติงานที่ได้อย่า งถู กต้อ ง
และครบถ้วน มีการติดตามงานที่ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ และมีการนำเทคโนโลยีไปใช้ใน
การทำงานอย่างเป็นระบบ รวดเร็วและตรวจสอบได้ ตามลำดับ
ด้านทรัพยากร พบว่า คณะกรรมการดำเนินงานมีความคิดเห็นระดับมากที่สุดรายข้อ เรื่องการ
ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพ ยากรบุคคล รองลงมาคือ สามารถจัดสรรเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ เ ป็ น
เครื่องมือสนับสนุนการทำงานได้อย่างเพียงพอกับปริมาณงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดในงาน มีการกำหนด
วิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงานได้อย่า งเหมาะสม
และมีการสนับสนุนการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามความสำคัญของงาน ตามลำดับ
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จากการวิเคราะห์ปัจจัยทางการบริหาร สะท้อนให้เห็นว่าบริบทของการทำงาน ในแต่ละหน่วยงาน
ที่แตกต่างกัน มักจะพบประเด็นปัญหาหน้างานหลัก ๆ ที่แตกต่างกันตามลักษณะเฉพาะขององค์กร แต่
ประเด็นเกี่ยวกับบุคลากรและบรรยากาศการทำงานภายในองค์กรนั้นค่อนข้างเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่มีผ ลต่อ
ประสิทธิภาพในการทำงานของทุกองค์กรเช่นเดียวกับที่ผลการวิจัยนี้ ประเด็นหลักของปัจจัยทางการบริห าร
คือ ด้านตัวผู้บริหารเองที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนด้านบุคลากรกับบรรยากาศการทำงานก็เป็นผล
ที่รองลงมา ทั้งนี้ ผลการศึกษาปัจจัยทางการบริหาร พบว่ามีความสอดคล้องกับการศึกษาของวิมาลย์ ลีทอง
(2563) เรื่องปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในจังหวัดสกลนคร พบว่าปัจจัยการบริหาร 5 ด้านที่มีผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน ได้แก่ โครงสร้าง
องค์กร การพัฒ นาบุคลากร บรรยากาศและวัฒ นธรรมองค์การ การบริหารจัดการ และงบประมาณและ
ทรัพยากร และสอดคล้องกับการศึกษาของวิดาพร สุขแสงนิล (2563) เรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่ง ผลต่อ
ประสิทธิผลการดำเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พ ัฒ นาเด็กเล็กอําเภอสามพรานและอําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ซึ่งพบว่า ให้ความสำคัญมากที่สุดต่อปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ รองลงมาคือด้านบุคลากร
บรรยากาศองค์การ ภาวะผู้นํา โครงสร้างองค์การ และการมีส่วนร่วม ตามลําดับ รวมถึงสอดคล้องกั บ
การศึกษาของ บารีนา มะแซ (2559) เรื่อง ปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่พ บว่าให้ความสำคัญมากที่สุดในด้านภาวะผู้นำ
รองลงมาคือการจัดการกระบวนการ การมุ่งเน้นผู้เรียน และการมุ่งเน้นบุคลากร ตามลำดับ
5.3 การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตากพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ของ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ภายในจังหวัด โดยรวมในระดับมาก โดยระดับมากที่สุดคือ ด้านปริมาณงาน
รองลงมาคือ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านคุณภาพ และด้านเวลา ตามลำดับ
ด้านปริมาณงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นระดับมากที่ สุด ต่อ เรื่อ งการ
จัดลำดับความสำคัญของงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย รองลงมาคือ สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามปริมาณ
งานที่ได้รับมอบหมาย และมีการวางแผนบริหารจัดการปริมาณงาน เพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
ด้า นค่า ใช้จ่าย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็น ระดับมากที่สุด ต่อเรื่องการ
ตระหนักและกระตุ้นให้ผู้อื่นใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า รองลงมาคือ มีการนำทรัพยากรที่ใช้แล้ว มาพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานสำเร็จโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดความคุ้มค่า และมี
การวางแผนจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงานตามแผนที่วางเอาไว้
ด้านคุณภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นระดับมากที่สุดต่อ เรื่อ งมี ผลการ
ปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ครบถ้วนเชื่อถือได้ รองลงมาคือ กำหนดกิจกรรมได้สอดคล้องกั บแผนปฏิ บัติ งาน
ของสหกรณ์อย่างเหมาะสม สามารถจัดทำแผนปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสหกรณ์
และมีการศึกษาความรู้เพิ่มเติมเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันสมัยมากขึ้น
ด้า นเวลา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็ นระดับมากที่สุด ต่อเรื่องที่สามารถ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที รองลงมาคือ สามารถจัดสรรเวลาได้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
งานแต่ละงานได้อย่างลงตัว ท่านสามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จทันตามกรอบเวลา และได้นำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ให้งานเสร็จทันเวลาเสมอ
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จากการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพการทำงาน จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
บริษัทเอกชน จะให้ความสำคัญกับด้านเวลาเป็นสำคัญ เนื่องจากเวลาในการผลิตนั้นมีต้นทุ น การผลิ ตในทุก
ขั้นตอนเป็นอย่างมาก แต่สำหรับการศึกษาครั้งนี้จะเห็นว่า ด้านปริมาณงานนั้นมีความสำคัญมากที่สุด
เนื่องจากการดำเนิน งานของสหกรณ์เป็ นหน่วยงานที ่เป็นนิ ติบุ คคลและทำประโยชน์แ ก่สมาชิ ก ดังนั้น
ความสำเร็จและปริมาณงานจึงมีความสำคัญมากกว่าระยะเวลาในการดำเนิน งาน ทั้งนี้ ผลการศึก ษา
ประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตาก พบว่ามีความสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สุพ ัฒ น์ ปิ่ นหอม (2563) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานใน
หน่วยงานวิศวกรรม บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) สายธุรกิจอาหารสัตว์ ที่พ บว่าประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเกิดจากการตรงต่อเวลาและรักษาเวลาในการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือมีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานล่วงหน้าเสมอ และสามารถปฏิบัติงานได้สําเร็จตามปริมาณงานที่กําหนดเป้าหมายไว้ ตามลําดับ
และสอดคล้องกั บ การศึ ก ษาของศิ รประภา ภาคี อ รรค (2562) เรื ่ อ งความพึ ง พอใจในงานที ่ส ่ งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ซึ่งพบว่ามีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพด้ านเวลาใน
การทำงานมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน และด้านค่าใช้จ่าย ตามลำดับ และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัด สงขลา ที่พ บว่าประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านความรวดเร็วในการทำงาน คุณภาพงาน และปริมาณการผลิต มีความสำคัญในระดับมาก
6. สรุปผล

ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยทางการบริ หารกับประสิทธิ ภาพการทำงานของคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตาก แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมนั้น ปัจจัยทางการบริหารมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติในทุกด้าน ดังนี้
ปัจจัยทางการบริหารด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตากทุกขั้นตอน ทั้งด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ ด้านเวลาและด้านค่าใช้จ่าย
ปัจจัยทางการบริหารด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงาน
ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ามีความสัม พันธ์กับ
ประสิทธิภาพการทำงานในด้านคุณภาพ และด้านค่าใช้จ่าย
ปัจจัยทางการบริหารด้านทรัพยากร โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในจั งหวัดตาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ามีความสัมพัน ธ์กั บ
ประสิทธิภาพการทำงานในด้านคุณภาพ ด้านเวลาและด้านค่าใช้จ่าย
ปัจจัยทางการบริหารด้านผู้บริหาร โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในจั งหวัดตาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ามีความสัมพัน ธ์กั บ
ประสิทธิภาพการทำงานในด้านปริมาณงาน
ปัจจัยทางการบริหารด้านโครงสร้าง โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในจั งหวัดตาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ามีความสัมพัน ธ์กั บ
ประสิทธิภาพการทำงานในด้านคุณภาพและด้านเวลา
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จากการศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตาก จะเห็นได้ว่า ประสิทธิภาพการทำงานนั้น โดยส่วนมากจะมีความสัมพันธ์ อยู่
ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านบุคลากร ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในการ
ทำงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือองค์กรใด การให้ความสำคัญกับบุคลากรนั้นเป็นเรื่องที่มีความจำเป็ นอย่าง
มาก เนื่องจากบุคลากรเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนและส่งผลถึงการพัฒนาขององค์กรนั้นเป็น
อย่างมาก ทั้งนี้ ผลการศึกษาความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ในจังหวัดตาก พบว่ามีสอดคล้องกับแนวคิดของ Henri Fayol (1916) ที่ให้ความสำคัญกับบุคคลากร ระบบ
การทำงาน ระบบค่าตอบแทน ไปจนถึงระบบสวัสดิการ เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่แรงงานและสร้ า งความ
ภักดีต่อองค์กรในเวลาเดียวกัน ตามทฤษฎีการบริหารจัดการธุรกิจ Theory of Business Administration
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของทิพวรรณ สำเภาแก้ว (2560) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ที่พ บว่า
ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์ กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ
สภาพแวดล้อม นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ และลักษณะขององค์กร ตามลำดับ และยังสอดคล้องกับผล
การศึกษาของวริศรา อรุณกิตติพ ร (2561) เรื่องปัจจัยการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกั ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ที่พ บว่าปัจจัยทางการบริหารมีผลต่อ
ประสิทธิผลทุกด้านตามลำดับ ได้แก่ ด้านลักษณะบุคคล ลักษณะองค์การ นโยบายการบริหารและการปฏิ บัติ
และด้านสภาพแวดล้อม ตามลำดับ รวมถึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศศิวิมล พันชัยและคณะ (2560)
เรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ซึ่งพบว่าปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานใน
ระดับมากทุกด้านคือ ด้านบุคคล ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านภาวะผู้นำ และด้านงบประมาณ ตามลำดับ
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
ผลจากการศึ ก ษาปั จ จั ย ทางการบริ ห ารที่ ม ี ความสั มพั น ธ์ ก ั บประสิ ทธิภ าพการทำงานของ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตาก ได้สรุปเป็นข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้
1) บุ ค ลากรยั ง เป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ มากที ่ ส ุ ด ที่ ส ั ม พั น ธ์ ก ั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการทำงานของ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตาก ดังนั้น จึงควรมีการวางแผนกิจกรรมในการพัฒ นาความรู้
ความสามารถในการทำงานของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ดีเด่น
หรือเป็นสหกรณ์ต้นแบบ รวมถึงแผนส่งเสริมกำลังใจเพื่อสร้างแรงจูงใจการทำงาน เช่น การจัดสรรโบนัส
รางวัลประจำปี รางวัลพนักงานดีเด่น หรือการให้ของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ เป็นต้น
2) ปัจจัยทางการบริหารด้านกระบวนการ สหกรณ์ควรมีการวางระบบการทำงานตามตำแหน่ง
และขอบเขตงานในด้านต่าง ๆ ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้การทำงานมีความถูกต้อง ครบถ้วนและดำเนินการเสร็จ
สิ้นได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมาการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรระดับเจ้าหน้าที่และ
พนักงานไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน
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3) ปัจจัยทางการบริหารด้านทรัพ ยากร สหกรณ์ควรส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
เหมาะสมมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิด ความรวดเร็วในการทำงาน และ
สามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้อย่างแม่นยำ
4) ปัจจัยทางการบริหารด้านผู้บริหาร สหกรณ์ควรมีการวางแผนงานประจำปี และแผนปฏิบัติ
การเพื่อกำหนดเป้าหมายในการทำงานของคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้มีแนวปฏิบัติ
ในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งสามารถติดตามและประเมินผลการทำงานได้ตามแผนที่วางไว้
5) ปัจจัยทางการบริ หารด้ านโครงสร้ า ง สหกรณ์ควรกำหนดแนวทางให้ คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ มีการประเมินความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่รายบุคคลก่อนที่จะมีการมอบหมายงาน
ให้ตรงกับความสามารถและความถนัดของแต่ ละบุคคล ควรกำหนดวิธ ีการเรียนรู้งานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้
เข้าใจงานในฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ส่งผลให้การทำงานของสหกรณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
7.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ จึงมี
ข้อเสนอสำหรับภาครัฐ ซึ่งได้มาจากผลการศึกษา ดังนี้
1) ควรมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานจากสมาชิ กและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงานของสหกรณ์และเสนอให้หน่วยงานภาครัฐ
พิจารณาเป็นทิศทางในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานต่อไป
2) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและการ
ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ควรมุ่งเน้นเป้าหมายไปที่การทำให้สมาชิกสหกรณ์มีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคม ให้ความสำคัญต่อการปลูกจิตสำนึกรักความเป็นสหกรณ์ และพัฒนาความรู้ตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง
7.3 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
จากการวิจัยเรื่องปัจจัยทางการบริหารที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตาก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1) ควรมีการศึกษากลุ่มประชากรที่มากขึ้น นอกเหนือจากคณะกรรมการดำเนิน การสหกรณ์
แล้ว อาจเพิ่มเติมกลุ่มประชากรที่เป็นฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ร่วมด้วย เพื่อสามารถให้เห็ นถึ ง
ความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างมากขึ้น
2) ควรเพิ่มเติมการศึกษาปัจจัยตัวแปรอื่น ๆ เช่น ด้านปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เนื่องจากสถานการณ์ใ นปั จ จุบั นมี การ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานของคณะกรรมการและการดำเนินการต่าง ๆ ของ
สหกรณ์อีกด้วย
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุโขทัย ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน และศึกษาแนวทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมื อเก็บ รวบรวม
ข้อมูลกับประชากรทั้งหมดที่เป็นบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จำนวน 414 คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ
การวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) เพื่อหาค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปร
ผลการศึกษา พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31 - 40 ปี ระดับการศึกษาต่ ำกว่า
ปริญญาตรี เป็นพนักงานจ้างทั่วไป มีประสบการณ์ทำงาน 1–5 ปี สังกัดกองช่างมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท
ผลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยมีการใช้เทคโนโลยีในงานทั่วไป อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือการใช้วิเคราะห์และจำแนก
ข้อมูล การใช้งานด้านการสื่อสาร และการใช้งานด้านการสืบค้น ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การใช้
เทคโนโลยีส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
ภาพรวมในระดับร้อยละ 50 โดยปัจจัยที่ส่งต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ การใช้เพื่อวิเคราะห์และ
จำแนกข้อมูล รองลงมาคือการใช้เทคโนโลยีในงานทั่วไป และการใช้งานในการสืบค้น ตามลำดับ ส่วนการใช้
งานด้านการสื่อสารไม่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาแนวทางในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ได้ข้อสรุปว่าควรให้
ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อวิเคราะห์และจำแนกข้อมูลเป็นอันดับแรก และพัฒนาการ
ใช้เทคโนโลยีในงานทั่วไปและการใช้งานในการสืบค้น ในลำดับต่อมา ส่วนการใช้เทคโนโลยีในงานด้านการ
สื่อสารไม่มีความสำคัญมากนัก เนื่องจากบุคลากร กว่าร้อยละ 51.4 เป็นผู้ปฏิบัติงานสัง กัด กองช่ า ง ซึ่งไม่
ความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในงานด้านการสื่อสาร
คำสำคัญ : การใช้เทคโนโลยี ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
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Abstract
This research was to conduct research to study the research of the troops in
Sukhothai province. study the use of technology at work. Study the guidelines for using
technology to increase the efficiency of personnel in the Sukhothai Provincial Administrative
Organization. The questionnaire was used as a tool to collect data on the total population of
414 personnel in the Sukhothai Provincial Administrative Organization. The frequency
distribution statistics, percentage, mean, and standard deviation were used to analyze the
data. The hypothesis was tested by statistical regression analysis to find the influence between
variables.
The results of the study found that the majority of the population is male. 31–40
years old education level less than a bachelor's degree is a general employee. Work experience
1-5 years Under the engineering department, have an income of not more than 15,000 baht.
The results of a study on the use of technology in the operation of personnel in the Sukhothai
Provincial Administrative Organization The overall picture is at a high level. At the highest
level of technology use in general followed by the use of data analysis and classification.
Applications for communication and their application in search. The hypothesis testing results
found that the use of technology affects the efficiency of personnel in the Sukhothai Provincial
Administrative Organization. 50 percent overall. The biggest contributing factor to operational
efficiency is using it to analyze and classify data followed by the use of technology in general
work and use in search, respectively. The use of communication does not affect operational
efficiency. The results of a study on the use of technology to increase the efficiency of
personnel in the Sukhothai Provincial Administrative Organization It was concluded that
developments in the use of technology to analyze and classify data should be prioritized. and
the development of technology in general tasks and subsequent applications in search. The
use of technology in communication is not very important. Because more than 51.4% of
personnel are working under the Technician Division. which does not require the use of
technology in communication.
Keywords : The Use of Technology,
Administrative Organization

Performance Efficiency, Sukhothai Provincial

1. บทนำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยอยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้อ งถิ่ นเป็นส่ว น
ราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยการพัฒ นาและให้คำปรึกษา แนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนพัฒนา
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ท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่และโครงสร้างส่วนราชการ ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่ง เสริมการปกครองท้อ งถิ่น
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 และพ.ศ.2561 ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,
2564)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 หรือไวรัสโคโรน่า ทำให้มนุษย์จำเป็นต้อง
ป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิม ๆ โดยสร้าง
เสริมปรับหาวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ นำไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธ ีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทำมาเป็นกิจวัตร
เรียกว่าชีวิ ตวิถีใหม่ (New Normal) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานแบบระบบออนไลน์ เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน และจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุก
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่ อให้อ งค์ ก รมี
ความพร้อมสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ โดยต้องมีการพัฒ นาและนำ
ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริ หารจัด การนั้น
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานบรรลุผลตามเป้าหมาย เกิดประสิทธิผลสูงสุด ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน
ในการทำงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาองค์กรนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต (กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย พยายามหาวิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพที่สุด จากเดิมที่
ต้องทำงานตามสายบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ทำงานตามขั้นตอนในรูปแบบเอกสาร ตามภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน และเพื่อลดการสัมผัสให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร จึงเพิ่มความยืดหยุ่น และคล่องตัวในการ
ทำงาน นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อปรับกระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) การเปลี่ยนการประชุม การอบรมสัมมนาต่าง ๆ การพัฒนา
ทักษะของบุคลากร การประสานงาน ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้ผ่านออนไลน์เป็นหลัก
อาทิเช่น Line, Facebook, Zoom และ Google Meet
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของการศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อ การ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เพื่อนำข้อมูลมาใช้ เป็น
แนวทางในการพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพต่อ
งานที่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
2.2 เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
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3. วิธีการดำเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย สังกัด 10
หน่วยงาน ประกอบไปด้วยบุคลากรในสังกัด สำนักปลัด อบจ. สำนักเลขานุการ อบจ. กองยุทธศาสตร์แ ละ
งบประมาณ กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม กองพัสดุและทรัพ ย์สิน กองการ
เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและ หน่วยตรวจสอบภายใน โดยไม่นับรวมข้าราชการการเมือง รวมจำนวนทั้งสิ้น
414 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยนี้ คือ แบบสอบถามที่มีโครงสร้าง (Structured
Questionnaire) ที่ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน หน่วยงานที่สังกัด และรายได้
ส่วนที่ 2 เป็นข้อคำถามของตัวแปรต้ น ซึ่งเป็นคำถามเกี ่ยวกับ การใช้ เทคโนโลยีใ นการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 4 ด้าน จำนวน 20 ข้อ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีในงานทั่วไป การใช้งานด้านการ
สืบค้น การใช้งานด้าน การสื่อสาร และการใช้วิเคราะห์และจำแนกข้อมูล
ส่วนที่ 3 เป็นข้อคำถามของตัวแปรตาม ซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน
ของผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย 3 ด้าน จำนวน 15 ข้อ ได้แก่ คุณภาพ
ของงาน ปริมาณงาน และความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งพัฒนาคุณภาพเครื่องมือโดยการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) เท่ากับ 0.98
และนำแบบสอบถามทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 30 คน โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ
0.89
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามแบบปกติและแบบสอบถามออนไลน์
ซึ่งได้ขอความร่วมมือไปยังผู้อำนวยการแต่ละกองเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแจกและรวบรวมแบบสอบถาม
และได้ขอความอนุเคราะห์กลุ่มบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น
414 คน เพื่อตอบแบบสอบถามทั้งในรูปแบบเอกสาร และแบบสอบถามออนไลน์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) คือ
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดย
ใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) เพื่อหาค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปร
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4. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุโขทัย จำนวน 414 คน สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร จำนวน 414 คน
ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล
จำนวน
1. เพศ : ชาย
219
2. อายุ : อายุระหว่าง 31 – 40 ปี
145
3. ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
205
4. ตำแหน่งงาน : พนักงานจ้างทั่วไป
166
5. ประสบการณ์ทำงาน : 1 – 5 ปี
140
6. หน่วยงานที่สังกัด : กองช่าง
213
7. รายได้ต่อเดือน : ต่ำกว่า 15,000 บาท
199

ร้อยละ
52.90
35.00
49.50
40.10
33.80
51.40
48.10

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย พบว่า
ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31 - 40 ปี ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี เป็นพนักงานจ้างทั่วไป
มีประสบการณ์ทำงาน 1 – 5 ปี สังกัดกองช่าง มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 2 ศึกษาการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
ตารางที่ 2 แสดงผลระดับการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับความคิดเห็น
μ
σ
การใช้เทคโนโลยีในงานทั่วไป
4.16
0.43
มากที่สุด
การใช้วิเคราะห์และจำแนกข้อมูล
3.89
0.51
มาก
การใช้งานด้านการสื่อสาร
3.88
0.46
มาก
การใช้งานด้านการสืบค้น
3.70
0.41
มาก
รวม
3.91
0.37
มาก

ลำดับที่
1
2
3
4

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการใช้เทคโนโลยีในงานทั่วไปมีค่าเฉลี่ยสูงสุด มี
ค่าเท่ากับ 4.16 รองลงมาคือการใช้วิเคราะห์และจำแนกข้อมูล มีค่าเท่ากับ 3.89 การใช้งานด้านการสื่อสาร มี
ค่าเท่ากับ 3.88 และการใช้งานด้านการสืบค้น มีค่าเท่ากับ 3.70 ตามลำดับ
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ผลการวิเคราะห์สมมติฐานตามวัตถุประสงค์ที่ 2
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis) ของการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติ
งานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
B
S.E.
Beta
t
Sig.
การใช้เทคโนโลยีในงานทั่วไป
0.15
0.04
0.17
3.56
0.00*
การใช้งานในการสืบค้น
-0.04
0.05
-0.04
0.08
0.00*
การใช้งานด้านการสื่อสาร
0.35
0.04
0.42
8.23
0.41
การใช้เพื่อวิเคราะห์และจำแนกข้อมูล
0.22
0.03
0.28
6.36
0.00*
R2 = 0.500 S.E. = 0.28 F = 102.45
พบว่า การใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในระดับร้อยละ 50 โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิ บัติ งานของ
บุคลากร คือ การใช้เพื่อวิเคราะห์และจำแนกข้อมูล (t = 6.36) การใช้เทคโนโลยีในงานทั่วไป (t = 6.36) และ
การใช้งานในการสืบค้น (t = 0.08) ส่วนปัจจัยที่ไม่ส่งผลคือการใช้งานด้าน การสื่อสาร (t = 3.56)
5. อภิปรายผล
5.1 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ที่พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรในองค์ การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุโขทัย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี
ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี สังกัดกองช่าง รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท มีความ
สอดคล้องกับการวิจัยของอัญชลี จอมคําสิงห์และธนาชัย สุขวณิช (2561) เรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่พบว่าสอดคล้องกันด้านเพศ อายุ และ
รายได้ต่อเดือน และยังสอดคล้องกับการวิจัยของสิรินภา ทาระนัด (2561) เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 - 40 ปี
5.2 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 2 ซึ่งพบว่า มีความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยีในงานทั่วไปมีค่ามากที่สุด รองลงมาคือการใช้วิเคราะห์และ
จำแนกข้อมูล การใช้งานด้านการสื่อสาร และการใช้งานด้านการสืบค้น ตามลำดับ ดังนี้
การใช้เทคโนโลยีในงานทั่วไป พบว่า มีความคิดเห็นมากที่สุดต่อการใช้เพื่อให้การทำงานเร็วขึ้น
รองลงมาคือใช้เพื่อลดภาระการทำงานในด้านต่าง ๆ ใช้เพื่อลดปริมาณการใช้งานเอกสาร ใช้เพื่อช่วยให้การ
ทำงานมีถูกต้องแม่นยำเอกสาร และใช้เพื่อให้ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นในเวลาที่เท่าเดิม
การใช้วิเคราะห์และจำแนกข้อมูล พบว่า มีความคิดเห็นมากที่สุดต่อการใช้ในการสรุปเพื่อการ
จัดเก็บข้อมูลในงาน รองลงมาคือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานทั่วไป ใช้ประมวลผลการทำงาน ใช้ในการ
จัดทำความรู้ภายในองค์กร และใช้สรุปการจัดทำรายงานทั่วไป
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การใช้งานด้านการสื่อสาร พบว่า มีความคิดเห็นมากที่สุดต่อการอบรมหรือสัมมนาผ่ านระบบ
ออนไลน์ รองลงมาคือใช้ในการประชุมออนไลน์ ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานในองค์กร ใช้เป็นช่องทางใน
การแสดงความคิดเห็นภายใน และใช้เป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากภายนอก
การใช้งานด้านการสืบค้น พบว่า มีความคิดเห็นมากที่สุดต่อการใช้ในการเข้าถึงข้อมูลใน
website ต่าง ๆ รองลงมาคือใช้ในการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานภายใน ใช้ในการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล
ภาครัฐ ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลหน่วยงานภายนอกที่ต้องติดต่อประสานกัน และใช้ในการเข้าถึงข้อมูลผู้มาใช้
บริการ
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ ปฏิบัติ ง านใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านคุณภาพของงานมีค่ามากที่สุด
รองลงมาคือด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และด้านปริมาณงาน
ด้านคุณภาพของงาน พบว่า มีความคิดเห็นมากที่สุดต่อ งานที่ได้รับมอบหมายก่อให้เ กิ ด
ประโยชน์ต่อองค์กร รองลงมาคือสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน สามารถนำ
เทคโนโลยีมาช่วยวางแผนจัดระบบงานให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น งานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถปฏิบัติได้ทันตามกำหนดเวลา และสัมพันธภาพที่ ดีภายในหน่วยงานช่วยให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน พบว่า มีความคิดเห็นมากที่สุดเรื่องมีการกำหนดระยะเวลา
ที่ในการดำเนินงานอย่างเหมาะสมตามลักษณะของงาน รองลงมาคือความเข้าใจระบบงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
เป็นอย่างดีทำให้สามารถทางานได้อย่างรวดเร็ว งานเสร็จและส่งมอบตรงตามกำหนด มีการพัฒนาเทคนิคการ
ทำงานให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น และการร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานในทีมให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
ด้านปริมาณงาน พบว่า มีความคิดเห็นมากที่สุดเรื่องการเข้าใจในระบบงานและการเชื่อมโยง
เทคโนโลยีกับกระบวนการปฏิบัติงาน รองลงมาคือมีการวางแผนบริหารเวลาเพื่อให้ได้ปริมาณงานตาม
เป้าหมายที่มีการกำหนดไว้ งานที่ปฏิบัติมีปริมาณที่เหมาะสมและเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้มีการ
มอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน และผลงานที่ออกมานั้นสมดุลกับอัตรากำลังคนในหน่วยงาน
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบว่า มีความสอดคล้องกับการวิจัยของ ปรีภัทร
เกตุมงคลพงษ์ และคณะ (2563) เรื่องปัจจัยการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อการตัดสิน ใจใช้
งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทเอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานครในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่พบว่า สภาพปัจจัยด้านการรับรู้ความมีประโยชน์ในการใช้ งาน
ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยมากที่สุดเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้การประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ เป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว รองลงมาได้แก่ เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้การจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภายในองค์ กรมีค วาม
สะดวกและปลอดภัย และมีความสอดคล้ องกับการวิจัยของเสาวนีย์ มหาชัยและคณะ (2561) เรื่องการใช้
เทคโนโลยีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสำนักงานศาลยุติธ รรมในจั งหวัด
นครราชสีมา ที่พบว่า การรับรู้ว่าเทคโนโลยีที่นามาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรช่วยให้บุค ลากรสามารถ
ทำงานได้รวดเร็วขึ้น จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรมากขึ้นด้วย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของอุษคม เจียรจินดา (2563) เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานของ
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ผู้ปฏิบัติงานโดยรวมในระดับมาก โดยคิดเห็นต่อองค์ประกอบด้านเวลามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านปริมาณงาน
ด้านค่าใช้จ่าย และด้านคุณภาพของงาน ตามลำดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน ที่พ บว่า การใช้ เทคโนโลยี เพื่อวิเคราะห์และจำแนกข้อมูล การใช้
เทคโนโลยีในงานทั่วไป และการใช้งานในการสืบค้นมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร แต่การใช้
งานด้านการสื่อสารไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโ ขทัย
ดังนี้
การใช้เพื่อวิเคราะห์และจำแนกข้อมูล โดยภาพรวมส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทุกด้าน
ทั้งด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน และด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
การใช้เทคโนโลยีในงานทั่วไป โดยภาพรวมส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้าน
คุณภาพของงาน และ ด้านปริมาณงาน
การใช้งานในการสืบค้น โดยภาพรวมส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้าน
คุณภาพของงานและด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
การใช้งานด้านการสื่อสาร โดยภาพรวมไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย แต่เมื่อพิจารณารายด้านกลับพบว่า ส่งผลต่อทุกด้าน
5.3 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่า แนวทางในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย นั้นควรมุ่งเน้นต่อการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
เพื่อวิเคราะห์และจำแนกข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในการสรุปเพื่อการจัดเก็บ ข้อมูลในงาน
และเลือกบุคลากรเฉพาะบางกลุ่มที่ควรได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารเพื่อ ให้เกิดความ
ชำนาญในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของพิไลวรรณ มาแป (2560) เรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาของครูในโรงเรียนอำเภอสอยดาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 ที่พบว่า แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในโรงเรียนได้แก่ โรงเรียนควร
มีการเก็บข้อมูลแต่ละฝ่ายงานด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ ควรจัดทำฐานข้อมูลของเป็นระบบและควร
ส่งเสริมการอบรมการจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นระบบและสอดคล้องกับ การวิจัยของอ้อย สีหามะนีวงและคณะ
(2561) เรื่องแนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของวิทยาลัยไชยสมบัติเทคโนโลยี
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความมุ่งหมายการวิจัย ที่พ บว่า แนวทาง
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของวิทยาลัยฯ ได้แก่ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 2)
ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ4) ด้านการบริหารงานทั่วไป และ
สอดคล้องกับการวิจัยของปรวีร์ เขียววิจิตร และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2561) เรื่องความพร้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ผ่ า นศั ก ยภาพในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บ ั ต ิ ง านของบุ ค ลากรในสั ง กั ด สำนั ก งานปลั ด กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งพบว่าแนวทางการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคือ มุ่งเน้นการ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาความรู้และทักษะ
ใหม่ๆ เพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร
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6. สรุปผล

6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
อายุ 31 – 40 ปี ซึ่งการปฏิบัติงานนั้นไม่สามารถเลือกเพศและอายุได้ ดังนั้นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติและบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นจึงควรจัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทกั ษะ
ความรู้ความชำนาญในด้านการใช้เทคโนโลยี
6.2 ผลการวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุค ลากร
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย สะท้อนให้เห็นว่าการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภ าพการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมาก ทำให้การทำงานเร็วขึ้นมีความถูกต้องแม่นยำ ดังนั้นหน่วยงานจึงควรพัฒนาเครื่องมือ
ละอุปกรณ์เทคโนโลยี ให้พร้อมใช้งาน ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถตาม
ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่เสมอ
6.3 ผลการวิเคราะห์แนวทางในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ได้ข้อสรุปว่าควรให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีในการ
ใช้งานด้านจัดเก็บข้อมู ล เพื่อยกระดับการจัดทำฐานข้อมูลส่วนกลาง ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติ ง านและเพื่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนในองค์กร
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
ผลการวิจัยจากแบบสอบถามจำนวน 414 ชุด ได้ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ดังนี้
1) การใช้ เทคโนโลยี เพื่อวิเคราะห์และจำแนกข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย มากที่สุด แต่ยังมี บุคลากรบางรายไม่มีความรู้ในการจัดทำ
รายงาน จึงควรส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในด้านนี้มากขึ้น
2) การใช้เทคโนโลยีในงานทั่วไปส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุ คลากรใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยในลำดับรองลงมา ซึ่งปัจจุบัน แม้จะมีโปรแกรมสำเร็จที่อำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน แต่ยังควรจัดวางระบบการทำงานตามตำแหน่งงานที่เหมาะสม
3) การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุ คลากรใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในลำดับรองจากการใช้ในงานทั่วไป แต่เนื่องจากฐานข้อมูลของผู้มาใช้
บริการยังไม่ครอบคลุม จึงควรกำหนดให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดทำฐานข้อมูลส่วนกลางของผู้มาใช้บริการ เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการหาข้อมูลและสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ
4) การใช้งานด้านการสื่อสาร บุคลากรของในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลให้การติดต่อสื่อสาร การรับ-ส่งข้อมูล มีความสะดวกและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมให้เกิดความชำนาญในการใช้งานเทคโนโลยีด้านการ
ติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย
7.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ จึงมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
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1) ควรพัฒนาการทำงานในรูปแบบของการบริการอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดให้มีการใช้เทคโนโลยี
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร และการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ทั้งภายใน ภายนอก และ
ระหว่างหน่วยงาน
2) ควรจัดทำแผนการฝึกอบรมความรู้ในด้านเทคโนโลยีให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ และก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสรรหาบุคลากรที่ มี
ความรู้เฉพาะด้านเทคโนโลยีเพื่อให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
3) ควรจัดสรรอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อให้เพียงพอกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา
7.3 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาในเรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้มาใช้
บริการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย หรือหน่วยงานอื่น ๆ เนื่องจากการเก็บข้อมูลแต่ล ะพื้นที่มีความ
คิดเห็นส่วนบุคคลที่แตกต่างกันออกไป
2) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เช่น ด้าน
ค่าใช้จ่าย ด้านความพึงพอใจ ซึ่งอาจได้ข้อมูลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
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795

เสาวนีย์ มหาชัย และคณะ. (2561). การใช้เทคโนโลยีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา. การค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ปีการศึกษา 2561.
อ้อย สีหามะนีวงและคณะ. (2561). แนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของวิทยาลัย
ไชยสมบัติเทคโนโลยี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปีที่ 15 ฉบับที่ 68 มกราคม-มีนาคม 2561.
อัญชลี จอมคําสิงห์ และธนาชัย สุขวณิช. (2561). ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8
อุษคม เจียรจินดา. (2563). เทคโนโลยีสารสนเทศกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในเขต
กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ปีที่ 3 ฉบับ
ที่ 2. ปีการศึกษา 2563.

796

การเปรียบเทียบความผูกพันของพนักงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
Comparison of Employee Engagement in a Private Company
ชนิตา เอี่ยมสะอาด1 มนตรี แย้มมั่งมี2
1

สุทธิดา ถนอมวงศ์3

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
aemmany1980@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาการเปรียบเทียบความผูกพันของพนักงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความผูกพันของพนักงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งและศึกษาการเปรียบเทียบความผูกพันของพนั กงาน
ในองค์กรเอกชนแห่งหนึ่ง โดยมีจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 200 คน กำหนดความเชื่อมั่นที่ 95% (0.05%)เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดย
แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของคอนบาค (Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ
0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การ
เปรียบเทียบด้วยสถิติค่าทีและค่าเอฟ
ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันในองค์กร พบว่า ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้ าหมายของ
องค์กร พบว่า ผู้มีอายุ20 -30 ปีมีความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กรมากกว่า อายุ 41-50 ปีและ
50 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา โดยระดับการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย และอนุปริญญา/ปวส. มี
ความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กรมากว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
โดยผู้มีอายุงาน 15 ปีขึ้นไปมีความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กรมากที่สุด และผู้มีรายได้น้อยกว่า
15,000 บาทมีความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กรน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับผู้มีรายได้มากกว่า
ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กร พบว่า ระดับการศึกษา
ประถมศึกษามีความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กรมากที่สุด ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน โดยผู้มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 15 ปีขึ้นไปมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อประโยชน์ขององค์กรมากที่สุด รายได้ต่อเดือน โดยผู้มีรายได้ 15001 ขึ้นไปมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่าง
เต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กรมากที่สุด
ด้านความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์กร พบว่า อายุ 20-50 มีความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์กร
มากกว่า ผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา โดยผู้ที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาและ มัธ ยมศึกษาตอน
ปลายมีความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์การ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานโดยผู้มีอ ายุงาน 15 ปีขึ้นไปมีความ
ต้องการที่จะคงอยู่กับองค์กรมากที่สุด
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต ความผูกพัน องค์กร
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Abstract
Comparative study of employee commitment in a public company The purpose of
this study is to compare the commitment of employees in a public company. The tools used
in this study are a problem, i.e., problem solution, i.e., problem solution, and five rating scales.
Through the determination of the coefficient of the reliability level of the questionnaire, i.e.
Cronbach and equal to 0.95 Statistical proportion, mean, standard deviation for data analysis
Standard deviation and t-test were compared and analyzed.
In terms of organizational commitment, 20-30 older people have confidence and
accepted goals. In this study, there was more confidence and acceptance of organizational
goals than at the level of 41-50 and 50 years of basic education. Education: Bachelor's degree
from Higher Vocational University The results of this study show that the goal of confidence
and acceptance is higher than the bachelor's degree level. More than years of confidence and
acceptance, most departments and income below the 15000 target Compared with people
with higher income, the Thai baht has the lowest confidence and acceptable goal.
They are willing to serve the interests of the organization. They are willing to do
their best for the benefit of the organization. Working hours: 15The results of this study show
that most respondents are willing to put their abilities in the interests of the Department.
They are willing to do their best for the benefit of the organization.
In the needs of the organization, it is found that people aged 20-50 are more willing
to stay in the organization than people over 50.People with primary and secondary education
need to maintain organization. During work, people over the age of 15 need to maintain the
highest level of organization.
Keywords : Quality of Life, Commitment, Organization
1. บทนำ

การทำงานมีความสำคัญกับชีวิตของมนุษย์ทุกคน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตในการสร้าง
สมดุลการสร้างคุณค่าของชีวิต การทำงานเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสามารถ แสดงความคิดเห็น
สำหรับการพัฒนาการทำงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ การดำเนินงานขององค์กรจำเป็นต้องอาศั ยบุคลากร
ในการขับเคลื่อนให้สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุด ในยุคปัจจุบันการบริหารงานบุคคลจึงต้องมีกระบวนการการ
สรรหา การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานและรักษาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์ กรโดย
องค์กรต้องแผนการดูแลในด้านความเป็นอยู่ ความก้าวหน้าในอาชีพ อันจะส่ งผลให้บุคคลมุ่งมั่นที่สร้าง
ชื่อเสียง และผลงานจำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจและความผูกพัน เพื่อให้พนักงานพร้อมที่จะเสียสละ และอุทิศตน
เพื่อการทำงานหรือหน้าที่จนสุดความสามารถ มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ สำหรับความผูกพันในงานของ
บุคลากรจะส่งให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องด้วยความผูกพันจะประกอบด้วย
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ค่านิยมของบุคคล เป้าหมายของงานและการสนับสนุนระหว่างบุคคล นอกจากนี้ การที่องค์กรสามารถสร้า ง
ความผูกพันในงานให้เกิดขึ้นกับพนักงานจะทำให้องค์กรเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันจากการมีบุคลากรที่
มีความจงรักภักดีต่องานและองค์กรได้อย่างยั่งยืน
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานจึงเป็นเป้าหมายสำคัญขององค์กรที่ต้องส่งเสริมให้มี การ
ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่ายกาย จิตใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในแก่บุคลากร ดังนั้น การ
บริหารบุคคล ต้องสามารถเข้าถึงความต้องการของบุคลากรและผสมผสานความต้องการให้ สอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์กร จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ทำการศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางการบริหารด้านงาน
บุคคลขององค์กรต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในองค์ กรเอกชน
แห่งหนึ่ง
2. เพื่อศึกษาความผูกพันของพนักงานในองค์กรเอกชนแห่งหนึ่ง
3. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันของพนักงานในองค์กรเอกชนแห่งหนึ่ง จำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยสามารถนำไปวางแผนด้านจัดสวัสดิการให้เกิดความสอดคล้องกับ
ความต้องการของพนักงานต่อไป
2. ข้อมูลที่ได้สามารถนำมาเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒ นาองค์กรด้าน การบำรุงรักษา
พนักงานและส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์กร
4. กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
5. รายได้ต่อเดือน
ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรม

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ความผูกพันในองค์กร
1) ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมาย
ขององค์กร
2) ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็ม
ความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กร
3) ด้านความต้องการที่จะคงอยู่กั บองค์กร

ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเปิดโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ด้านความก้ าวหน้าและความมั่นคงในงาน
ด้านการทำงานร่ว มกัน
ด้านประชาธิปไตย
ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว
ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
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5. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทเอกชน จำนวน 400 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทเอกชน จำนวน 200 คน ซึ่งใช้วิธ ีการ
คำนวณของ Taro Yamane (1967) กำหนดความเชื่อมั่นที่ 95% (0.05%)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ ได้แก่ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบบสอบถาม ประกอบด้วย ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงาน และ ความผูกพันใน
องค์กร มีค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของคอนบาค (Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 0.95
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงาน ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านการเปิดโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
ด้านการทำงานร่วมกัน ด้านประชาธิปไตย ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านลักษณะงานที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และการวิเคราะห์ความผูกพันในองค์กร สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
2. การวิเเคราะห์เปรียบเทียบความผูกพันในองค์กรของพนักงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง จำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้วยค่าทดสอบ t-test และค่าทดสอบ F-test (One Way ANOWA) ในการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี LSD
7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ จำนวน ร้อยละ ของปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล
จำนวน
เพศ
ชาย
115
หญิง
85
อายุ
20 – 30 ปี
112
31 - 40 ปี
24
41 - 50 ปี
32
50 ขึ้นไป
32
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
16
มัธยมศึกษาตอนต้น
42

ร้อยละ
57.5
42.5
56.0
12.0
16.0
16.0
8.0
21.0
800

ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปัจจัยส่วนบุคคล
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา /ปวส.
ปริญญาตรี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
น้อยกว่า 5 ปี
5 – 10 ปี
11-15 ปี
15 ปีขึ้นไป
รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 - 25,000 บาท
25,001 บาทขึ้นไป
รวม

จำนวน
54
72
16

ร้อยละ
27.0
36.0
8.0

111
24
24
41

55.0
12.0
12.0
20.0

162
27
5
6
200

81.0
13.5
2.5
3.0
100.00

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 มีอายุ 20 – 30 ปี จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 มีระดับ
การศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี
จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 และมีรายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 15,000บาท จำนวน 162 คน คิด
เป็นร้อยละ 81.0 ตามลำดับ
ส่วนที่ 2 ผลกการวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงาน ประกอบด้วย ด้า นค่า ตอบแทนที่
ยุติธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเปิดโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในงาน ด้านการทำงานร่วมกัน ด้านประชาธิปไตย ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว
ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดง ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานโดยภาพรวม
ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงาน
SD
การแปลผล
x̅
1. ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
4.16
0.664
มาก
2. ด้านสิ่งแวดล้อม
4.18
0.621
มาก
3. ด้ า นการเปิ ด โอกาสในการพั ฒ นาความรู้ 4.16
0.673
มาก
ความสามารถ
4. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
4.02
0.600
มาก
5. ด้านการทำงานร่วมกัน
4.05
0.662
มาก
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6. ด้านประชาธิปไตย
ตารางที่ 2 (ต่อ)
ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงาน
7. ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว
8. ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
รวม

3.97

0.643

มาก

x̅
4.05
4.20
4.10

SD
0.597
0.585
0.431

การแปลผล
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.10, SD
=.431) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 3 อันดับที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
สั ง คม (x̅ = 4.20, SD = 0.585) รองลงมาคื อ ด้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ ม (x̅ = 4.18, SD = 0.621) และด้ า น
ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม (x̅ = 4.16, SD = 0.664) และด้านการเปิดโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
(x̅ = 4.16, SD = 0.673) ตามลำดับ
ส่วนที่ 3 ผลกการวิเคราะห์ความผูกพันในองค์กร
ตารางที่ 3 แสดง ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ความผูกพันในองค์กร โดยภาพรวม
ความผูกพันในองค์กร
SD การแปลผล
x̅
1. ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร 4.32 .416
มาก
2. ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ 4.07 .589
มาก
เพื่อประโยชน์ขององค์กร
3. ด้านความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์กร
4.06 .574
มาก
รวม
4.16 .399
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่าความผูกพันในองค์กร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.16, SD =.399)
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายของ
องค์กร (x̅ = 4.32, SD =.416) ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ข ององค์ กร
(x̅ = 4.06, SD =.589) ด้านความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์กร (x̅ = 4.06, SD =.574) ตามลำดับ
ส่วนที่ 4 ผลการวิเเคราะห์เปรียบเทียบความผูกพันในองค์กรของพนักงานในบริษัทเอกชนแห่ง
หนึ่ง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้วยค่าทดสอบ t-test และค่าทดสอบ F-test (One Way ANOWA)
ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่าง
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ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันในองค์กร จำแนกตามเพศ
ความผูกพันในองค์กร
เพศ
N
x̅
1. ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับ
ชาย
115
4.29
ในเป้าหมายขององค์กร
หญิง
85
4.36
2. ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเท
ชาย
115
4.05
อย่างเต็มความสามารถเพื่อ
หญิง
85
4.10
ประโยชน์ขององค์กร
3. ด้านความต้องการที่จะคงอยู่
ชาย
115
4.09
กับองค์กร
หญิง
85
4.03

S.D.
.429
.397
.575
.610

t
-1.259

Sig.
.210

-.608

.554

.545
.610

.631

.529

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ความผูกพัน ในองค์กรจำแนกตามเพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกัน
มีความผูกพันในองค์กรไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันในองค์กร จำแนกตามอายุ
ความ
ความผูกพันในองค์กร
SS
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม 2.737
1. ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับใน
ภายในกลุ่ม 31.787
เป้าหมายขององค์กร
รวม
34.525
2. ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่าง ระหว่างกลุ่ม 1.302
เต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของ ภายในกลุ่ม 67.923
องค์กร
รวม
69.225
3. ด้านความต้องการที่จะคงอยู่กับ ระหว่างกลุ่ม 4.510
องค์กร
ภายในกลุ่ม 45.405
รวม
49.916
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

df

MS

3
196
199
3
196
199
3
196
199

.912
.162 5.626** .001
.434
.347

F

1.253

Sig.

.292

1.503 4.900**
.307
.003

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ ความผูกพันในองค์กร จำแนกตามอายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกัน
มีความผูกพันในองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นและ
ยอมรับในเป้าหมายขององค์กร (Sig.= 0.001) และ ด้านความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์กร (Sig.= 0.003)
กรณีพบว่ามีความแตกต่างกันจะทำการเปรียบเทียบด้วยการทดสอบรายคู่ ด้วยวิธี LSD
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ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์กร โดยจำแนกตามอายุ
ด้วยวิธี LSD
ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร
20 – 30 ปี 31 - 40 ปี 41 – 50 ปี 50 ปีขึ้นไป
อายุ
4.05
4.23
4.32
4.37
x̅
20 – 30 ปี
4.05
.003
.016
0.322**
(.969)
(.842)
(.000)
31 - 40 ปี
4.23
.012
.318**
(.909)
(.004)
41 - 50 ปี
4.32
.306**
(.003)
50 ปีขึ้นไป
4.37
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

-

-

จากตาราง 6 ผลการทดสอบความแตกต่างด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์ กร
จำแนกตามอายุ พบว่า ผู้มีอายุ 20-30 ปี มีด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กรมากกว่าผู้มี
อายุ 50 ปีขึ้นไป ผู้มีอายุ 31-40 ปี มีด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร มากกว่าผู้มีอายุ 50
ปีขึ้นไป และ ผู้มีอายุ 41- 50 ปีมีด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร มากกว่าอยู่มีอายุ 50
ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์กรโดยจำแนกตามอายุ
ด้วยวิธี LSD
ด้านความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์กร
20 – 30 ปี 31 - 40 ปี
41 – 50 ปี 50 ปีขึ้นไป
อายุ
4.37
4.37
4.36
4.05
x̅
20 – 30 ปี
4.37
-.171
-.268
.358*
(.210)
(.056)
(.010)
31 - 40 ปี
4.37
-.096
.530**
(.588)
(.003)
41 - 50 ปี
4.36
.626**
(.001)
50 ปีขึ้นไป
4.05
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

-

-
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จากตาราง 7 ผลการทดสอบความแตกต่างด้านความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์กร จำแนกตาม
อายุ พบว่า ผู้มีอายุ 20-30 ปี มีความด้านความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์กรมากกว่าผู้มีอ ายุ 50 ปีขึ้นไป
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้มีอายุ 31-40 ปี มีด้านความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์กรมากกว่าผู้
มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และ ผู้มีอายุ 41- 50 ปีมีด้านความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์กรมากกว่าอยู่มีอายุ 50 ปีขึ้น
ไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันในองค์กร จำแนกตามระดับการศึกษา
ความ
ความผูกพันในองค์กร
SS
df
MS
F
แปรปรวน
1. ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับ ระหว่างกลุ่ม 8.054
4
2.013
ในเป้าหมายขององค์กร
ภายในกลุ่ม 26.471 195 .136 14.833**
รวม
34.525 199
ระหว่างกลุ่ม 4.439
4
1.110
2. ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเท
อย่างเต็มความสามารถเพื่อ
ภายในกลุ่ม 64.786 195 .332 3.340*
ประโยชน์ขององค์กร
รวม
69.225 199
3.ด้านความต้องการที่จะคงอยู่ ระหว่างกลุ่ม 4.341
4
1.085
กับองค์กร
ภายในกลุ่ม 45.574 195 .310 3.501**
รวม
49.916 199
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Sig.
.000
.011

.009

จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ ความผูกพันในองค์กร จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีความผูกพันในองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้าน
ความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร (Sig.= .000) และ ด้านความต้องการที่จะคงอยู่ กับ องค์ กร
(Sig.= .009) และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความผูกพันในองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กร (Sig.= .010)
กรณีพบว่ามีความแตกต่างกันจะทำการเปรียบเทียบด้วยการทดสอบรายคู่ ด้วยวิธี LSD
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ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร โดย
จำแนกตามระดับการศึกษา ด้วยวิธี LSD
ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี
ตอนต้น
ตอนปลาย

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา

x̅
4.58

มัธยมศึกษาตอนต้น

4.07

มัธยมศึกษาตอนปลาย

4.41

อนุปริญญา/ปวส.

4.43

ปริญญาตรี
3.90
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4.58

4.07
.516**
(.000)

4.41
.168
(.109)
-.347**
(.000)

4.43
.151
(.139)
-.364**
(.000)
-.017
(.791)
-

3.90
.687**
(.000)
.171
(.115)
.518**
(.000)
.536**
(.000)

จากตาราง 9 ผลการทดสอบความแตกต่างด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์ กร
จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาประถมศึกษา มีความด้านความเชื่อมั่น และยอมรับใน
เป้าหมายขององค์กร มากกว่า ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและระดับปริญญาตรี ระดับการศึกษา
ตอนต้น มีความด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร น้อยกว่า ระดับการศึกษามัธ ยมศึ กษา
ตอนปลายและอนุปริญญา ระดับการศึกษา มัธ ยมศึกษาตอนปลาย มีความด้านความเชื่ อมั่นและยอมรับใน
เป้าหมายขององค์กร มากกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี ระดับการศึกษาอนุปริญญา มีความด้านความ
เชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร มากกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .01
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ตารางที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อ
ประโยชน์ขององค์กรโดยจำแนกตามระดับการศึกษา ด้วยวิธี LSD
ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กร
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี
ตอนต้น
ตอนปลาย

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา

x̅
4.41

มัธยมศึกษาตอนต้น

3.87

มัธยมศึกษาตอนปลาย

4.14

อนุปริญญา/ปวส.

4.10

ปริญญาตรี
3.88
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.41

3.87
.541*
(.012)

4.14
.271
(.099)
-.269*
(.024)

4.10
.304
(.058)
-.236*
(.036)
.032
(.755)
-

3.88
.525*
(.011)
-.016
(.924)
.253
(.124)
.220
(.167)
-

จากตาราง 10 ผลการทดสอบความแตกต่างด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อประโยชน์ขององค์กรจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาประถมศึกษา มีด้านความเต็มใจที่
จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กร มากกว่า ระดับการศึกษามัธยมศึก ษาตอนต้นและ
ระดับปริญญาตรี ระดับการศึกษาตอนต้น มีด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์
ขององค์กรน้อยกว่า ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและอนุปริญญา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
.
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ตารางที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์กร โดยจำแนกตาม
ระดับการศึกษา ด้วยวิธี LSD
ประถมศึกษา

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา

x̅
4.33

มัธยมศึกษาตอนต้น

3.82

มัธยมศึกษาตอนปลาย

4.24

อนุปริญญา/ปวส.

4.05

ปริญญาตรี
3.86
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

4.33

ด้านความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์กร
มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี
ตอนต้น
ตอนปลาย

3.82
.506**
(.009)

4.24
.088
(.631)
-.418**
(.002)

4.05
.278
(.117)
-.228
(.070)
.189
(.099)
-

3.86
.466*
(.042)
-.040
(.834)
.378*
(.041)
.188
(.287)

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 11 ผลการทดสอบความแตกต่างด้านความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์กรจำแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาประถมศึกษา มี ด้านความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์กร มากกว่า
ระดับการศึกษามัธ ยมศึกษาตอนต้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และระดับปริญญาตรีอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระดับการศึกษาตอนต้น มีด้านความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์ กร น้อยกว่า
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายมีด้านความต้องการที่จ ะคง
อยู่กับองค์กร มากกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันในองค์กร จำแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ความแปรปรวน
ความผูกพันในองค์กร
SS
df MS
F
ระหว่างกลุ่ม 9.276 3 3.092
1.ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับใน
ภายในกลุ่ม 25.248 196 .129 24.004**
เป้าหมายขององค์กร
รวม
34.525 199
2. ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่าง ระหว่างกลุ่ม 4.835 3 1.612
เต็ ม ความสามารถเพื่ อประโยชน์ ภายในกลุ่ม 64.390 196 .329 4.905**
ขององค์กร
รวม
69.225 199
ระหว่างกลุ่ม 4.384 3 1.461
3.ด้านความต้องการที่จะคงอยู่กับ
ภายในกลุ่ม 45.532 196 .308 4.750**
องค์กร
รวม
49.916 199
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Sig.
.000
.003
.003
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จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ ความผูกพันในองค์กร จำแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีความผูกพันในองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร (Sig.= .000) ด้านความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กร (Sig.= .003) และ ด้านความต้องการที่ จะคงอยู่ กับ
องค์กร (Sig.= .003) กรณีพ บว่ามีความแตกต่างกันจะทำการเปรียบเทียบด้วยการทดสอบรายคู่ ด้วยวิธี
LSD
ตารางที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กรโดย
จำแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธี LSD
ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร
น้อยกว่า 5 ปี 5 – 10 ปี
11-15 ปี 15 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
4.14
4.60
4.31
4.63
x̅
น้อยกว่า 5 ปี
4.14
-.450**
-.167*
-.489*
(.000)
(.040)
(.000)
5 – 10 ปี
4.60
.283**
-.039
(.007)
(.673)
11-15 ปี
4.31
-.322**
(.001)
15 ปีขึ้นไป
4.63
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 13 ผลการทดสอบความแตกต่างด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร
จำแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่า ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน น้อยกว่า 5 ปี มีความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร น้อยกว่า ระยะเวลาปฏิบัติงาน
5-10 ปีและ15 ปีขึ้นไป ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 5-10 ปีมีความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร
มากกว่า ระยะเวลาปฏิบัติงาน 11-15 ปี และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-15 ปี มีความเชื่อมั่นและยอมรับ
ในเป้าหมายขององค์กร น้อยกว่า ระยะเวลาปฏิบัติงาน 15 ปีขึ้นไป และที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี ความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร น้อยกว่า
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 11-15 ปี
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ตารางที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อ
ประโยชน์ขององค์กรโดยจำแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธี LSD
ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กร

ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
น้อยกว่า 5 ปี

x̅
4.02

5 – 10 ปี

4.11

11-15 ปี

3.81

15 ปีขึ้นไป
4.34
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

น้อยกว่า 5 ปี
4.02

5 – 10 ปี
4.11
-.084
(.511)

11-15 ปี
3.81
.206
(.111)
.291
(.079)

15 ปีขึ้นไป
4.34
-.318**
(.003)
-.233
(.115)
-.524**
(.000)
-

จากตาราง 14 ผลการทดสอบความแตกต่างด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อประโยชน์ขององค์กรจำแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่า
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 5 ปี ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์
ขององค์กรน้อยกว่า ระยะเวลาปฏิบัติงาน15 ปีขึ้นไป ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-15 ปี มีด้านความเต็มใจ
ที่จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กร น้อยกว่า ระยะเวลาปฏิบัติงาน 15 ปีขึ้นไป
ตารางที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์กร โดยจำแนกตาม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธี LSD
ด้านความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์กร
น้อยกว่า 5 ปี 5 – 10 ปี
11-15 ปี
15 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
3.91
4.12
4.14
4.31
x̅
น้อยกว่า 5 ปี
3.91
-.204
-.225
-.397**
(.159)
(.163)
(.000)
5 – 10 ปี
4.12
-.020
-.192
(.917)
(.223)
11-15 ปี
4.14
-.172
(.319)
15 ปีขึ้นไป
4.31
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากตาราง 15 ผลการทดสอบความแตกต่างด้านความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์กร จำแนกตาม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า
5 ปี มีความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์กร น้อยกว่า ระยะเวลาปฏิบัติงาน 15 ปีขึ้นไป
ตารางที่ 16 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันในองค์กร จำแนกตามรายได้ต่อเดือน
ความ
ความผูกพันในองค์กร
SS
df
MS
F
แปรปรวน
ระหว่าง
2.142
3
.714
1.ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับใน กลุ่ม
4.321**
ภายในกลุ่ม 32.383 196 .165
เป้าหมายขององค์กร
รวม
34.525 199
ระหว่าง
2. ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่าง
กลุ่ม
4.729
3
1.576
เต็มความสามารถเพื่อประโยชน์
4.791**
ภายในกลุ่ม 64.495 196 .329
ขององค์กร
รวม
69.225 199
ระหว่าง
1.409
3
.470
3.ด้านความต้องการที่จะคงอยู่กับ กลุ่ม
ภายในกลุ่ม 48.507 196 .328 1.433
องค์กร
รวม
49.916 199

Sig.
.006

.003

.236

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ ความผูกพันในองค์กร จำแนกตามรายได้ต่อเดือนพบว่า รายได้
ที่แตกต่างกันมีความผูกพันในองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านความ
เชื ่ อ มั ่ น และยอมรั บ ในเป้ า หมายขององค์ ก ร (Sig.= .006) และด้ า นความเต็ ม ใจที ่ จ ะทุ ่ มเทอย่ า งเต็ม
ความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กร (Sig.= .003) กรณีพบว่ามีความแตกต่างกันจะทำการเปรีย บเทียบ
ด้วยการทดสอบรายคู่ ด้วยวิธี LSD
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ตารางที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์ก รโดย
จำแนกรายได้ต่อเดือน ด้วยวิธี LSD
ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร
น้อยกว่า 15,000
บาท

รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 15,000 บาท

x̅
4.27

15,001 – 20,000 บาท

4.49

4.27

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

4.49
-.220*
(.010)

20,001 - 25,000 บาท 4.64

4.64
-.364
(.050)
.-143
(.469)

25,001 บาทขึ้นไป
4.60
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

25,001 บาทขึ้นไป

4.60
-.324
(.056)
-.103
(.573)
.040
(.871)
-

จากตาราง 17 ผลการทดสอบความแตกต่างด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายของ
องค์กร จำแนกตามรายได้ต่อเดือน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า รายได้ต่อเดือน น้อยกว่า
15000 บาท มีความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร น้อยกว่า รายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,000
บาท
ตารางที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อ
ประโยชน์ขององค์กรโดยจำแนกรายได้ต่อเดือน ด้วยวิธี LSD
ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กร

รายได้ต่อเดือน
x̅
น้อยกว่า 15,000 บาท 4.02
15,001 – 20,000 บาท 4.42
20,001 - 25,000 บาท 4.08
25,001 บาทขึ้นไป
3.66
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

น้อยกว่า 15,000
บาท

15,001 – 20,000
บาท

20,001 - 25,000
บาท

25,001 บาทขึ้นไป

4.02

4.42
-.400**
(.001)

4.08
-.050
(.847)
.349
(.212)

3.66
.362
(.130)
.762**
(.004)
.413
(.236)
-

จากตาราง 18 ผลการทดสอบความแตกต่างด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อประโยชน์ขององค์กรจำแนกตามรายได้ต่อเดือน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่า รายได้ต่อ
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เดือน น้อยกว่า 15000 บาท มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กร น้อย
กว่า รายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท และรายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท มีความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กร มากกว่า รายได้ต่อเดือน 25,001 บาทขึ้นไป
8. สรุปผลการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 20 – 30 ปี มีระดับ
การศึกษาอนุปริญญา/ปวส. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี และมีรายได้ต่อเดือน น้อยกว่า
15,000บาท
ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงาน พบว่า ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและด้านการเปิดโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10)
การเปรียบเทียบความผูกพันในองค์กรตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร พบว่า ผู้มีอายุ20 -30 ปีมีความเชื่อมั่น
และยอมรับในเป้าหมายขององค์กรมากกว่า อายุ 41-50 ปีและ 50 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา โดยระดับ
การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย และอนุปริญญา/ปวส. มีความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมาย
ขององค์กรมากว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยผู้มีอายุงาน 15 ปีขึ้นไปมีความ
เชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กรมากที่สุด และผู้มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทมีความเชื่อมั่นและ
ยอมรับในเป้าหมายขององค์กรน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับผู้มีรายได้มากกว่า
ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กร พบว่า ระดับ
การศึกษาประถมศึกษามีความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กรมากที่สุด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยผู้มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 15 ปีขึ้นไปมีความเต็มใจที่จะทุ่ม เทอย่ า งเต็ม
ความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กรมากที่สุด รายได้ต่อเดือน โดยผู้มีรายได้ 15001 ขึ้นไปมีความเต็มใจที่
จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กรมากที่สุด
ด้านความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์กร พบว่า อายุ 20-50 มีความต้องการที่จะคงอยู่กับ
องค์กร มากกว่า ผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา โดยผู้ที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์การ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานโดยผู้มีอายุงาน 15 ปีขึ้นไปมี
ความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์กรมากที่สุด
9. อภิปรายผล
การเปรียบเทียบความผูกพันในองค์กรตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร พบว่า ผู้มีอายุ20 -30 ปีมีความเชื่อมั่น
และยอมรับในเป้าหมายขององค์กรมากกว่า อายุ 41-50 ปีและ 50 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา โดยระดับ
การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย และอนุปริญญา/ปวส. มีความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมาย
ขององค์กรมากว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยผู้มีอายุงาน 15 ปีขึ้นไปมีความ
เชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กรมากที่สุด และผู้มีรายได้น้อยกว่า 15000 บาทมีความเชื่อมั่ นและ
ยอมรับในเป้าหมายขององค์กรน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับผู้มีรายได้มากกว่า ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
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รัชมงคล ค้ำชู (2556) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทกงานกับความผูกผันต่อองค์ กรของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ที่พบว่า ช่วงอายุ 41-50 ปี อายุงานในองค์กร 610 ปี มีรายได้ ต่อเดือน 15001-30000 บาทมีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมมากที่สุด
ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กร พบว่า ระดับ
การศึกษาประถมศึกษามีความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กรมากที่สุด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยผู้มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 15 ปีขึ้นไปมีความเต็มใจที่จะทุ่ม เทอย่า งเต็ม
ความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กรมากที่สุด รายได้ต่อเดือน โดยผู้มีรายได้ 15001 ขึ้นไปมีความเต็มใจที่
จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กรมากที่สุด ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจั ยของ
วีวรรณ ศรทันดรและคณะ (2554) ที่ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์ก ร
กรณีศึกษาโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ ที่พ บว่า ระดับการศึกษามีผลต่อความ
ผูกพัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีราภัทรา ขัติยะหล้า (2555) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานกับความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน
ด้านความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์กร พบว่า อายุ 20-50 มีความต้องการที่จะคงอยู่กับ
องค์กร มากกว่า ผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา โดยผู้ที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์การ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานโดยผู้มีอายุงาน 15 ปีขึ้นไปมี
ความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์กรมากที่สุด ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของเจษฏา ศรีเพ็ชร (2557) ที่ได้
ศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่ององค์กรของนายทหารชั้นประทวนในกรมการทหารช่ าง ที่
พบว่า ผู้มีอายุงานเฉลี่ย 13 ปีขึ้นไปมีความผูกพันกับองค์กรในทางบวกในระดับค่อนข้างสูง
10. ข้อเสนอแนะ
ควรมีการดำเนินการที่เพิ่มตัวแปรกลุ่มอาชีพเพื่อดูความแตกต่างของความผูกพัน กับองค์ กรและ
ควรมีการเพิ่มจำนวนกลุ่มประชากรให้มากขึ้น
เอกสารอ้างอิง
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สัญญะผู้ลี้ภัยกับการตีตราทางสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์
เรื่อง The Virus เชื้อโลภมรณะ ของ มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ White Channel
Refugee Signs and Social Stigma in “The Virus”, a Movie Broadcasted
on White Channel of Muslim for Peace Foundation
1

ซัลมา รัตนเยี่ยม1
อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
sanma.r@yru.ac.th

บทคัดย่อ
บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สัญญะผู้ลี้ภัย กับการตีตราทางสังคมที่ปรากฏ
ในภาพยนตร์เรื่อง The Virus เชื้อโลภมรณะ ของ มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ White Channel เป็นบทความวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาวิจัย ด้วยวิธีการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis)
ร่วมกับการวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสัญ วิทยา (Semiology) และการตีตราทางสังคม (Social Stigma) เป็น
แนวคิดในการศึกษาวิจัย จัดประมวลผลข้อมูลและนำเสนอด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ประกอบตัวอย่าง
ผลการศึกษาพบว่า สัญญะผู้ลี้ภัยกับการตีตราทางสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ แบ่งออกเป็น 3
ลักษณะ ได้แก่ 1) สัญญะเชื้อโรคร้ายกับการตีตราทางสังคมประเภทผ่านประสบการณ์ของบุคคลอื่น สะท้อน
ผ่านภาวะการติดเชื้อจากโรคระบาด 2) สัญญะภัยคุกคามกับการตีตราทางสังคมประเภทรับรู้เสมือ นว่าเป็น
ความปกติ สะท้อนผ่านความวิตกกังวล หวาดกลัวในระดับจิตใจของมนุษย์ในสังคม และ 3) สัญญะความเป็น
อื่นกับการตีตราทางสังคมประเภทที่แสดงชัดเจน สะท้อนผ่านความสัมพันธ์ร ะหว่างมนุษย์ในสัง คมพหุ
วัฒนธรรมด้วยการถูกเบียดขับให้กลายเป็นอื่น หรือ มอบสถานะความเป็นชายขอบที่แ ตกต่า งจากสั ง คมหมู่
มาก กล่าวคือ สัญญะกับการตีตราทางสังคมเป็นตัวแปรสำคัญ ผูกโยงการกำหนดคุณค่าแห่งตัวตนมนุษย์
นำไปสู่การประกอบสร้างภาพจำ และการประพฤติปฏิบัติตนระหว่างมนุษย์ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากบรรทัด
ฐานของหลักสิทธิมนุษยชน
คำสำคัญ : สัญญะ ผู้ลี้ภัย การตีตราทางสังคม ภาพยนตร์ มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ

Abstract
The objective of this article was to analyze refugee signs and social stigma in “The
Virus”, a movie broadcasted on White Channel of Muslim for Peace Foundation. This
qualitative research employed textual analysis and the concepts of Semiology and Social
Stigma. The data are presented with descriptive analysis and examples.
The study found that the refugee signs and social stigma in this movie could be
classified into three types as follows. 1) Signs of dangerous diseases and vicarious stigma
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reflected through infections of epidemics; 2) Threat signs and normative stigma reflected
through worries and fear existing in the mind of humans in society; and 3) Otherness signs
and enacted stigma reflected through human relations in multicultural society where some
people are kept away to become Others or given the marginalized status that is different from
the majority. Signs and social stigma are important variables connected with human selfvalue leading to construction of images and behavior and self-conduct among humans that
are different from social norms and principles human rights.
Keywords : Sign, Refugee, Social Stigma, Movie, Muslim for Peace Foundation
1. บทนำ

ภาพยนตร์เป็นประดิษฐกรรมสร้างสรรค์ทางวรรณศิลป์ประเภทหนึ่ง ที่มุ่งสร้างประสบการณ์
ทางสุนทรียะแก่ผู้รับชม สะท้อนภาพสังคม ผู้คน และเหตุการณ์ทางสังคม เช่น การเมืองการปกครอง หรือ
บริบททางสังคมในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผ่านการประกอบสร้าง
ที่สวยงามของผู้ผลิตภาพยนตร์ โดยนำเสนอความจริงในมุมมองของผู้ผลิตภาพยนตร์ (พรจั นทร์ เสียงสอน,
2557, น. 13-18) การทำความเข้าใจเนื้อหาของภาพยนตร์ นั้นต้องอาศัย การวิ เคราะห์ภ าพยนตร์ ซึ่ง
จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา และแนวคิดพื้นฐานบางประการของสื่อ
ภาพยนตร์ เช่น โครงเรื่อง ความหมาย มุมมอง คุณค่าทางอารมณ์ การนำเสนอเนื้อหา และการออกแบบ
องค์ประกอบภาพยนตร์ เป็นต้ น (Geetha, 2018) ทั้งนี้ การศึกษาผ่านตัวบทภาพยนตร์ไม่เพียงทำความ
เข้าใจประเด็นสังคม หากแต่เป็นที่ประจักษ์ว่าภาพยนตร์เป็นสื่อรูปแบบเฉพาะในฐานะทรัพยากรทางศาสนา มี
บทบาทในการสร้างความหมายและอัตลักษณ์ทางศาสนาร่วมด้วย (Cloete, 2017) กล่าวได้ว่า ภาพยนตร์มี
บทบาทที่สำคั ญอีกประการหนึ่งคือ เป็นสื่อเพื่อถ่ายทอดอุดมการณ์ตามเจตนารมณ์ของบุคคล หรือองค์กร
ด้วยเหตุนี้ภาพยนตร์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญและเป็นสื่อกลางในการนำเสนอบทบาทในฐานะกระจกสะท้อน
อุดมการณ์
ภาพยนตร์เรื่อง The Virus เชื้อโลภมรณะ เป็นหนึ่งในผลงานขององค์กรเพื่อสังคมศาสนาอิสลาม
ที่มีชื่อว่า มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ White Channel ภาพยนตร์เรื่องนี้มีการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ Whiteflix
อาจนิยามได้ว่า เป็นภาพยนตร์คุณธรรม เนื่องด้วยมีการสรรค์สร้างองค์ประกอบของตัวบทภาพยนตร์ ภายใต้
กรอบแนวคิด ของหลักการศาสนาอิสลาม โครงเรื่องที่ ไม่ซับซ้อน การดำเนินเรื่องอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
ผ่านความคิดและพฤติกรรมของตัวละครสำคัญที่แฝงมิติ การสั่งสอนสังคม ทั้งนี้ภาพยนตร์ นำเสนอสัญญะ
ผู้ลี้ภัยผ่านมุมมองการตีตราทางสังคมอย่างตรงไปตรงมาอันเห็นได้จากองค์ประกอบการเล่าเรื่ อ ง ล้วนมีนัย
ซ่อนเร้นความหมายที่มุ่งประเด็นไปยังเรื่องตัวตนของตัวละครที่ดำรงตนในสถานะผู้ลี้ภัย เป็นสำคัญ
เรื่องย่อภาพยนตร์เรื่อง The Virus เชื้อโลภมรณะ เป็นเรื่องราวของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสชนิด
หนึ่ง ที่แพร่กระจายเข้าสู่มนุษย์ ที่ทำให้ผู้ติดเชื้อเปลี่ยนสภาพจากมนุษย์เป็นซอมบี้ ที่ไล่ดูดพลัง หรือ จิต
วิญญาณของมนุษย์ โดยภาพยนตร์ได้เรียกผู้ติดเชื้อไวรัสว่า เร ซึ่งย่อมาจากคำว่า REFUGEE มีความหมาย
ว่า ผู้ลี้ภัย ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อจะแพร่เชื้อโดยใช้มือกุมศีรษะของมนุษย์ เพื่อจะทำให้มนุษย์ผู้นั้นกลายสภาพเป็นซอมบี้
เช่นเดียวกับตน แล้วเชื้อไวรัสก็แพร่กระจายเข้าสู่มนุษย์เป็นวงกว้าง ตัวละครหลักได้แก่ พุฒ ตำรวจหนุ่มผู้ทำ
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หน้าที่พยายามตามหาค่ายผู้ปลอดเชื้อเพื่อช่วยเหลือเด็กหญิงมุสลิมที่ชื่อว่า มีนา หนีตายจากพวกซอมบี้ โดย
ภารกิจครั้งนี้ พุฒ และ มีนา ได้พยายามเอาตัวรอด ระหว่างการเดินทางตามหาค่าย พุฒ ได้เห็นวิถีชีวิต และ
เข้าใจความคิดของชาวมุสลิมที่สะท้อนจากพฤติกรรมของตัวละครเด็กที่ชื่อ มีนา เช่น การปฏิบัติศาสนกิจด้วย
การละหมาด ความเมตตาของ มีนา ต่อเพื่อนมนุษย์ เป็นต้น ท้ายที่สุดภาพยนตร์ดำเนินเรื่องไปจนถึงจุดพลิก
ผัน เมื่อ พุฒ และ มีนา เดินทางมาจนถึงสถานที่ที่ตามหา และพบว่าค่ายที่ตนตามหา แท้จริงแล้วไม่ใช่สถานที่
ปลอดภัยแต่กลับเป็นศูนย์กักกันเด็ก เพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ทารุณ และไร้มนุษยธรรม ทั้งสองจึง
พยายามหาทางรอดออกจากสถานที่แห่งนี้ (Whiteflix, 2564)
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสัญญะผู้ลี้ภัยกับการตีตราทางสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง
The Virus เชื้อโลภมรณะ ของ มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ White Channel ที่จะแสดงแง่มุมการกำหนดคุณค่ า
แห่งตัวตนมนุษย์ นำไปสู่การประกอบสร้างภาพจำ หรือส่งผลให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตนต่อมนุษย์ในรูปแบบ
ที่แตกต่างไปจากบรรทัดฐานของหลักสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลจากการปะทะกันระหว่างตัวละครที่ดำรงอยู่ ใน
บทบาทของผู้กระทำ และ ผู้ถูกกระทำ ความเข้าใจของสังคมเป็นปัจจัยสำคัญที่ชี้นำให้เกิดพฤติกรรมสังคมหรือ
การปฏิบัติไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง จึงเป็นเรื่องสำคัญในการทำความเข้าใจกับทัศนคติของสังคม ซึ่งจะ
เชื่อมโยงสู่การนำเสนอแนวคิดของภาพยนตร์ฯ ที่แสดงคุณค่าตัวตนความเป็นมนุษย์สังคมหนึ่งให้สังคมวง
กว้างได้รับรู้และทำความเข้าใจความแตกต่า ง และความหลากหลายแห่งตัวตนชีวิตมนุษย์ ในสั ง คมพหุ
วัฒนธรรม
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสัญญะผู้ลี้ภัยกับการตีตราทางสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง The Virus เชื้อโลภ
มรณะ ของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ White Channel
3. ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเรื่องสัญวิทยา(Semiology) ของ Ferdinand de Saussure ประกอบขึ้นจากองค์ประกอบ
2 ส่วน คือ รูปสัญญะ (Signifier) และ ความหมายสัญญะ (Signified) กล่าวคือ รูปสัญญะสามารถรับรู้
ผ่านประสาทสัมผัส เช่น เสียง (acoustic image) คำพูดที่ผู้ส่งสารเปล่งออกมาและผู้รั บสารได้ยิน ส่วน
ความหมายสัญญะ คือ ความเข้าใจที่เกิดขึ้นภายในใจของผู้รับสาร ทั้งนี้ผลลัพธ์ของรูปสัญญะและความหมาย
ของสัญญะเรียกว่า รหัส (code) การรวมตัวกันระหว่างรูปสัญญะและความหมายสัญญะเป็นเรื่องของ
วั ฒ นธรรม (cultural convention) มี ร ะบบระเบี ย บตามขนบ หรื อ กติ ก าที ่ ส ั ง คมกำหนดไว้ เ กิ ด เป็ น
ความสัมพันธ์ที่มีความหมาย (Thomas A., 2001)
แนวคิดการตีตราทางสังคม หรือ Social Stigma หมายถึง การเชื่อมโยงความสัมพั นธ์ระหว่าง
บุคคล หรือ กลุ่มบุคคล กับลักษณะบางอย่างที่มีร่วมกัน หรือ เป็นโรคบางชนิดที่เป็นเหมือนกัน ในแง่การ
ระบาดของโรค คํานี้อาจหมายถึง การปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลด้วยการเรียกชื่ออย่างดูแคลน การเหมารวม การ
เลือกปฏิบัติ การปฏิบัติแยกจากคนอื่น หรือ การสูญเสียสถานะบางอย่างเนื่องจากความเชื่อมโยงกับโรคชนิด
หนึ่งที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ การปฏิบัติดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อผู้ป่วย ผู้ดูแลผูป้ ่วย ครอบครัว เพื่อน และ
ชุมชน ผู้ที่ไม่เป็นโรคแต่มีลักษณะอื่น ที่เหมือนกับคนกลุ่มนี้อาจได้รับความทุกข์ร้อนใจจากการตีตราทางสั งคม
ด้วย (โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ, 2563)
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4. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์สัญญะผู้ลี้ภัยกับการตีตราทางสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง
The Virus เชื้อโลภมรณะ ของ มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ White Channel ด้วยวิธีการวิเคราะห์ตัวบท (Textual
Analysis) ใช้แนวคิดเรื่องสัญวิทยา (Semiology) และการตีตราทางสังคม (Social Stigma) เป็นแนวคิดใน
การศึกษาวิจัย จัดประมวลผลข้อมูลและนำเสนอด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ประกอบตัวอย่าง
5. ผลการวิจัย
ภาพยนตร์เรื่อง The Virus เชื้อโลภมรณะ ของ มูลนิธ ิมุสลิมเพื่อสันติ White Channel เป็น
ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเชิงคุณธรรมที่นำเสนอสัญญะผู้ลี้ภัยผ่านมุมมองการตีตราทางสังคม องค์ประกอบการเล่า
เรื่องมีนัย ซ่อนเร้นถึงการมุ่งประเด็นไปยังเรื่องตัวตนของผู้ลี้ภัย พิจารณาได้จากสัญญะที่ประกอบสร้างตัวตน
พฤติกรรมตัวละคร และบริบทภาพยนตร์ จากการศึกษาวิเคราะห์ปรากฏ 3 ลักษณะ ได้แก่ สัญญะเชื้อโรค
ร้ายกับการตีตราทางสังคมประเภทผ่านประสบการณ์ของบุคคลอื่น สัญญะภัยคุกคามกับการตีตราทางสังคม
ประเภทรับรู้เสมือนว่าเป็นความปกติ และสัญญะความเป็นอื่นกับการตีตราทางสังคมประเภทที่แ สดงชัด เจน
ดังนี้
1) สัญญะเชื้อโรคร้ายกับการตีตราทางสังคมประเภทผ่านประสบการณ์ของบุคคลอื่น
การตีตราทางสังคมประเภทผ่านประสบการณ์ของบุคคลอื่น หรือการตีตราทางอ้อม (vicarious
stigma) มักจะ เกิดขึ้นเมื่อบุคคลที่อาจถูกตีตราได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ ก ารถูก ตีตราของผู้อื่น
และท้ายที่สุดเรื่องเล่าเหล่านั้นกลายเป็นความจริง แม้ว่าบุคคลดังกล่าวอาจไม่เคยมีประสบการณ์ โดยตรงก็
ตาม (Steward et al., 2008) ภาพยนตร์นำเสนอตัวตนของตัวละครผู้ลี้ภัยในมุมมอง หรือความเข้าใจที่เห็น
ได้จากการแสดงออกทางวัจนภาษาและอวัจนภาษาของตัวละครอื่น ๆ ภายในเรื่องผ่าน สัญญะเชื้อโรคร้ าย
กล่าวคือ ตัวละครผู้ลี้ภัยถูกกำหนดบทบาทให้กลายเป็น ผู้ติดเชื้อ และ ผู้แพร่เชื้อ เป็นตัวละครที่ดำรงอยู่ ใน
สภาวะการติดเชื้อจากโรคระบาด ซึ่งเรื่องราวในภาพยนตร์นำเสนอว่า โรคระบาดข้างต้นเกิดจากเชื้อไวรัส
สายพันธุ์ใหม่ที่แพร่กระจายในวงกว้างได้รวดเร็ว เป็นลักษณะทางโรคติดต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์ โดยจะส่งผลให้
มนุษย์ผู้นั้นกลายสภาพเป็น ผีดิบ หรือ ซอมบี้ หรือ ผู้ที่ไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์อย่างถาวร คำว่า ผีดิบ หรือ ซอม
บี้ เป็นรูปสัญญะ ที่มีความหมายของสัญญะว่า เชื้อโรคร้าย เป็นรหัสที่สะท้อนผ่านภาพยนตร์ ดังตัวอย่าง
โครงการ REFUGEE RED ZONE ของกลุ่มนายทุน ที่นำผู้ลี้ภัยมาทำการทดลอง ฉีดเชื้อโรคเข้า
สู่ร่างกาย เพียงเพื่อแลกกันสิทธิให้พาคนในครอบครัวหนึ่งคนเข้าประเทศได้ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายกาจ
(Whiteflix, 2564, นาทีที่ 02.10)
ประเด็นข้างต้น ภาพยนตร์ได้นำเสนอตอนเริ่มเกี่ยวกับที่มาของเชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่จากโครงการ
ของหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่ง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนายทุน เพื่อนำผู้ลี้ภัยมาทดลอง
โลกต้องการนักรบที่ ทรงพลัง เพื่อปกป้องอธิปไตยของเรา และพวกผู้ลี้ภัยเหล่านี้นั่นแหละจะ
กลายเป็นกองทัพพันธุ์อมตะ ผมไม่เห็นว่าโครงการ REFUGEE จะมีอะไรเสียหายตรงไหน
(Whiteflix, 2564, นาทีที่ 02.27)
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ประเด็นเรื่องสัญญะ เมื่อพิจารณาบริบทข้างต้น ย้ำชัดว่าสัญญะของผู้ลี้ภัยดำรงอยู่ในสถานะ เชื้อ
โรคร้าย ผูกโยงกับโครงสร้างทางสังคม เช่น สิทธิพลเมือง สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ หรือ ปัจจัยสี่ สะท้อน
สถานะผู้ไร้ซึ่ง ทางเลือก และไร้ซึ่ง ทางรอด ตัวตนของผู้ลี้ภัยประการแรกจึงไม่ต่างจาก หนูทดลอง ที่กระทำ
โดยผู้มีอำนาจในสังคม ส่วนประเด็นเรื่องการตีตราทางสังคมประเภทผ่านประสบการณ์ ของบุ ค คลอื่ น
กล่าวคือ การกำหนดตัวตนมีแบบแผน มีการประกอบสร้างอย่างเป็นขั้นตอน ไม่สามารถเกิดขึ้นด้วยตัวมันเอง
ได้ ความเข้าใจ หรือ ทัศนคติของสัง คมที ่นำมาสู ่ก ารตีตราก็ เ ช่น กั น เมื่อตัวตนของผู้ลี ้ภั ยถูก กำหนด
ผ่านระบบสัญญะให้เป็นเสมือน เชื้อโรคร้าย ระบบการตีตราทางสังคมจึงเกิดจากการที่มนุษย์ใช้เป็น เครื่อ งมือ
ในการป้องกันตนเองให้อยู่ในความปลอดภัย ในทางตรงกันข้าม สถานะของผู้คนในสังคม แม้จะไม่ติดเชื้อไวรัส
แต่ภาพยนตร์ก็ได้เสนอไว้ว่า การตีตราของสังคม ไม่ต่างจากการ ติดเชื้อโลภ ดังตัวอย่าง
ผมไม่แน่ใจว่าอะไรอัปลักษณ์กว่ากัน ระหว่างมนุษย์กลายพันธุ์ กับ เพื่อนที่กลายเป็นศัตรู
(Whiteflix, 2564, นาทีที่ 35.51)
มีสองอย่างที่ขยายตัวไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือ จักรวาลกับความโลภของคน
(Whiteflix, 2564, นาทีที่ 34.13)
คำว่า มนุษย์กลายพันธุ์ เป็น รูปสัญญะ ที่มีความหมายของสัญญะว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพของ
มนุษย์ให้เป็นเสมือนอมนุษย์ เป็นรหัสสะท้อนผ่านเหตุการณ์การติดเชื้อ ไวรัสชนิดหนึ่ง ภาพยนตร์เปรียบเชื้อ
ดังกล่าวว่าเป็นเสมือน เชื้อโลภ กล่าวคือ เมื่อพิจารณาคำว่า เชื้อโลภ ประกอบสร้างจากคำว่า เชื้อ หมายถึง
ความอันตรายที่แพร่กระจายไม่สิ้นสุด และ คำว่า โลภ หมายถึง ความอยากได้ไม่รู้จักพอ เมื่อประกอบสร้างทั้ง
สองคำรวมกัน คำว่าเชื้อโลภ จึงเป็นการกล่าวถึงสภาวะทางจิตใจของมนุษย์ที่มัวหมอง ไร้ซึ่งความเมตตาต่อ
เพื่อนมนุษย์ ตัดขาดซึ่งมนุษยสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างมนุษย์ ความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ ส่งผลให้
เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน หากขาดซึ่งสิ่งนี้อาจส่งผลให้เกิดช่องว่างทางสังคมอันนำมาซึ่ งปัญ หาหรือ ความ
ขัดแย้ง
2) สัญญะภัยคุกคามกับการตีตราทางสังคมประเภทรับรู้เสมือนว่าเป็นความปกติ
การตีตราทางสั งคมประเภทรับ รู้ หรือ รู้ สึ กว่า เป็ นความปกติ (perceived or felt/normative
stigma) หมายถึง การรับรู้ได้ถึงทัศนคติเชิงลบจากสังคมจนส่งผลให้บุคคล หวาดกลัวปฏิกิริย าจากสั งคม
รวมถึงความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธ (Herek, 2007) ทั้งนี้สัญญะภัยคุกคาม เป็นลักษณะการกำหนดตัวตนของ
ตัวละครผู้ลี้ภัยในสายตาหรือมุมมองของตัวละครอื่น ๆ ที่สะท้อนผ่านความวิตกกังวล หวาดกลัวในระดับจิตใจ
มนุษย์
ท่านครับ สภาพมันจะกลาย (ร่าง) เป็น เร /

รีบเก็บมันซะ (ยิง)
(Whiteflix, 2564, นาทีที่ 43.56)
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คำว่า กลายร่าง เป็น รูปสัญญะ ที่มีความหมายของสัญญะว่า ภัยคุกคาม เป็นรหัสที่สะท้อนผ่าน
เหตุการณ์ และพฤติกรรมของตัวละคร ได้แก่ เหตุการณ์ประท้วงขับไล่ผู้ลี้ภัย (Whiteflix, 2564, นาทีที่
03.00) หรือ การวิ่งหนี การฆ่า การพยายามหลีกหนีและเบียดขับผู้ลี้ภัยให้ห่างออกไปด้วยภาวะความ
หวาดกลัวของตัวละคร วัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ตัวละครสื่อสารไปยังกลุ่มผู้ลี้ภัยด้วยทัศนคติเชิ งลบ เป็น
ลักษณะหนึ่งของการปรับตัวตามประสบการณ์ชีวิตที่มนุษย์ได้รับรู้ผ่านการบอกเล่า หรือประสบการณ์ชีวิตของ
ผู้อื่น จึงทำให้เกิดภาวะการระมัดระวังตน การเว้นระยะห่างในการใช้ชีวิต ทางความสัมพันธ์ และภาวะทาง
จิตใจ การไม่ไว้วางใจ สู่การประกอบสร้างแบบแผนปฏิบัติที่ลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น มนุ ษย์ ของ
ผู้อื่น
3) สัญญะความเป็นอื่นกับการตีตราทางสังคมประเภทที่แสดงชัดเจน
การตีตราทางสังคมประเภทที่แสดงชัดเจน (enacted stigma) คือ การตีตรา และการเลือกปฏิบัติ
ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน (Herek, 2007) สัญญะความเป็นอื่น เป็นลักษณะการกำหนดตัวตนของตัวละครผู้
ลี้ภัยในสายตาหรือมุมมองของตัวละครอื่น ๆ ภายในเรื่องที่สะท้อนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ใ นสั งคม
พหุวัฒนธรรมด้วยการถูกเบียดขับให้กลายเป็นอื่น หรือ ความเป็นชายขอบ จากสังคมหมู่มาก ดังตัวอย่าง
แกยังมาช่วยไอ้เด็ก แขก นี่ทำไม มันไม่ใช่ พุทธ อย่างเราด้วยซ้ำไป
(Whiteflix, 2564, นาทีที่ 34.27)
ถ้าเราไม่ช่วยเขา ถ้าเราไม่ช่วยเขา เราก็จะไม่เหลือความเป็น พุทธ เหมือนกัน
(Whiteflix, 2564, นาทีที่ 34.34)
คำว่า แขก เป็นรูปสัญญะ ที่มีความหมายของสัญญะว่า เป็นอื่น เป็นรหัสที่สะท้อนผ่านระบบ
ความเชื่อ โดยนำปัจจัยทางด้านความเชื่อ ได้แก่ ศาสนา เป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยกตัวตนของตัวละคร บริบท
สังคมของภาพยนตร์จึงมีลักษณะที่เป็นพหุวัฒนธรรม จากตัวอย่างข้างต้น สะท้อนทัศนคติในการประเมิน ค่า
ความเป็นมนุษย์ พิจารณาผ่านพฤติกรรมในการเอาตัวรอด และ เลือก ช่วยเหลือมนุษย์ที่ตนมองว่าอยู่ในกลุ่ม
หรือสถานะเดียวกับตนเพียงเท่านั้น และ เบียดขับ บุคคลที่แตกต่างให้เผชิญชะตากรรมแต่เพียงลำพัง ลักษณะ
เช่นนี้เป็นพฤติกรรมการตีตราทางสังคมประเภทที่แสดงออกชัดเจน ในทางเดียวกันนั้น ตัวละครดังกล่าว
ไม่มีความรู้สึกผิดหรือตรวจสอบทัศนคติ พฤติกรรมตนเอง มีเพียงความต้องการในการเอาตัวรอดจากวิก ฤติ
เพียงเท่านั้น พิจารณาได้ว่า บริบททางสังคมเป็นเครื่องมือ กระตุ้นให้มนุษย์เรียนรู้การปรับตัว เพื่อ เอาตั วรอด
อีกนัยหนึ่งพบว่า ศีลธรรมในจิตใจของตัวละครกลับไม่ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาร่วมด้ว ย ประเด็นนี้
ภาพยนตร์ได้มีการเสนอแนะทางออกหรือการปรับตัวของมนุษย์ในด้านศีลธรรมไว้ ดังตัวอย่าง
สิ่งเล็กน้อยเรียบง่ายที่เรียกว่ากอด สามารถถอดความเป็น เร ออกไปได้จริง ๆ
(Whiteflix, 2564, นาทีที่ 44.28)
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ตอนจบเรื่อง ภาพยนตร์ได้บอกเล่าถึงทางออกจากการติดเชื้อว่า แท้จริงแล้วไวรัสชนิดนี้ยุติได้ด้วย
ความเมตตาของมนุษย์ ย้ำชัดว่า ภาพยนตร์ต้องการสื่อสารด้านคุณธรรมที่จะนำไปสู่การยกระดั บจิ ตใจอั นดี
งามระหว่างมนุษย์ในสังคมที่ต้องอาศัยร่วมกันในบริบทความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ วัฒนธรรม หรือ
ศาสนา เป็นต้น
6. สรุปและอภิปรายผล
ภาพยนตร์ เ รื ่ อง The Virus เชื ้ อ โลภมรณะ ของ มู ล นิ ธ ิ ม ุ สลิ ม เพื ่ อสั นติ White Channel
ประกอบสร้างรูปสัญญะ ผู้ลี้ภัย ผ่านบทบาทของตัวละคร ผีดิบ เมื่อวิเคราะห์ความหมายของคำด้ว ย
แนวคิดสัญวิทยาพบว่า คำว่า ผีดิบ มีความหมายสัญญะ คือ ไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์ เมื่อนำรูปสัญญะและ
ความหมายของสัญญะ ประกอบสร้างเป็นรหัส ได้แก่ ความอันตราย ความตาย เมื่อรหัสสั ญญะทำหน้าที่
ประกอบสร้างชุดความคิด เกิดเป็นความหมายในความเข้าใจของมนุษย์ในสังคม ประกอบกับระบบคิดมี
ความสัมพันธ์กับระบบพฤติกรรม จึงมีการตีตราทางสังคมร่วมด้วย ดังนั้น ผู้ลี้ภัย จึงเป็นดั่งเชื้อโรคร้า ย ภัย
คุกคาม และเป็นอื่นในความเข้าใจของมนุษย์ อันสะท้อนผ่านความคิดและพฤติกรรมของตัวละคร
บทบาทของผู้ลี้ภัยที่ปรากฏในภาพยนตร์ฯ ดำรงอยู่ในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม พิจารณาจาก
สถานภาพของตัวละครที่มีหลากหลายความเชื่อ ทั้งตัวละครที่นับถือศาสนาอิสลาม และตัวละครที่นับถือ
ศาสนาพุทธโดยสถานะผู้ลี้ภัยไม่ได้ถูกจำกัดด้วยเกณฑ์ความแตกต่างด้านใด ทุกคนสามารถตกอยู่ ในสถานะ
ของผู้ลี้ภัยได้ทั้งสิ้น แม้ในสังคมปัจจุบัน สถานะผู้ลี้ภัยจะมีห ลักสิทธิมนุษยชนคุ้มครอง อย่างไรก็ตาม
แนวคิดสัญวิทยาและการตีตราทางสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ได้นำเสนอให้เห็นว่าความเข้าใจของสั งคมเป็น
ปัจจัยสำคัญที่ชี้นำพฤติกรรมสังคมหรือการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง จึงเป็นเรื่องสำคัญ
ในการทำความเข้าใจความหลากหลายของมนุษย์
ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำเสนอและเป็นที่รับรู้แพร่หลายในช่วงปี พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน ตรงกับ
สถานการณ์โลกที่ทั่วโลกเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงทำให้หลายภาคส่ว นของสั งคม
ได้เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือสังคมในหลากหลายด้าน เช่นเดียวกับมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ White Channel ที่
มีการผลิตผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์ขึ้น เป็นหนึ่งในผลงานเพื่อสังคม ซึ่งพิจารณาได้จากชื่อ
ภาพยนตร์ The Virus เชื้อโลภมรณะ มีความสัมพันธ์และร่วมสมัยเข้ากับสถานการณ์ทางสังคม ทั้งนี้หาก
พิจารณานัยความหมายของคำ เชื้อโลภ เป็นรูปแบบการประกอบสร้างคำใหม่ จากคำว่า เชื้อโรค เปลี่ยนคำ
ว่า โรค ภาวะทางกาย เป็น โลภ สู่ภาวะทางจิตใจ กลวิธีข้างต้นสะท้อนถึงการเน้นย้ำความสำคัญด้านแนวคิด
ของภาพยนตร์ที่ต้องการส่งเสริมคุณธรรม สื่อสารถึงระดับจิตวิญญาณของมนุษย์ในสังคม
กล่าวได้ว่า บทบาทของผู้ลี้ภัยที่ได้รับการนำเสนอผ่านพฤติกรรมของตัวละคร เป็นมุมมองหนึ่งที่
เชื่อมโยงในระดับจิตใจของมนุษย์ในสังคม ทั้งตัวตนที่ศึกษาผ่านสัญวิทยา ทั้งทัศนคติที่ศึกษาผ่ านการตี ตรา
ทางสังคม ล้วนนำมาซึ่งการทำความเข้าใจ หรือ เปิดโอกาสให้มนุษย์ในสังคมทำความเข้าใจในตัวตนที่แตกต่าง
ของเพื่อนมนุษย์ และดำรงอยู่ในสถานะทางสังคมที่แตกต่าง ทุกคนล้วนมีคุณค่าความเป็นมนุษย์ไม่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ สัมพันธ์กับคำพูดของผู้ผลิตภาพยนตร์ที่กล่าวไว้ในช่วงท้ายวีดีโอ ความว่า “การที่ออกมาไล่ผู้ลี้ภัยกลับ
ประเทศของเขานั้น ท่านทั้งหลายอาจจะลืมไปว่าโลกนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ ที่ทุกชีวิตต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน
ไม่มีคำว่าพรมแดน สำหรับความเมตตา” (Whiteflix, 2564, นาทีที่ 48.43) ย้ำชัดว่าแก่นของภาพยนตร์
เป็นการนำเสนอสภาวะของผู้ลี้ภัยต่อผู้คนในสังคม โดยความเข้าใจหรือทัศนคติของมนุษย์เป็นตัวแปรสำคัญที่มี

821

บทบาทในการกำหนดความประพฤติหรือลักษณะการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ในสังคม อาจมีผลต่อการเพิ่ม หรือ
ลดทอน คุณค่าด้านตัวตนบางประการที่มีต่อมนุษย์ด้วยกัน นำไปสู่การประกอบสร้างภาพจำ หรือส่งผลให้เกิด
การประพฤติปฏิบัติตนต่อมนุษย์ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากบรรทัดฐานของหลักสิทธิมนุ ษยชน ซึ่งเป็ น
การศึกษาวิเคราะห์ประสบการณ์ชีวิตมนุษย์รูปแบบหนึ่ง
7. ข้อเสนอแนะ
การศึกษาสัญญะผู้ลี้ภัยกับการตีตราทางสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง The Virus เชื้อโลภ
มรณะ ของ มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ White Channel เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนลักษณะหรือกระบวนการ
ตีตราของสังคมอันมีผลต่อการเพิ่ม หรือ ลดทอน คุณค่าด้านตัวตนบางประการที่มีต่อมนุษย์ ซึ่งเป็นการศึกษา
เกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตมนุษย์ ผ่านผลงานทางวรรณกรรมแขนงหนึ่ง ประเด็นที่เกี่ยวเนื่อ งและควรศึ กษา
เพิ่มเติม ดังนี้
7.1 การศึกษาสัญญะผู้ลี้ภัยกับการตีตราทางสังคมที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น นิทาน เรื่อ ง
สั้น หรือ วรรณกรรมเยาวชน เป็นต้น เนื่องจากจุดมุ่งหมายการสื่อสารของผู้ผลิตผลงานแต่ละประเภทมีความ
โดดเด่นแตกต่างกัน อันนำมาซึ่งผลการศึกษาที่กว้างขวางและครอบคลุมมิติด้านแนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์
ชีวิตมนุษย์มากยิ่งขึ้น
7.2 การศึกษาวิเคราะห์สัญญะในในแวดวงวิชาการประเภทภาพยนตร์ ด้านอื่น ๆ เช่น สัญญะ
ทางด้านความเชื่อ สัญญะด้านความงาม เป็นต้น อันจะเชื่อมโยงสู่แนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ ชีวิต มนุ ษย์
ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ. (2563). เรื่องราวแห่งการตีตรา: การศึกษาการตีตรา และการเลือกปฏิบัติ
ต่อบุคคลข้ามเพศในประเทศไทยขณะเข้ารับการบริการด้านสุขภาพ และบริบทต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพฯ: โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ.
พรจันทร์ เสียงสอน. (2557). การนำเสนอความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์.
Cloete, A.L. (2017). Film as medium for meaning making: A practical theological reflection.
HTS Teologiese Studies/Theological Studies 73(4), a4753.
https://doi.org/10.4102/hts.v73i4.4753.
Geetha Bakilapadavu. (2018). Film Language: Film Form and Meaning. Birla Institute of
Technology and Science Pilani : India.
Gregory M. Herek. (2007). Confronting sexual stigma and prejudice: Theory and practice. A
Journal of the Society for the Psychological study of Social Issues, 63, 905-925.
Gregory M. Herek. (2009). Hate crimes and stigma-related experiences among sexual
minority adults in the United States: Prevalence estimates from a national probability
sample. Journal of Interpersonal Violence, 24 (1), 54-74.
doi:10.1177/0886260508316477.

822

Steward WT, Herek GM, Ramakrishna J, Bharat S, Chandy S, Wrubel J, Ekstrand ML. (2008).
HIV-related stigma: adapting a theoretical framework for use in India. Social Science
and Medicine. 2008;67:1225–1235.
Thomas A. Sebeok. (2001). Signs: An Introduction to Semiotics. Canada: University of
Toronto.
Whiteflix. (2564). ภาพยนตร์เรื่อง The Virus เชื้อโลภมรณะ. สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2564, จาก
https://live.whiteflix.tv/movie/the-virus.

823

องค์ประกอบผลิตภัณฑ์และสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารจานด่วน
ประเภทเป็ดย่างของผู้บริโภควัยทำงาน
The Composition of Product Component and Social Media on the Use
of Roast Duck Fast Food Restaurants for Working-Age Consumers
วิวรรณธรณ์ แก้วบุญเรือง1
1

ฑัตษภร ศรีสุข2

อนันตพร วงศ์คำ3

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเนชั่น
wiwanton@gmail.com
2,3
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเนชั่น
thatsaporn_sri@nation.ac.th
anantaporn_won@nation.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการใช้บริการร้า นอาหารจาน
ด่วนประเภทเป็ดย่างของผู้บริโภควัยทำงาน และสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารจานด่วน
ประเภทเป็ดย่างของผู้บริโภควัยทำงาน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมู ลกั บ ผู้บริ โภควัย
ทำงานในจังหวัดลำปาง จำนวน 400 คน ด้วยวิธีสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบว่า ผลวิเคราะห์ด้านองค์ประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยปัจจัยที่สำคัญ 3 อันดับมากที่สุดคือ ด้านวั ตถุดิบที่ใช้ปรุง
อาหารมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความปลอดภัยและด้านบริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า
ตามลำดับ โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหาร ด้านความปลอดภัย ด้าน
บรรจุภัณฑ์ และด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเป็ดย่างมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารจาน
ด่วนประเภทเป็ดย่างของผู้บริโภควัยทำงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการร้านอาหารโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 67.0 ผลวิเคราะห์ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์พบว่าภาพรวมอยู่ใ นระดับ
มาก โดยปัจจัยที่สำคัญ 3 อันดับมากที่สุดคือ ช่องทาง Facebook รองลงมาคือ Youtube และ Line
Official Account ตามลำดับ โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า Facebook Youtube Line Official
Account และInstagram มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารจานด่วนประเภทเป็ดย่างของผู้บริ โภควัย
ทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารโดยรวมอยู่ท่รี ้อยละ
64.0 ทั้งนี้แนวทางการพัฒ นาองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการใช้บริก าร
ร้านอาหารจานด่วนประเภทเป็ดย่ างของผู้บริโภควัย ทำงานได้แ นวทางในการพัฒ นาองค์ ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์และสื่อสังคมออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจร้านอาหารในเรื่องของความปลอดภัยของอาหาร
และวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารควรมีความปลอดภัยและการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อตัวผู้บริโภค คำนึงถึงกระบวนการผลิต ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในร้าน
ต้องสะอาดปลอดภัย ล้างเก็บถูกสุขลักษณะรวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ใส่กลับบ้านก็ต้องได้ปลอดภัยด้วยเช่นกั นทั้งนี้
สื่อสังคมออนไลน์ก็เป็นตัวช่วยให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น ร้านอาหารยุคปัจจุบันต้องหันมาใช้สื่อสังคม
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ออนไลน์ในการโปรโมทร้านอาหารและสร้างกลยุทธ์เพื่อให้ได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้
สื่อ Facebook Instagram และ Youtube ในการสร้างคอนเทนต์เพื่อแจกโปรโมรชั่นต่างๆ เพื่อดึงดูดลูกค้า
เพราะในปัจจุบันนั้นผู้บริโภคส่วนใหญ่จะใช้การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
คำสำคัญ : องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ สื่อสังคมออนไลน์ การใช้บริการ

Abstract
This research aims to study the composition of product component and social media
on the use of roast duck fast food restaurants for working age consumers. The study was
conducted in a special economic zone, Lampang Province. By using a questionnaire as a data
collection tool to collect data with 400 working-age consumers. Using a Convenience Sampling
Data were analyzed using frequency distribution statistics, percentages, average and standard
deviation which is a specific type of non-probability sampling method that relies on data
collection from population members who are conveniently available to participate in study
(Lampang Province in this research).
The grill of working-age consumers was statistically significant at 0.05% It affects
the overall decision to use the restaurant at 67.0%. The top 3 most important factors are
Facebook channel, followed by Youtube and Line Official Account respectively. The hypothesis
testing results found that Facebook, Youtube, Line Official Account and Instagram influence
the decision to use a roast duck fast food restaurant. The results of the study revealed that
The results of the product composition analysis found that the overall picture was at the
highest level. The top 3 most important factors are: The first was the raw materials used for
cooking, followed by the safety and service aspects that were in line with the customer's
expectations, respectively. The raw materials used for cooking, the safety and value aspects
of roast duck food products had a statistically significant effect on the decision to use the
roast duck fast food restaurant service of working-age consumers at 0.05 level. with an effect
on the decision to use the restaurant service overall at 64.0%. The guidelines for the
development of product composition and social media affecting the use of roast duck fast food
restaurants among working-age consumers The development of product composition and
social media for restaurant operators in the matter of food safety and food ingredients should
be safe and the selection of quality raw materials does not cause harm. Considering hygienic
production, cooking and distribution of food The packaging used in the store must be clean
and safe. Washable, hygienic and the packaging to take home must also be safe as well, and
social media can help reach more consumers. Today's restaurants have to turn to social media
to promote their restaurants and create strategies to gain a competitive advantage. Whether
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using the media Facebook Instagram and Youtube in creating content to distribute promotions
to attract customers.
Keywords : Composition of Product, Social Media, Services
1. บทนำ

การดำเนินชีวิตประจำวันของกลุ่มคนวัยทำงานทั่วไปในปัจจุบัน ที่มีความเร่งรีบในช่วงเวลาเช้า
หรือช่วงเวลาพักเที่ยง ส่วนมากต้องรีบรับประทานอาหารเพื่อให้ทันตามช่วงเวลาที่ทางบริษัท องค์กร หรือ
หน่วยงานได้กำหนดไว้ รวมถึงต้องเผชิญกับการแข่งขันทั้งกับบุคคลอื่น ๆ ที่ต้องเร่งรีบในช่ว งเวลาเดียวกัน
และเผชิญกับปัญหาอีกนานัปการ สถานภาพของคนวัยทำงานส่วนใหญ่จึงอยู่ในสถานการณ์เร่งรีบ ที่ทุกอย่ าง
จะต้องสะดวกและรวดเร็ว แม้กระทั่งช่วงเวลาในวัดหยุด บุคคลวัยทำงานเหล่านี้กต็ ้องการการพักผ่อนหรือทำ
กิจกรรมอื่น ๆ จึงไม่มีเวลาในการคัดสรรในการรับประทานอาหารมากนัก ทำให้ เกิด ความต้องการความ
สะดวกสบายในการบริโภคอาหารเป็นอย่างมาก ดังนั้น อาหารจานด่วนจึงเป็นทางเลือกที่เป็นที่นิยมของคนวัย
ทำงาน เนื่องจากมีความสะดวกทั้งในด้านการหาซื้อ ด้านการปรุงแต่ง ด้านการบริโภค (อาทิตย์เทพ เสริม
ศาสตร์, 2561) ซึ่งอาหารจานด่วน หรือฟาสต์ฟู้ด (Fast food) เป็นอาหารที่สามารถเตรียม ปรุง และบริโภคได้
อย่างรวดเร็ว และเมื่อกล่าวถึงอาหารจานด่วนส่วนใหญ่จะนึกถึงอาหารตะวันตกที่หาซื้อกินได้อย่างง่ายสะดวก
และรวดเร็ว แต่สำหรับอาหารไทยนั ้นมี หลายอย่ างที่ จัด เป็ นอาหารจานด่ว นที ่คนวัยทำงานนิ ยมซื ้อ ไป
รับประทานที่ทำงานหรือระหว่างพักทำงาน อาหารจานด่วนโดยทั่วไปที่พนักงานบริษัท นักเรียน นักศึกษานิยม
ซื้อไปรับประทานที่ทำงานหรือก่อนเข้าสถานศึกษา เช่น ข้าวเหนียวหมูปิ้ง หมูทอด โจ๊ก กวยจั๊บ มื้อ กลางวัน
เช่น ก๋วยเตี๋ยว ข้าวเหนียวไก่ทอด ข้าวไข่เจียว ข้าวราดแกงหรือกับข้าวอื่นที่เลือกกับข้าวได้ 2-3 อย่าง อาหาร
จานเดียว เช่น ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง ข้าวขาหมู ขนมจีน สุกี้ เป็นต้น (สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข, 2557) อาหารจานด่วนประเภทหนึ่งที่มักบริโภคกันในสถานการณ์เร่งรีบคือ อาหารจานด่วน
ประเภทเป็ดย่าง เช่น ข้าวหน้าเป็ดย่าง บะหมี่เป็ดย่าง ก๋วยเตี๋ยวเป็ด เป็นต้น ซึ่งนับ เป็นอาหารที่ให้รสชาติ
อร่อยจึงเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในบรรดาเมนูเป็ดสามารถรับประทานแบบราดข้าวหรือรับประทานเป็นเป็น
ชิ้นๆ ก็ได้ นอกจากความอร่อยของเมนูเป็ดแล้ว เป็ดยังแฝงไว้ด้วยคุณค่าทางสารอาหารมากมาย อันได้แ ก่
โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามิน B1 และวิตามิน B2 สารอาหารต่าง ๆ เหล่านี้
ช่วยในการรักษาปอดและไตให้ทำงานได้เป็นปรกติ บำรุงโลหิต แก้ร้อนใน แก้อาการท้องเสีย รักษา อาการไอ
เจ็บคอ ปวดฟัน และประการสำคัญ ยังช่วยเพิ่มสมรรถนะทางเพศอีกด้วย (ThaifoodDB, 2564)
ในยุคที่เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตปัจจุบันของทุกคน การดำเนินธุรกิจ
ประเภทร้านอาหารจานด่วน รวมถึงการดำเนินธุรกิจอื่นๆ มีความจำเป็นต้องอาศัยช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) และแพลทฟอร์มออนไลน์ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มาใช้เพื่อเข้าให้ถึงผู้บริโภค
ในสถานการณ์วิกฤติโรคไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อและ
ผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะวัยทำงานจะได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงมากกว่า
ช่วงวัยอื่น เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่ต้องทำงานเพื่อการดำเนินชีวิต และหากจะประเมินความเสี่ย งต่อแนวโน้ม
หรือโอกาสที่ทำให้การติดเชื้อจากสถานที่ทำงาน การเดินทาง การนั่งร้านอาหาร และอื่นๆ แล้ว ผู้บริโภควัย
ทำงานจึงต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในภาวะวิกฤต ดังนั้นผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารที่
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เป็นความต้องการพื้นฐานของผู้บริโภควัยทำงานก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันตอบสนองต่อความต้องการของคน
วัยทำงานในวิถีปกติใหม่ หรือ New Normal โดยคำนึงถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเพิ่มช่อ งทางการจัด
จำหน่ายอาหารในรูปแบบแพลทฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและรวดเร็ว หลากหลายรูปแบบ
เช่น การส่งข้อความ การแชร์รูปภาพ หรือวิดีโอ เป็นต้น รวมถึงความสามารถในการโต้ตอบและสื่อสารกัน ได้
ทันที เป็นแหล่งข้อมูลสามารถแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นได้อย่า งรวดเร็ว จึง เป็นเครื่องมือ ที่มี
ประสิทธิภาพในการปรับปรุงธุรกิจสู่ระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการตลาด การนำเสนอหรือแสดงสินค้ารวมถึ ง
เป็นช่องทางการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ำ และสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลา (ณัฐ
กานต์ กองแก้ม, 2559)
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และสื่อ สัง คม
ออนไลน์ที่ส่งผลต่อการใช้บริการร้านอาหารจานด่วนประเภทเป็ดย่างของคนวัยทำงาน เพื่อสำรวจความ
ต้องการของผู้บริโภค เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางพัฒนาด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ และพัฒนา
กิจกรรมตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการหรือการบริโภคของกลุ่มคนวัยทำงานในยุค
วิถีปกติใหม่ หรือ New Normal มากขึ้น อันเป็นผลดีต่อการเพิ่มยอดขายและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ จำเป็น ในการ
ดำเนินธุรกิจ ควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารจานด่วนประเภทเป็ด
ย่างของผู้บริโภควัยทำงาน
2.2 เพื่อศึกษาสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารจานด่วนประเภทเป็ด ย่า งของ
ผู้บริโภควัยทำงาน
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อ การ
ใช้บริการร้านอาหารจานด่วนประเภทเป็ดย่างของผู้บริโภควัยทำงาน
3. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้บริโภคที่เป็นวัยทำงาน เป็นกลุ่มคนที่มีอายุ 21-60 ปีใน
จังหวัดลำปาง ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 411,309 คน (สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง, 2560) โดยกำหนดกลุ่ม
ตัวอย่างเฉพาะผู้บริโภคที่เป็นวัยทำงาน อายุ ระหว่าง 21-60 ปีอาศัยอยู่ในจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่1
กันยายน พ.ศ. 2564 ถึง 31ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยผู้วิจัยคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรขนาด
ใหญ่ที่ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน ตามสูตรของ Taro Yamane (ชลิต ธีรชิตกุล, 2562) ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ
399.999 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95 ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
400 ตัวอย่างคน
เครื ่ อ งมือที่ ใ ช้ใ นการเก็ บข้ อมู ลในการวิ จ ัย นี ้ค ื อ แบบสอบถามที ่มี โครงสร้ าง (Structured
Questionnaire) ที่ประกอบด้วย 5 ส่วนคือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ 3) สื่อสังคม
ออนไลน์ 4) การตัดสินใจใช้บริการ และ 5) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งพัฒ นาคุณภาพเครื่องมือโดยการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ช่วยตรวจสอบแสดงข้อเสนอแนะ เพื่อคำนวณหา
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ค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง IOC (Item Objective Congruence Index) มีค่าตั้งแต่ระดับที่ 0.33 ขึ้นไป
ถึง 1 จึงแสดงว่าข้อคำถามตรงเชิงเนื้อหา โดยแบบสอบถามของงานวิจัยนี้ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.91 และนำ
แบบสอบถามทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่มีลัก ษณะเดียวกับ กลุ่มตั วอย่ าง จำนวน 30 คน โดยวิธี
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ Cronbach (Cronbach’s Alpha – coefficient, 1974: 161) โดยค่าอัลฟ่าที่ได้จะ
แสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0<<1 ค่าที่ใกล้เคียง 1 มาก แสดงว่ามีความ
เชื่อมั่นสูงโดยแบบสอบถามของงานวิจัยนี้ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97
จากนั ้ น ได้ ดำเนิ น การเก็บ ข้อมูล กับ กลุ ่ มตั ว อย่ า งจำนวน 400 คน ด้ ว ยวิ ธ ีส ุ ่ม แบบสะดวก
(Convenience Sampling) โดยเก็บรวมรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามกับผู้บริโภควัยทำงานในจังหวัด
ลำปาง ในหลายช่องทาง ประกอบด้วย แจกแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ (google form, QR Code) และ
ผู้วิจัยทำการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ทดสอบสมมติฐานเพื่อหาค่า
อิทธิพลระหว่างตัวแปร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี
Enter
4. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ 1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อ การใช้บริ การ
ร้านอาหารจานด่วนประเภทเป็ดย่างของผู้บริโภควัยทำงาน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ในภาพรวม
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
S.D. ระดับความคิดเห็น ลำดับที่
X̅
ด้านวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหาร
4.41
0.63
มากที่สุด
1
ด้านความปลอดภัย
4.39
0.64
มากที่สุด
2
ด้านบริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังลูกค้า
4.39
0.67
มากที่สุด
3
ด้านการให้บริการจัดส่ง
4.37
0.68
มากที่สุด
4
ด้านราคาอาหาร
4.35
0.68
มากที่สุด
5
ด้านคุณภาพอาหาร
4.31
0.62
มากที่สุด
6
ด้านบรรจุภัณฑ์
4.29
0.67
มากที่สุด
7
ด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเป็ดย่าง 4.23
0.67
มากที่สุด
8
รวม
4.34
0.57
มากที่สุด
จากตาราง 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มี
ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารจานด่วนประเภทเป็ดย่างของผู้บริโภควัยทำงาน โดยรวมอยู่ในระดับ
“มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.34 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านวัตถุดิบที่
ใช้ปรุงอาหาร มีค่าเฉลี่ย 4.41 ด้าน ด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.39 ด้านบริการที่สอดคล้องกับความ
คาดหวังลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 4.39 ด้านการให้บริการจัดส่ง (Servicing) มีค่าเฉลี่ย 4.37 ด้านราคาอาหาร มี
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ค่าเฉลี่ย 4.35 ด้านคุณภาพอาหาร มีค่าเฉลี่ย 4.31 ด้านบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.29 และ ด้านคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเป็ดย่าง มีค่าเฉลี่ย 4.23 ตามลำดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานตามตามวัตถุประสงค์ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ขององค์ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารจานด่วนประเภทเป็ดย่างของผู้บริโภควัยทำงาน
การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
B
S.E. Beta t
Sig. Tolerance VIF
ด้านคุณภาพอาหาร
-0.01 0.04 -0.01 -0.22 0.82
0.43
2.27
ด้านราคาอาหาร
-0.08 0.04 -0.08 -1.81 0.07
0.35
2.82
ด้านบรรจุภัณฑ์
0.14 0.05 0.15 2.67 0.00*
0.26
3.81
ด้านการให้บริการจัดส่ง
0.40 0.05 0.04 0.71 0.47
0.22
4.43
ด้านวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหาร 0.16 0.06 0.17 2.62 0.00*
0.19
5.03
ด้านความปลอดภัย
0.15 0.05 0.15 2.63 0.00*
0.23
4.28
ด้านบริการที่สอดคล้องกับ
0.05 0.05 0.06 1.03 0.30
0.22
4.37
ความคาดหวังลูกค้า
ด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์
0.37 0.04 0.40 8.20 0.00*
0.35
2.84
อาหารประเภทเป็ดย่าง
R2 = .0.67 S.E. = .0.36 F = 99.44
* ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 2 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่าองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสิน ใจใช้
บริการร้านอาหารจานด่วนประเภทเป็ดย่างของผู้บริโภควัยทำงานภาพรวม ได้แก่ ด้านวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหาร
(Sig.=0.00*) ด้านความปลอดภัย (Sig.=0.00*) ด้านบรรจุภัณฑ์ (Sig.=0.00*) และด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์
อาหารประเภทเป็ดย่าง (Sig.= 0.00*) สำหรับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ร้านอาหารจานด่วนประเภทเป็ดย่างของผู้บริโภควัยทำงาน ได้แก่ ด้านคุณภาพอาหาร (Sig.=0.82) ด้านราคา
อาหาร (Sig.=0.07) ด้านการให้บริการจัดส่ง (Servicing) (Sig.=0.47)และด้านบริการที่สอดคล้องกับความ
คาดหวังลูกค้า (Sig.=0.30)
เมื่อพิจารณาน้ำหนักของผลกระทบตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการตัดสินใจบริการร้านอาหารจานด่วน
ประเภทเป็ดย่างของผู้บริโภควัยทำงาน พบว่าด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเป็ดย่าง (β=0.40) มีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารจานด่วนประเภทเป็ดย่างของผู้บริโภควัยทำงานมากที่สุด รองลงมา คือ
ด้านด้านวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหาร (β=0.17) ด้านด้านบรรจุภัณฑ์และด้านความปลอดภัยมีค่าเท่ากัน( β=0.15)
ด้านบริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังลูกค้า( β=0.06) และด้านการให้บริการจัดส่ง (Servicing) (β=0.04)
ตามลำดับ
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นอกจากนั้นสัมประสิทธิ์การกำหนด (R2=0.67) แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของการตัดสินใจใช้บริก าร
ร้านอาหารจานด่วนประเภทเป็ดย่างของคนวัยทำงานในด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหาร ด้าน
ความปลอดภัย ด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเป็ดย่างมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารจาน
ด่วนประเภทเป็ดย่างของคนวัยทำงานคิดเป็นร้อยละ 67.00 ที่เหลืออีกร้อยละ 33.00 เป็นผลเนื่องมาจากตัว
แปรอื่น
จากตารางพบว่า การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันเอง(ไม่เกิด
Multicollinearity) ทำการตรวจสอบ Multicollinearity จะใช้ค่า Variance inflation factor (VIF) และค่า
Tolerance โดยเกณฑ์การตรวจสอบ ดังนี้ VIF ที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 10 หากเกินกว่านี้แสดงว่าตัวแปรอิสระ
มีความสัมพันธ์กันเองและหากค่า Tolerance <0.1 แสดงว่าเกิด Multicollinearity จากผลการวิเคราะห์ จะ
พบว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ 2 เพื่อศึกษาสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการใช้บริการร้ านอาหาร
จานด่วนประเภทเป็ดย่างของผู้บริโภควัยทำงาน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ในภาพรวม
สื่อสังคมออนไลน์
Facebook
Line Official Account
Youtube
Instagram
รวม

X̅

4.26
4.12
4.15
4.10
4.16

S.D.
0.63
0.74
0.71
0.75
0.62

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

ลำดับที่
1
3
2
4

จากตาราง 3 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารจานด่วนประเภทเป็ดย่างของผู้บริโภควัยทำงาน โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก” มี
ค่าเฉลี่ย 4.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า Facebook มีค่าเฉลี่ย 4.26
รองลงมา Youtube มีค่าเฉลี่ย 4.15 Line Official Account มีค่าเฉลี่ย 4.12 และInstagram มีค่าเฉลี่ย
4.10 ตามลำดับ
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ผลการทดสอบสมมติฐานตามตามวัตถุประสงค์ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 4
ตารางที่4 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของสื่อสังคมออนไลน์
ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารจานด่วนประเภทเป็ดย่างของผู้บริโภควัยทำงานภาพรวม
การตัดสินใจใช้บริการ
สื่อสังคมออนไลน์
B
S.E.
Beta
t
Sig. Tolerance VIF
Facebook
0.32
0.04
0.33 7.16 0.00*
0.41
2.42
Line Official Account 0.13
0.04
0.16 3.30 0.00*
0.34
2.93
You Tube
0.18
0.04
0.21 4.51 0.00*
0.39
2.52
Instagram
0.17
0.04
0.21 4.30 0.00*
0.36
2.72
R2 = 0.64 S.E. = 0.36 F = 186.49
* ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 4 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่าสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ร้านอาหารจานด่วนประเภทเป็ดย่างของผู้บริโภควัยทำงานภายรวม ได้แก่ Facebook (Sig.=0.00*) Line
Official Account (Sig.=0.00*) Youtube (Sig.=0.00*) และ Instagram (Sig.= 0.00*)
เมื่อพิจารณาน้ำหนักของผลกระทบตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการตัดสินใจบริการร้านอาหารจานด่วน
ประเภทเป็ดย่างของผู้บริโภควัยทำงาน พบว่า Facebook (β=0.33) มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร
จานด่วนประเภทเป็ดย่างของผู้บริโภควัยทำงานมากที่สุด รองลงมาคือ Youtubeและ Instagram มีค่าเท่ากัน
(β=0.21) และ Line Official Account (β=0.16) ตามลำดับ
นอกจากนั้นสัมประสิทธิ์การกำหนด (R2=0.64) แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของการตัดสินใจใช้บริก าร
ร้านอาหารจานด่วนประเภทเป็ดย่างของคนวัยทำงานใน Facebook Line Official Account Youtube และ
Instagram มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารจานด่วนประเภทเป็ดย่างของคนวัยทำงานคิดเป็นร้อยละ
64.00 ที่เหลืออีกร้อยละ 36.00 เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น
จากตารางพบว่า การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันเอง(ไม่เกิด
Multicollinearity) ทำการตรวจสอบ Multicollinearity จะใช้ค่า Variance inflation factor (VIF) และค่า
Tolerance โดยเกณฑ์การตรวจสอบ ดังนี้ VIF ที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 10 หากเกินกว่านี้แสดงว่าตัวแปรอิสระ
มีความสัมพันธ์กันเองและหากค่า Tolerance <0.1 แสดงว่าเกิด Multicollinearity จากผลการวิเคราะห์ จะ
พบว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน
5. การอภิปลายผล
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารจานด่วน
ประเภทเป็ดย่างของผู้บริโภควัยทำงาน ซึ่งวิเคราะห์ ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่พบว่า
ผู้บริโภควัยทำงานส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อด้านวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความ
ปลอดภัย ด้านบริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังลูกค้า ด้านการให้บริการจัดส่ง ด้านราคาอาหาร ด้าน
คุณภาพอาหาร ด้านบรรจุภัณฑ์และด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเป็ดย่าง ตามลำดับ โดยที่ผลการ
831

ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหาร ด้านความปลอดภัย ด้านบรรจุภัณฑ์ และด้านคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเป็ดย่างมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารจานด่วนประเภทเป็ด ย่า งของ
ผู้บริโภควัยทำงาน ส่วนด้านคุณภาพอาหาร ด้านราคาอาหาร ด้านการให้บริการจัดส่ง และด้านบริการที่
สอดคล้องกับความคาดหวังลูกค้าไม่มีผลต่อการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ วันนา ศุภผลและเจริญ
ชัย เอกมาไพศาล (2562) เรื่องปัจจัยคุณภาพอาหารและทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มีต่ออาหารริมทางในแง่ของความปลอดภัย กรณีศึกษา: ย่านถนนข่าวสาร กรุงเทพมหานคร ที่
พบว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับวัตถุดิบที่นำมาปรุง ต้องมีความสดใหม่และสะอาดก่อนตัดสินใจบริโภค
รวมถึงทัศคติและการรับรู้ตอ่ ความปลอดภัยทางอาหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับการศึกษา
ของ พิณิชา กิจเกษมพงศา (2561) เรื่องงานวิจัยคุณภาพของอาหาร ความคุ้มค่าด้านราคา ความพึงพอใจ
คุณค่าด้านสุขภาพและทัศนคติต่ออาหาร ที่มีอิทธิพ ลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารริ มทางของผู้บริโ ภคใน
กรุงเทพมหานคร ที่พบว่าคุณภาพอาหารและความคุ้มค่าด้านราคาไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิน ใจซื้ออาหารริม
ทางของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันว่าคุณภาพของอาหารจานด่วนอาจจะไม่ดี เท่า
คุณภาพของอาหารในร้านอาหารหรู แต่ผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับผลวิจัยของ ชุติภา จันทศรและกิตติพันธ์
คงสวัสดิ์เกียรติ (2560) เรื่องการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่
พบว่าผู้ใช้บริการร้านอาหารเกาหลีจะมีการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลี โดยคำนึงถึงคุณภาพของ
วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหาร
2. ผลการศึกษาสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารจานด่วนประเภทเป็ด
ย่างของผู้บริโภควัยทำงาน ซึ่งซึ่งวิเคราะห์ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่พบว่า ผู้บริโภควัย
ทำงานส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อสือ่ ช่องทาง Facebook มากที่สุด รองลงมาคือ You Tube, Line Official
Account และInstagram ตามลำดับ โดยผลการทดสอบสมมติฐานที่พ บว่า Facebook You Tube, Line
Official Account และInstagram มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารจานด่วนประเภทเป็ดย่างของ
ผู้บริโภควัยทำงาน นั้นมีความสอดคล้องกับผลวิจัยของ ขจรพงศ์ เตือนวีระเดช (2561) เรื่อง อิทธิพลของการ
สื่อสารการตลาดแบบปากต่อปากบนสื่อออนไลน์ต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับร้านกาแฟสดจากสื่อออนไลน์โดยสื่อที่มี
อิทธิพลต่อการใช้บริการร้านกาแฟสดมากที่สดในช่องทาง Facebook และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณิ
กา จิตตินรากร (2561) เรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าจากบริษัทขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากอารมณ์ออนไลน์จะส่งผลต่อการตัดสินใจการที่ ผู้ใ ช้มี
ความสุขสามารถเลือกสินค้าได้อย่างอิสระสามารถควบคุมการค้นหาได้ด้วยตนเองจะกระตุ้นให้ผู้ ใ ช้เ กิดความ
สนใจในการใช้บริการและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา คล้ายสังข์ (2563) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพ ลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่กลุ่มผู้บริโภค
ใช้ซื้อสินค้าบ่อยที่สุดคือช่องทาง Facebook รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวันรัตน์ ตรีพ จนาและคณะ
(2563) เรื่องอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อความพึงไปใจของลูกค้าตลาดนัดเซฟวัน จังหวัดนครราชสีมา
ที่พบว่าสื่อสังคมออนไลน์ช่องทาง Facebook และ YouTube มีอิทธิพลสำคัญและส่งผลกระทบเชิง บวกต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้า อีกทั้งผลวิจัยนี้ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลวิจัยของ Vilaikruad, Anchuen,
Uthansakul and Uthansakul (2017) เรื ่ อ ง Effect of quality of service parameters on quality of
experience for YouTube service in mobile networks ที่ พ บว่ า YouTube เป็ น ช่ อ งทางหนึ ่ง ที่ ได้รับ
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ความนิยมในการสื่อสาร เป็นเครือข่ายที่ได้รับความพึงพอใจของผู้ใช้ในบริการ รวมถึงเป็นดัชนีชี้วัดเพื่อกำหนด
มาตรฐานคุณภาพของผู้ให้บริการ
3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการ
ใช้บริการร้านอาหารจานด่วนประเภทเป็ดย่างของผู้บริโภควัยทำงาน พบว่า จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ที่ 1 คือ ศึกษาองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารจานด่วนประเภทเป็ดย่างของ
ผู้บริโภควัยทำงานและผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 2 คือ ศึกษาสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการใช้บริ การ
ร้านอาหารจานด่วนประเภทเป็ดย่างของผู้บริโภควัยทำงาน ได้แนวทางในการพัฒ นาองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์และสื่อสังคมออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจดังนี้
3.1 ความปลอดภัยของอาหารและวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารควรมีความปลอดภัยและการ
เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้บริโภค คำนึงถึงกระบวนการผลิต ปรุง และจำหน่าย
อาหารที่ถูกสุขลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในร้านต้องสะอาดปลอดภัย ล้างเก็บถูกสุขลักษณะรวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่
ใส่กลับบ้านก็ต้องได้ปลอดภัยด้วยเช่นกันสอดคล้องกับผลวิจัยของ Namin (2017) กล่าวว่า ความปลอดภัย
ทางอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนด คุณภาพอาหาร ซึ่งอาหารที่ผลิตและจำหน่าย ต้องผลิตโดยผ่านมาตรฐาน
ความปลอดภัย และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนะ สุขขวัญ (2563) เรื่องทัศนคติข องผู้บ ริโ ภคที่ มีต่อ
ร้านอาหารที่ปรับตัวในช่วงวิกฤต covid-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ธุรกิจร้านอาหารต้อ งปรั บตัว ให้
สอดคล้องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคโดยธุรกิจร้านอาหารจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แ ก่
ผู้บริโภคโดยการกำหนด มาตรการรับมือโดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่รองรับ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นถึง
ความใส่ใจของผู้ประกอบการ การปรับตัวและการดำเนินกิจการต้องสอดคล้องกับกฎหมายของรัฐที่ประกาศใช้
บังคับในสถานการณ์ที่ผิดปกติ
3.2 สื่อสังคมออนไลน์ก็เป็นตัวช่วยให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น ร้านอาหารยุคปัจจุบันต้องหัน
มาใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการโปรโมทร้านอาหารและสร้างกลยุทธ์เพื่อให้ได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขัน ไม่ว่า
จะเป็นการใช้สื่อ Facebook InstagramและYoutube ในการสร้างคอนเทนต์เพื่อแจกโปรโมรชั่นต่างๆ เพื่อ
ดึงดูดลูกค้า เพราะในปัจจุบันนั้นผู้บริโภคส่วนใหญ่จะใช้การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ สอดคล้องกับผลวิจัยของ บุณยาพร วุฒิธรรมคุณ (2560) เรื่อง การรีวิวร้านอาหารผ่า นสื่อ สัง คม
ออนไลน์กับการตัดสินใจเลือกร้านอาหารสำหรับการรับประทานนอกบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์การใช้ Social Network เช่น Facebook เพื่อการค้นหาการรีวิว
ร้านอาหารสูงสุด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิเรข ศรีแสนสุข (2559) เรื่อง การศึกษาถึงโซเชียลมีเดีย
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : รถยนต์ นั่งยี่ห้อโตโยต้า
พบว่า การทำการตลาดผ่านทางโซเซียลมีเดียช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ในทางตรงให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์ ยังจะสร้าง
แรงจูงใจอีกทั้งสามารถช่วยสร้างยอดขายที่มาจากลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย วัตถุประสงค์หลักนั้นเป็นการสร้าง
ยอดขายให้ได้ในฉับพลัน เป็นการกระตุ้นความปรารถนาต่อผู้บริโภคให้เลือกที่จะซื้อสินค้าและใช้บริการในเวลา
อันสั้น รวมถึงส่งเสริมยอดขายให้กับบริษัทอีกช่องทางหนึ่งด้วย
6. สรุปผลการวิจัย
1. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจการใช้บริการร้านอาหารจานด่ วนประเภทเป็ด
ย่าง พบว่าคุณภาพอาหารและราคามีความสำคัญน้อยกว่าด้านความปลอดภัยและวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหาร
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สะท้อนให้เห็นว่าในยุคที่โรคโควิด-19 มีการระบาดนี้ ได้ส่งผลให้วิถีการใช้ชีวิตผู้บริโภคเปลี่ยนไปโดยเฉพาะด้าน
การดูแลสุขภาพในเรื่องของความปลอดภัยและการสร้างภูมิคุ้มกัน ดังนั้นการดูแลความปลอดภัยและความ
เชื่อมั่นในระบบผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานรวมไปถึงการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพทางโภชนาการ ปลอดภัยต่อ
สารพิษนำมาประกอบอาหารเพื่อสร้างสิ่งที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด
2. สื่อสังคมออนไลน์ยังคงมีผลต่อการตัดสินใจการใช้บริการร้านอาหารประเภทจานด่วนอย่างมาก
แต่ในสถานการณ์วิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ผู้บริโภคต้องการความรวดเร็วของข่าวสารและความหลากหลาย
ของ Content ใน Social Media Platform ที่ผู้บริโภคใช้เวลาในการเข้ าถึงมากขึ้น หลักๆ เช่น Facebook,
YouTube, Instagram, Twitter และ Line Official Account และเมื่อสถานการณ์โควิด-19 เป็นตัวเร่งให้
ผู้บริโภคต้องปรับตัวรับ digital lifestyle อย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นรูปแบบการใช้สื่อแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็น
การช็อปปิ้ง ความบันเทิง อัพเดทข้อมูล รวมถึงการสั่งอาหารผ่านช่องทาง Food delivery
3. แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการใช้บริการ
ร้านอาหารจานด่วนประเภทเป็ดย่างของผู้บริโภควัยทำงาน ผู้ประกอบการในธุรกิจร้านอาหารควรจะให้
ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยของอาหารและวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารควรมีความปลอดภั ยและ
การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้บริโภค คำนึงถึงกระบวนการผลิต ปรุง และ
จำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในร้านต้องสะอาดปลอดภัย ล้างเก็บถูกสุขลักษณะรวมถึง
บรรจุภัณฑ์ที่ใส่กลับบ้านก็ต้องได้ปลอดภัยด้วยเช่นกันทั้งนี้สื่อสังคมออนไลน์ก็เป็น ตัว ช่วยให้ เ ข้า ถึ ง ผู้บริ โภค
ได้มากขึ้น ร้านอาหารยุคปัจจุบันต้องหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการโปรโมทร้านอาหารและสร้างกลยุทธ์
เพื่อให้ได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อ Facebook InstagramและYoutube ในการ
สร้างคอนเทนต์เพื่อแจกโปรโมรชั่นต่างๆ เพื่อดึงดูดลูกค้า เพราะในปัจจุบันนั้นผู้บริโภคส่วนใหญ่จ ะใช้
การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ผู้ประกอบกรควรให้ ความสำคัญต่อเก็บรั ก ษาวัต ถุ ดิบ โคยควบคุม คุณภาพเพื ่อรั ก ษา
มาตรฐานคุณค่าทางโภชนาการ ความสะอาด และสดใหม่ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคที่สั่งซื้ออาหารผ่าน Food Rider ในยุค New Normal
2. ผู้ประกอบควรตระหนัก ถึ ง ความปลอดภัยของอาหารเป็นลำดับแรก โดยเฉพาะการมี
เครื่องหมายการรับรองความปลอดภัยภายในร้านเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่มาใช้บริการ ในช่วง
เวลาที่มีการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19
3. ผู้ประกอบการควรลดการใช้โฟมและพลาสติก แล้วเปลี่ยนหรือเลือกรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่
เหมาะสมกับประเภทของอาหารและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษหรือพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้
จะทำให้สามารถใช้เป็นจุดขายและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาหารได้
4. ช่องทาง Facebook ทำคอนเทนต์เพื่อสร้างแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆเพื่อสร้างกระแสโดย
การทำคอนเทนต์โปรโมทที่มักได้ผลตอบรับดีคือการให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในโพส เช่น การกดไลค์และแชร์โพส
เพื่อรับของรางวัล และการใช้รูปภาพที่สวยงามสามารถช่วยดึงดูดผู้บริโภคในโลกออนไลน์ได้และเพิ่มช่อง
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ทางการติดต่อทางแชทเพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ และเมื่อลูกค้า
ต้องการความช่วยเหลือ
5. ช่องทาง Youtube ซึ่งผู้บริโภคในปัจจุบันมักจะเสพสื่อผ่านการดูภาพและวิดีโอมากขึ้น เรื่อย
ๆ ผู้ประกอบการจึงควรมีการถ่ายทำวิดีโอขั้นตอนวิธีการทำอาหารของร้าน บรรยากาศภายในร้าน เพื่อเพิ่ม
ความมั่นใจให้ผู ้บริ โภคได้ เห็น เกี่ยวกั บ ความสะอาดและถู กสุ ขอนามัย เพราะวิดิโอมีความสมจริง ด้ว ย
ภาพเคลื่อนไหว เสียง เกิดการกระตุ้นให้ผู้บริโภคอยากมาชิมอาหารที่ร้าน
6. ช่องทาง Line Official Account ซึ่งเป็นช่องทางช่องทางสื่อสารที่สามารถโต้ตอบทางตรง
ระหว่างกลุ่มลูกค้ากับผู้ประกอบการ ทำให้สามารถเสนอรูปแบบการส่งเสริมการขายได้มากมาย
7. ช่องทาง Instagram ที่จะเน้นการสื่อสารด้วยรูปภาพ ที่เหมาะกับการนำเสนอภาพลักษณ์ของแบรนด์
สำหรับสร้างการจดจำให้กับลูกค้า รวมถึงการใช้ #Hastag บน Instagram เพื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค
ได้มากขึ้น โดยอาจสร้างแฮชแท็กชื่อร้านหรือเมนูพิเศษของร้านอาหารที่ผู้บริโภคสามารถค้นหาแฮชแท็กให้
ปรากฏขึ้น และยังทำให้ผู้คนในโลกสังคมออนไลน์เข้าถึงโพสของร้านได้มากขึ้น
7.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ใช้การศึกษาเปรียบประชากรกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งอาจจะสะท้อนให้ เห็นถึง องค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์และสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันตามช่องว่าง
ระหว่างวัย
2. ผู้ศึกษาเพิ่มตัวแปรอื่นๆ เช่น รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการนำมาวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิ จ ให้ มี
ประสิทธิภาพได้เพิ่มมากขึ้น
3. ศึกษาธุรกิ จร้า นอาหารประเภทอื ่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บ ริ โภคหรื อ
ผู้ใช้บริการธุรกิจร้านอาหารในวิถีปกติใหม่ (New Normal)
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การศึกษาตัวแบบของปัจจัยทางการตลาดบริการและการสื่อสารการตลาดสังคมออนไลน์
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมไทย
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแบบของปัจจัยทางการตลาดบริการและการสื่อสารการตลาด
สังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมไทย กรณีศึกษา ร้านบุญปาก Thai Dessert & Tea
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกลุ่มผู้เคยใช้บริการ จำนวน 385 คน สุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณเพื่อหาค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปร
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี การศึกษาระดับปริญญา
ตรี อาชีพข้าราชการ รายได้ 15,001 – 25,000 บาท อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า คือสมาร์ทโฟน ซื้อ
สินค้าทางออนไลน์ 1 -3 ครั้งต่อเดือน แต่ยังคงซื้อสินค้าผ่านหน้าร้าน ราคาเฉลี่ยของสินค้าที่ซื้อในแต่ละครั้ง
อยู่ที่ 101–180 บาท ผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีต่อการตัดสินใจซื้อ โดยรวมมีความคิดเห็นใน
ระดับมากที่สุด โดยให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ด้านบุคคล รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ลักษณะทาง
กายภาพ ช่องทางการจัดจำหน่าย กระบวนการให้บริการ และการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ ผลการศึกษา
การสื่อสารทางการตลาดสังคมออนไลน์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อ โดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด โดยให้
ความสำคัญมากที่สุดต่อการตลาดเชิงเนื้อหา รองลงมาคือ การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และด้านเครื่องมือ
ค้นหาบนอินเตอร์เน็ต ตามลำดับ ผลทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยทางการตลาดบริการทุกด้านมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ โดยเรียงลำดับการมีผลจากมากไปน้อย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการให้บริการ ช่องทางการจัด
จำหน่าย การส่งเสริมการตลาด ราคา ด้านบุคคล และลักษณะทางกายภาพ ตามลำดับ ส่วนปัจจัยการสื่อสาร
ทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ เครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการตลาดเชิงเนื้อหา ตามลำดับ จึงได้ ตัวแบบของปัจจัยทางการตลาด
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บริการและการสื่อสารการตลาดสั งคมออนไลน์ สำหรับ ร้า นบุ ญปาก Thai dessert & tea อำเภอเมือ ง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อันประกอบด้วยปัจจัยตามลำดับความสำคัญ ได้แก่ กระบวนการให้บริการ
ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด การจัดจำหน่าย ราคา การตลาดเชิงเนื้อหา การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต
คำสำคัญ : ปัจจัยทางการตลาดบริการ การสื่อสารการตลาดสังคมออนไลน์ การตัดสินใจซื้อ

Abstract
The objective of this research was to study service marketing factors. Study social
marketing communication online. and to study the model of service marketing factors and
social media marketing communication affecting the purchasing decision of Thai dessert
products: a case study of Boon Pak Thai Dessert & Tea Shop, Mueang Chiang Mai District
Chiang Mai. A questionnaire was used to collect data from a group of 385 former users, with
a specific random sample. The data were analyzed using frequency distribution statistics,
percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested with multiple regression
analysis statistics to determine the influence between the variables.
The results of the research revealed that most of the sample groups were female,
aged 21–30 years old, and had a bachelor's degree. Smartphones are electronic devices used
to purchase products. Shop online 1-3 times a month. but still buy products through the store.
The average price of each product purchased is 101–180 baht. Results of a study of service
marketing factors affecting purchasing decisions Overall, the opinions were at the highest
level. The most important thing is the person. followed by products, prices, physical
characteristics, distribution channel service process, and marketing promotion, respectively.
The effect of social media marketing communication studies on purchasing decisions Overall,
the opinions were at the highest level. The focus is on content marketing, followed by social
media marketing, and the search engines on the Internet, respectively. The hypothesis test
found that all service marketing factors affect the purchasing decision. In order of effect, from
highest to lowest, they are products and service processes. distribution channel marketing
promotion, price, and personal and physical characteristics, respectively. The factors of online
marketing communication that influenced purchasing decisions were explored. The search
engines on the Internet were the most used, followed by social media marketing and content
marketing, accordingly. Therefore, the model of service marketing factor and social media
marketing communication for Boon Pak Thai Dessert & Tea, Mueang Chiang Mai District,
Chiang Mai, which consists of priority factors such as service process, product, and marketing
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promotion Distribution, pricing, content marketing. Marketing on Social Media Internet search
engine marketing.
Keywords : Service Marketing Factors, Online Marketing Communication, Purchasing Decision
1. บทนำ

การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตมาอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ทำให้หลาย
ธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารที่ต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหม่ หลายร้าน
ต้องปรับตัวเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า และฝ่าวิกฤติธุรกิจครั้งนี้ไปให้ได้ ทำให้เกิด รูปแบบการ
ปรับตัวของร้านอาหารให้พร้อมกับวิถีปกติใหม่ (New Normal) โดยบริการ Delivery รูปแบบแรกคือ การ
ให้บริการส่ งถึงบ้านหรือดิลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชั่ นของผู้ให้บริการอย่าง Grab, LINE MAN, foodpanda,
GET เป็นต้น เป็นแนวทางแรกที่ร้านอาหารส่วนใหญ่นำมาใช้เพื่อการส่งเสริมการตลาดและการขายให้ เข้ าถึ ง
ลูกค้าผู้ใช้บริการ เพราะเป็นวิธีที่ตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้ชีวิตของประชาชนในยุคโควิด - 19 ได้อย่างตรงจุด
มากที่สุด ซึ่งในบางแอปพลิเคชั่นมีการจัดโปรโมชั่นร่วมกับร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่าอาหาร ส่วนลดค่า
จัดส่งสำหรับผู้ที่อ ยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียงกับร้านอาหารหรือการจัดชุดเมนูในราคาพิเ ศษให้ เหมือนเวลาที่
ลูกค้าไปรับประทานที่ร้าน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563)
การรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้กล่าวถึงการระบาดของโควิด 19 ตั้งแต่ระลอก 3 อย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของภาคเหนือเกิดการหดตัวอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นมา ทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวและการบริโภค
ภาคเอกชนปรับตัวลดลงอย่างขยายวงกว้างมากขึ้น ทำให้มีมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มข้นต่อเนื่อง
ส่งผลให้การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศปรับลดลง สะท้อนจากจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานใน
ภาคเหนือ และจำนวนเที่ยวบินลดลงมาก เช่นเดียวกับจำนวนรถยนต์ที่เดินทางมาภาคเหนือ ปรับ ลดลงจาก
เดือนก่อน ขณะเดียวกันการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนก็หดตัวอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ให้ประชาชนลด
การเดินทางและลดกิจกรรมนอกบ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อ แม้จะมีเม็ดเงินจากมาตรการกระตุ้น การบริโ ภค
ของภาครั ฐมาช่วยพยุงไว้ แต่ก็ส่งผลให้การใช้จ่ายในหมวดสินค้าในชีวิตประจำวัน หมวดบริการปรับลดลง
อย่างมาก (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2564) จากการกลับมาระบาดอีกครั้งในปี พ.ศ.2564 ของสถานการณ์โค
วิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือนั้น ส่งผล
ให้ต้องยกระดับมาตรการควบคุมการระบาด โดยให้ธุรกิจร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่ เตรียมพร้อม
รับมือ และเตรียมวิธีการป้องกันทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค จึงทำให้ผู้บริโภคบางส่วนไม่สะดวกที่จะเข้ามาใช้
บริการแบบนั่งทานในร้าน สะดวกที่จะนำกลับไปบริโภคที่บ้าน ทำให้ผู้ประกอบนั้นต้องใช้ ปัจจัยทางการตลาด
ในด้านต่างๆ การสื่อทางการตลาดออนไลน์ในด้านต่างๆ เข้ามาช่วยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงเป็นปัจจัย “เร่ง” ให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป
รวมถึงทำให้โลกดิจิทัลกลายเป็น New Normal ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ผู้บริโภคคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยี
มากขึ้น ผู้บริโภคใช้โซเชียลมีเดียเเละแอปพลิเคชั่นเเชทเป็นช่องทางหลักเพื่อรับข่าวสารมากขึ้น ดังนั้น ทฤษฎี
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Theory) ของ Armstrong and Kotler (2012) แบบเดิมอาจไม่
เพียงพอ หลายธุรกิจเริ่มต่อยอดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้น รวมถึงมีการนำแนวคิด ส่วน
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ประสมทางการตลาดแนวใหม่ มาปรับใช้ด้ว ย เช่น (1) ผลิตภัณฑ์ที่เน้น ประสบการณ์ของผู้ซื้อ (Product
to Experience) ซึ่งผู้ประกอบการต้องสร้างความแตกต่างและมากกว่าการเน้นที่ตัว Product แต่ต้องเน้นที่
การมอบประสบการณ์ที่ดี สร้างประทับใจในสินค้าและบริการ ให้กับผู้บริโภค (2) ช่องทางที่ลูกค้า เป้า หมาย
เข้าถึงสินค้าและบริการ (Place to Everyplace) ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันแบบ New normal ทั้ง online
และ offline เช่น การสร้างหน้าเว็บไซต์ จัดจำหน่ายผ่าน online marketplace รวมถึงสิ่งสำคัญคือ ทางเลือก
ในการชำระเงินที่จะต้องสร้างความสะดวกให้กับลูกค้า เช่น ชำระเงินด้วยเงินสด ชำระผ่านบัตรเครดิต ระบบ
พร้อมเพย์หรือเก็บเงินปลายทาง เป็นต้น (3) ราคาของสินค้าและบริการที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความ “คุ้มค่า”
ที่จะซื้อสินค้าและบริการ (Price to Exchange) มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาที่จ่ายไปเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการ
ทำธุรกิจในยุคนี้ และ (4) การสื่อ สารการตลาดที่ไม่เน้นตัวสินค้ามากเกินไป (Promotion to Evangelism)
อาจไม่ เ หมาะกั บ บริ บ ทปั จ จุ บ ั น แต่ ค วรเป็ น การสื ่ อ สารทางการตลาดออนไลน์ (Social Marketing
Communication) ทั้งรูปแบบการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) การตลาดผ่านสื่อสัง คมออนไลน์
(Search Engine Marketing) หรือการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต (Social Media) ที่เน้นให้
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีประสบการณ์ร่วม รู้สึกชื่นชอบและอยากเข้ามาทดลองหรือใช้บริการ และกลายเป็นการ
บอกปากต่อปาก ชักชวนเพื่อนมาใช้ด้วยกันจะมีประสิทธิภาพในโลกยุคใหม่ (ธนันธร มหาพรประจักษ์, 2564)
ร้านผลิตภัณฑ์ขนมไทย “บุญปาก Thai dessert & tea อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ”
เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ครั้งนี้ด้วย เป็นกิจการท้องถิ่นประเภทร้านขนมหวานคาแฟ่
ที่เริ่มดำเนินธุรกิจอันเกิดจากความชื่นชอบในการทำกิจการที่เกี่ยวกับงานบริการของเจ้าของธุรกิจ และมีความ
สนใจมากเป็นพิเศษต่ อผลิตภัณฑ์ ขนมไทยโบราณที่ได้ร ับการสืบทอดการผลิต ขนมไทยจากรุ ่นปู่ รุ่นย่า
นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีความรู้ความสามารถในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทร้อนและเย็นที่ จะให้
ผู้บริโภคนั้นได้ทานคู่กับขนมไทยโบราณของทางร้าน (บุญปาก Thai dessert & tea, 2564)ในปัจจุบันโอกาส
ทางธุรกิจของร้านผลิตภัณฑ์ขนมไทยโบราณได้กลับมาเป็นที่นิยมของผู้บริโภคหลายช่วงวัยอีกครั้งหนึ่ง จึงทำ
ให้มีการแข่งขันการดำเนินธุรกิจร้านผลิตภัณฑ์ขนมไทยเกิดขึ้นมาจำนวนหลายร้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจำนวน 30 ร้าน หรือธุรกิจที่มีรูปแบบเป็นคาเฟ่ขนมไทยในอำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 ร้าน ที่ยังคงความเป็นไทยทั้งผลิตภัณฑ์ ขนมไทยและบรรยากาศ
ภายในร้าน เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของขนมไทยเฉพาะตัวในแต่ละชนิด เนื่องจากความ
ละเอียดอ่อนประณีตในขั้นตอนการทำ ตั้งแต่วัตถุดิบ วิธีการทำ พิถีพิถัน รสชาติอร่อย กลิ่นหอมหวาน สีสัน
สวยงามที่ได้จากธรรมชาติ และรูปลักษณ์ที่สวยงามชวนน่ารับประทาน จึงทำให้ขนมไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ความนิยมในทุกๆ ภาค ซึ่งคนไทยโบราณมักจะทำขนมไทยในวาระสำคัญ ยกตัวอย่าง เช่น งานทำบุญ งาน
แต่ง เทศกาลสำคัญ หรือต้อนรับแขกสำคัญเป็นต้น แต่ขนมไทยบางอย่างจำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการทำ
พอสมควร เนื่องจากต้องมีการเตรียมหลายขั้นตอนอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ขนมไทยที่สวยงาม มีความประณีต
และมีความอร่อยแบบไทย ๆ (ยอด ชินสุภัคกุล และคณะ เพจเฟสบุ๊ควงใน, 2564)
ธุรกิจร้านผลิตภัณฑ์ขนมไทย “บุญปาก Thai dessert & tea อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ ” สามารถดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเป็นไปได้ด้วยดีช่วงก่อนสถานการณ์โควิด -19 แต่เริ่มมี
ปัญหาการลดลงของยอดขายและลูกค้าที่เคยเข้ามาใช้บริการในร้าน ภายหลังจากที่ สถานการณ์โควิด - 19
เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง การศึกษาตัวแบบของปัจจัยทางการตลาดบริ การและ
การสื่อสารการตลาดสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมไทย กรณีศึกษา ร้านบุญปาก
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Thai dessert & tea อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ ค้นหาตัวแบบหรือรูปแบบของปัจจัยที่
เหมาะสมต่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดบริการและการเลือกวิธีการสื่อสารการตลาดสังคมออนไลน์ มา
เป็นแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบที่เป็นส่วนประสมการตลาดบริการและส่วนประสมการสื่อสารการตลาด
ออนไลน์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในยุคปกติใหม่ หรือ New Normal
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมไทย กรณีศึกษา
ร้านบุญปาก Thai dessert & tea อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมไทย
กรณีศึกษา ร้านบุญปาก Thai dessert & tea อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อศึกษาตัวแบบของปัจจัยทางการตลาดบริการและการสื่อสารการตลาดสังคมออนไลน์ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมไทย กรณีศึกษา ร้านบุญปาก Thai dessert & tea อำเภอเมือ งเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
3. สมมติฐานของการวิจัย
1. ปัจจัยทางการตลาดบริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมไทย กรณีศึกษา ร้านบุญปาก
Thai dessert & tea อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2. การสื่อสารทางการตลาดสังคมออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมไทย กรณีศึกษา
ร้านบุญปาก Thai dessert & tea อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือผู้ที่เคยใช้บริการร้านบุญปาก Thai dessert & tea อำเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้วิจัยได้คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจำนวนประชากรขนาดใหญ่และไม่
ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน โดยใช้วิธีคำนวณตามสูตรของคอแครน (1977) ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 385
คน
เครื ่ อ งมือที่ ใ ช้ใ นการเก็ บข้ อมู ลในการวิ จ ัย นี ้ค ื อ แบบสอบถามที ่มี โครงสร้ าง (Structured
Questionnaire) ที่ประกอบด้วย 5 ส่วนคือ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) ปัจจัยทางการตลาดบริการ 3) การสื่อสาร
การตลาดสังคมออนไลน์ 4) การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมไทย และ 5) ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติม ซึ่งพัฒ นา
คุณภาพเครื่องมือโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน เพื่อนำมาคำนวณหาค่า
สัมประสิทธิ์ความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของแบบสอบถาม
ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.91 และได้นำแบบสอบถามทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะ
เดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ Cronbach (Cochran, W.G. , 1977)
โดยแบบสอบถามของงานวิจัยนี้ได้ค่าอัลฟ่าที่แสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถามหรือค่าความเชื่อมั่น ได้
เท่ากับ 0.95
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ผู้วิจัยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 385 คน ใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยแจกแบบสอบถามกับลูกค้าผู้มาใช้บริการร้านบุญปาก Thai dessert & tea อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ และแจกแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ (google form, QR Code)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปร
5. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 385 คน สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 385 คน
ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ : หญิง
2. อายุ : อายุระหว่าง 21 – 30 ปี
3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
4. อาชีพ : ข้าราชการ
5. รายได้ต่อเดือน : 15,000 - 25,000 บาท
6. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า : สมาร์ทโฟน
7. ซื้อสินค้าผ่านช่องทางใดมากที่สุด : หน้าร้าน
8. ความถี่ในการซื้อสินค้าผ่านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ : 1-3 ครั้งต่อเดือน
9. ราคาเฉลี่ยของสินค้าที่ซื้อในแต่ละครั้ง : 101 – 180 บาท

จำนวน
262
162
245
93
171
359
142
201
154

ร้อยละ
68.10
42.10
63.60
24.20
44.40
93.20
36.90
52.20
40.00

ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่าง เคยใช้บริการทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี การศึกษาปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ มีรายได้ 15,001 – 25,000 บาทต่อเดือน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้าเป็นสมาร์ทโฟน ซื้อสินค้าผ่านหน้าร้านมากที่สุด ความถี่ในการซื้อสิน ค้า
ผ่านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ 1-3 ครั้งต่อเดือน ราคาเฉลี่ยสินค้าที่ซื้อในแต่ละครั้ง เป็น 101 – 180 บาท
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ขนมไทย ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดบริการในภาพรวม
ปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
S.D. ระดับความคิดเห็น ลำดับที่
X̅
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมไทย
ด้านบุคคล
4.34
0.62
มากที่สุด
1
ด้านผลิตภัณฑ์
4.25
0.53
มากที่สุด
2
ด้านราคา
4.24
0.54
มากที่สุด
3
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมไทย
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
ด้านกระบวนการให้บริการ
ด้านการส่งเสริมการตลาด
รวม

X̅

S.D.

ระดับความคิดเห็น

ลำดับที่

4.10
4.02
3.96
3.77
4.09

0.51
0.54
0.54
0.51
0.12

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4
5
6
7

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญด้านบุคคลมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงค์ที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลรวมการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจัยทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมไทย
การตัดสินใจซื้อ
ปัจจัยทางการตลาดบริการ
b
S.E.
t
Sig. Tolerance
VIF
β
ด้านผลิตภัณฑ์
.030 .042 .368 8.068 .000*
.461
2.168
ด้านราคา
-1.93 .040 -.196 -4.784 .000*
.534
1.871
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย .324 .044 .328 7.344 .000*
.447
2.237
ด้านการส่งเสริมการตลาด
.235 .036 .260 6.572 .000*
.569
1.756
ด้านบุคคล
.101 .038 .118 2.667 .008*
.458
2.185
ด้านลักษณะทางกายภาพ
.100 .043 .095 2.328 .020*
.535
1.870
ด้านกระบวนการให้บริการ
.317 .041 .320 7.696 .000*
.517
1.935
R2 = .814 S.E. = .313 F = 105.97
* ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิต ภัณฑ์ข นม
ไทยภาพรวม โดยมีค่าอิทธิพ ลร้อยละ 81.4 โดยปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา
ด้านบุคคล และด้านลักษณะทางกายภาพ ตามลำดับ
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ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 ศึกษาการสื่อสารการตลาดสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ขนมไทย ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ สื่อสารการตลาดสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อขนมไทยในภาพรวม
การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อ
S.D. ระดับความคิดเห็น ลำดับที่
X̅
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมไทย
การตลาดเชิงเนื้อหา
3.79
0.57
มาก
1
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
3.77
0.52
มาก
2
เครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต
3.25
0.77
มาก
3
รวม
3.60
0.52
มาก
จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญด้ านการตลาดเชิง เนื้อหามากที่สุ ด
รองลงมาคือ ด้านการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และ ด้านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต ตามลำดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงค์ที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงผลรวมการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจัยทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมไทย
ด้านการตัดสินใจ
การสื่อสารการตลาดออนไลน์
b
S.E. β
t
Sig. Tolerance VIF
การตลาดเชิงเนื้อหา
.304 .101 .323 6.358 .000*
.405
2.221
เครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต
.164 .100 .220 5.034 .000*
.604
1.654
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ .323 .317 .314 6.190 .000*
.451
2.220
R2 = .559 S.E. = .356 F = 160.702
* ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยการสื่อสารการตลาดออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ขนม
ไทยภาพรวม โดยมีค่าอิทธิพลร้อยละ 55.9 โดยปัจจัยด้านการตลาดเชิงเนื้อหา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมาก
ที่สุด รองลงมา คือ การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อน้อยที่สุด ตามลำดับ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 3 จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 1 และผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ที่ 2 ทำให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับตัวแบบของปัจจัยทางการตลาดบริการและตัวแบบของการสื่อ สาร
ทางการตลาดสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมไทย กรณีศึกษา ร้านบุญปาก Thai
dessert & tea อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
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ผลการศึกษาได้ข้อค้นพบองค์ประกอบสำคัญตามลำดับของปัจจัยทางการตลาดบริการ 5 ด้าน
ได้แก่ 1) กระบวนการให้บริการ 2) ผลิตภัณฑ์ 3) การส่งเสริมการตลาด 4) การจัดจำหน่าย และ 5) ราคา
ตามลำดับ ซึ่งน้อยกว่าองค์ประกอบเดิมที่กำหนดไว้ทั้งหมด 7 ด้าน อันประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2)
ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 5) ด้านบุคคล 6) ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และ 7) ด้านกระบวนการให้บริการ ตามลำดับ
ผลการศึกษาได้ข้อค้นพบองค์ประกอบสำคัญตามลำดับของปัจจัยการสื่อสารการตลาดออนไลน์ 3
ด้าน ได้แก่ การตลาดเชิงเนื้อหา การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบน
อินเตอร์เน็ต ตามลำดับ ซึ่งได้จำนวนองค์ประกอบเท่าเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลง ลำดับความสำคัญจากเดิม
ได้แก่ 1) การตลาดเชิงเนื้อหา 2) การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต และ 3) การตลาดผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ ตามลำดับ
6. อธิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
6.1 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 385 คน พบว่า ผู้เข้าใช้บริการ
ร้านบุญปาก Thai dessert & tea ทั้งหมดเคยมาใช้บริการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุส่วนใหญ่ 21 - 30 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ รายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ใช้ซื้อสินค้าส่วนใหญ่เป็น สมาร์ทโฟน การซื้อสินค้าส่วนใหญ่ซื้อผ่านหน้าร้านมากกว่าผ่านผู้ให้บริการส่ง
สินค้า มีการซื้อสินค้าผ่านการสื่อสารการตลาดสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่ 1 - 3 ครั้งต่อเดือน ซื้อในแต่ละครั้ง
ราคาเฉลี่ย 101 – 180 บาท ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อาทิตย์ ว่องไวตระการ (2560) เรื่องอิทธิพ ล
ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค
ในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 21 - 30 ปี การศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี ร ายได้ เ ฉลี ่ ย ต่ อ เดื อ น 15,001 - 25,000 บาท และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ยของ
สุนทรีย์ สองเมือง (2560) เรื่อง สื่อการตลาดดิจิทัลกับกลุ่มซิลเวอร์เอจ (Silver Age) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อสินค้าในจังหวัดนนทบุรี ที่พ บว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,001 - 20,000 บาท นิยมใช้ สมาร์ทโฟนในการสั่งซื้อสินค้า เพื่อการบริโภค ดังนั้น เมื่ อวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของปัจจัยส่วนบุคคล จะสะท้อนถึงกลุ่มลูกค้าที่นิยมซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์จะอยู่ในวัยทำงาน
ช่วงต้น ซึ่งมีรายได้ปานกลาง
6.2 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ขนมไทย กรณีศึกษา ร้านบุญปาก Thai dessert & tea อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่
ส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยด้านบุคคลสำคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ
ดังนี้
ด้านบุคคล ผู้บริโภคให้ความสำคัญ มากที่สุดต่อการพนักงานเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการ
ให้บริการ รองลงมาคือ พนักงานพูดจาสุภาพ มีอัธ ยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มาใช้
บริการ คอยให้คำแนะนำ แก้ปัญหาและช่วยเหลือลูกค้าที่มาใช้บริการได้ ตามลำดับ
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ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากที่สุดในเรื่องคุณภาพขนมไทยเช่น อร่อย สะอาด
สดใหม่ รองลงมาคือมีขนมไทยมีชนิด ขนาดและปริมาณให้เลือกได้หลากหลาย และมีบรรจุภัณฑ์สวยงามน่า
ซื้อ ตามลำดับ
ด้านราคา ผู้บริโภคให้ความสำคัญ มากที่สุดเรื่องราคาเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมาคือ มี
หลายระดับราคาให้เลือกซื้อ มีการแจ้งราคาชัดเจน และราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับร้านอื่น
ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้บริโภคให้ความสำคัญ มากที่ส ุดกั บ การตกแต่งร้านสวยงาม
รองลงมาคือ ร้านมีความสะอาด กว้างขวาง อุปกรณ์หรือภาชนะที่ใช้ในการบริการ สะอาดและสวยงาม และมี
ที่จอดรถที่สะดวกและเพียงพอ
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากที่สุดกับการมีบริการนั่งรับประทานใน
ร้าน รองลงมาคือ มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย เช่น หน้าร้านและทางออนไลน์ มีบริการจัดส่งสินค้า
ผ่ า นช่ อ งทาง GrabFood , LINE MAN , Foodpanda และสามารถสั ่ ง ซื ้ อ ผ่ า นออนไลน์ เช่ น LINE,
Facebook เป็นต้น
ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้บริโภคให้ความสำคัญด้านรับออเดอร์รายการผลิตภัณฑ์ขนมไทย
และเครื่องดื่มได้อย่างรวดเร็วมากที่สุด รองลงมา คือ มีการเสิร์ฟผลิตภัณฑ์ขนมไทยและเครื่องดื่มภายในเวลา
ที่เหมาะสม ขั้นตอนการใช้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และการรับชำระเงินถูกต้องและรวดเร็ว ตามลำดับ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากที่สุดคือมีโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์อย่าง
ต่อเนื่อง รองลงมาคือ มีช่องทางให้ลูกค้าแนะนำ และติชม มีโปรโมชั่นให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และสามารถ
ชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง
ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน พบว่ามีความสอดคล้องกับการศึกษาของ อาทิตย์ ว่องไว
ตระการ (2560) เรื่องอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ที่
มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ ที่พ บว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับราคาและความน่าเชื่อถือ ด้านความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์และราคา ด้านการบริการและการจัดส่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคในด้านความไว้วางใจ และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ พิมพินิจ ผิวผ่อง (2560) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคขนมหวาน
ในอำเภอหัวหิน ที่พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคร้า นขนมหวานในอำเภอหัว หินคือปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านกระบวนการให้บริการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และปั จจัย
ด้านราคายังคงเป็นส่วนประสมหลักแม้กิจกรรมทางการตลาดจะเข้าสู่รูปแบบการตลาดดิจิทัลก็ตาม
6.3 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 2 ศึกษาการสื่อสารทางการตลาดสังคมออนไลน์ท่มี ีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมไทย กรณีศึกษา ร้านบุญปาก Thai dessert & tea อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยด้านการตลาดเชิงเนื้อหาสำคัญมากที่สุด รองลงมาคือ การตลาดผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ และด้านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต ตามลำดับ ดังนี้
ด้านการตลาดเชิงเนื้อหา ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากที่สุดเรื่องการรีวิวผลิ ตภัณฑ์ จ ากลูก ค้า
ทางออนไลน์ รองลงมาคือ เนื้อหาในโฆษณาที่เผยแพร่บนโซเชียลมิเดีย การให้ข่าวสารประชาสัมพัน ธ์
ผลิตภัณฑ์ของร้านผ่านสื่อออนไลน์ และวิธีการส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อ
ออนไลน์ ตามลำดับ
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ด้านการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากที่สุดกับการรีวิวสินค้าทางสื่อ
สังคมออนไลน์ที่น่าสนใจ รองลงมาคือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ที่น่าสนใจ และด้าน
กิจกรรมส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) จากสื่อสังคมออนไลน์ที่น่าสนใจ ตามลำดับ
ด้านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากที่สุดต่อการค้นหาข่าวสารขนม
ไทยผ่าน Facebook รองลงมาคือ ค้นหาข่าวสารขนมไทยผ่าน Google ติดตามการส่งเสริมการขายผลิตขนม
ไทยทุกช่องทางบนออนไลน์ เช่น Facebook, Google , Line เป็นต้น และติดตามรีวิวขนมไทยผ่าน Line
ตามลำดับ
จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ามีสอดคล้องกับการศึกษาของ ธนิดา อัศว
โยธิน (2562) เรื่องการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และ
การตลาดเชิงเนื้อหามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อาทิตย์ ว่องไวตระการ (2560) เรื่อง อิทธิพ ลของ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ บริโภคใน
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ พบว่า ปัจจัยเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ด้านการตลาด
ผ่านเนื้อหาและด้านการส่งเสริมการขายผ่านเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดออนไลน์มีอิทธิพลต่อ การรับรู้ ของ
ผู้บริโภค ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลทุกรูปแบบยังคงอยู่ในกระแสนิยมอย่างต่อเนื่อง
6.4 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 3 ได้ข้อค้นพบสำหรับตัวแบบของปัจจัยทางการตลาดบริการ
และการสื่อสารทางการตลาดสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมไทย กรณีศึกษา ร้านบุญ
ปาก Thai dessert & tea อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้

รูปภาพที่ 1 ตัวแบบของปัจจัยทางการตลาดบริการและตัวแบบของการสื่อสารการตลาดออนไลน์
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7. สรุปผล

จากการวิเคราะห์ด้านปัจจัยส่วนบุคคลจากการศึกษาหลายผลงานวิจัย จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมายที่มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผ่านการตลาดสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี ซึ่ง
ผู้ประกอบการร้านขนมประเภทอื่นหรือใกล้เคียงอาจค้นหาแนวทางในการปรับกลยุทธ์ การตลาดของธุร กิจ ที่
สามารถตอบสนองความต้องการหรือดึงดูดความสนใจของกลุ่มบริโภคกลุ่มนี้ให้มากขึ้น
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาของหลายผลงานวิจัย ที่เกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดบริก ารที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อ จะเห็นได้ว่าปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในอดีตที่ผ่านมา ผู้บริโภค
จะให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษกับผลิตภัณฑ์และราคา แต่สำหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้บริโภคให้ความสำคัญมาก
เป็นพิเศษกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้บริการ สะท้อนถึงความต้องการของลูกค้าว่านอกจากเรื่อ ง
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการแล้ว ผู้บริโภคยังต้องการได้รับการบริการที่ดีจากผู้ประกอบการด้วย
จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับผลการศึกษาหลายผลงาน สะท้อนให้เห็นว่าเครื่อ งมือค้น หา
บนอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์มีความสำคัญอย่างมากต่อต่อการกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อ ของผู้ บริโภค
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้ อในยุคปัจจุบันส่วนการตลาดเชิงเนื้อหานั้นจะช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1) ลูกค้าส่วนใหญ่ยังคงเห็นว่าตัวบุคคลในทางการตลาดบริการยังคงมีความสำคัญมากที่ สุด แต่
ภายใต้สถานการณ์ที่ผู้คนมี การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตมาอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ร ะบาดของโควิด 19 ธุรกิจร้านอาหารต้องปรับตัวให้พร้อมกับวิถีปกติใหม่ หรือ New Normal บุคคลผู้ให้บริก ารก็ไ ม่มีผ ลต่อ
การตัดสินใจซื้อของลูกค้า แต่ กระบวนการให้บริการที่รวดเร็ว ไม่มี ขั้นตอนการให้บริการที่ยุ่งยากซับซ้อน
สำหรับการบริโภคภายในร้าน รวมถึงการมีบริการ Delivery ในรูปแบบให้บริการส่งถึงบ้านหรือดิลิ เวอรี่ ผ่าน
แอปพลิเคชั่ นของผู้ให้บริการอย่าง Grab, LINE MAN, foodpanda หรือ GET อันเป็นทางเลือกสำคัญที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
2) การสื่อสารการตลาดด้านการตลาดเชิงเนื้อหายังคงมีความสำคัญมากที่สุดที่จะดึงดูดความ
สนใจผู้บริโภคได้จากเนื้อหาบนโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่เผยแพร่บนโซเชียลมิเดีย การรีวิว จากลูกค้าทาง
ออนไลน์ และวิธ ีการส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อออนไลน์ มีผลต่อ การ
สนับสนุนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าบนช่องทาง Facebook และช่องทางอื่น เช่น Google และ Line เป็นต้น
3) การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคปัจจุบันให้ความสำคัญต่อ การมีบริการสั่งซื้อสินค้าผ่านหลาย
ช่องทางของธุรกิจเป็นลำดับแรก ค้นหาข้อมูลและติดตามรีวิวของลูกค้าอื่นในสื่อสังคมออนไลน์ก่อนซื้อ รวมถึง
เปรียบเทียบคุณภาพกับราคาก่อนตัดสินใจซื้อ และจะตัดสินใจซื้อ ได้ง่ายขึ้น เมื่อ มีบริก ารส่ง ผ่าน Food
Delivery
4) ลูกค้ายังคงให้ความสำคัญต่อการอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น มีที่จอดรถ และสามารถชำระ
ค่าสินค้าโดยจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ เป็นต้น
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8.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งต่อไป ควรเป็นการศึกษาแนวทางหรือรูปแบบการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด
อย่างปลอดภัยภายใต้สถานการณ์โรคระบาด โควิด - 19 เพื่อสร้างความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัย
ให้แก่ผู้บริโภคที่มาใช้บริการ
2. การศึกษาครั้งต่อไป อาจออกแบบการวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกลุ่มลูกค้าใหม่แ ละลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำวิเคราะห์ เพื่อวางแผนกล
ยุทธ์ที่ตอบสนองได้ตรงใจผู้บริโภคอย่างแท้จริงในปัจจุบัน
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ ง นี ้มี วั ตถุ ประสงค์ 1) เพื ่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะประจำตำแหน่ง ฝ่า ยผลิ ต ของ
อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 2) เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิตของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของฝ่ายผลิต เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพอุตสาหกรรมน้ำมั นปาล์ม
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือบุคลากรโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และกลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรระดั บปฏิ บัติ การ
จำนวน 90 ชุด และระดับหัวหน้า จำนวน 8 ชุด ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยโดยแบ่ง 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสมรรถนะประจำตำแหน่งบุคลากร 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติการ ระดับ
หัวหน้า และระดับผู้จัดการ โดยทำการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้า งกับกลุ่มผู ้เ ชี่ ยวชาญ ประกอบด้ว ย
กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ผู้จัดการฝ่ายผลิต และหัวหน้างาน จำนวน 10 ท่าน ด้วยวิ ธีการสุ่ม
คัดเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง และดำเนินการด้วยกระบวนการเทคนิคเดลฟาย
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาระดับสมรรถนะประจำตำแหน่งบุคลากร 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัตกิ าร
และระดับหัวหน้า โดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรฝ่ายผลิตโรงงานสกั ดน้ำมัน
ปาล์มในจังหวัดกระบี่ที่มีกำลังการผลิต 45/60 ทะลายปาล์มสด และมีเครื่องจักรเหมือนกัน ประกอบด้วย 1)
บริษัท ปาล์มพันล้าน จำกัด 2) บริษัท ภัทรปาล์มออยล์ จำกัด
3) บริษัท ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 จำกัด 4) บริษัท ไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด ระดับ
ปฏิบัติการจำนวน 90 ชุด และระดับหัวหน้า จำนวน 8 ชุด โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
sampling) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation-SD)
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาแนวทางการพัฒ นาสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิ ต เพื่อก้าวหน้าใน
อาชีพของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม หลังจากผู้วิจัยดำเนินการด้วยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและนำข้อมูลมา
หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเลือกสมรรถนะแต่ละด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 ลำดับแรกของแต่ละ
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ด้านมาจัดทำแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group)โดยผู้เชี่ ยวชาญจำนวน 7 ท่าน เพื่อนำเสนอแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานและก้าวสู่ตำแหน่งงานในระดับที่สูงขึ้น
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้
1. การศึกษาสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิต ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะประจำตำแหน่ง
ฝ่ายผลิต ประกอบด้วย สมรรถนะประจำตำแหน่งระดับปฏิบัติการ และพิจารณาสมรรถนะเป็นรายด้านคือ 1)
ด้านความรู้ทางเทคนิค 2) ด้านความรู้การใช้งานเครื่องจักร 3) ด้านทักษะการตั้งค่าการทำงานเครื่องจักร 4)
ด้านทักษะการบำรุงรักษา 5) ด้านทักษะการใช้งานเครื่องจักร 6) ด้านทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน สมรรถนะ
ประจำตำแหน่งระดับหัวหน้า พิจารณาสมรรถนะเป็นรายด้าน คือ 1) ด้านการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่
2) ด้านการจัดการเรื่องคน และสมรรถนะประจำตำแหน่งระดับผู้จัดการ พิจารณาสมรรถนะเป็นรายด้าน คือ
1) ด้านการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ 2) ด้านการจัดการเรื่องคน
2. การศึกษาระดับสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิต ผลการศึกษาพบว่า 1) สมรรถนะประจำ
ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ พบว่า ด้านทักษะการบำรุงรักษา มีค่าเฉลี่ย 2.89 ทักษะการใช้งานเครื่องจักร มี
ค่าเฉลี่ย 2.97 ความรู้ด้านการใช้งานเครื่องจักร มีค่าเฉลี่ย 3.47 อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง และสมรรถนะ
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ พบว่า ระดับสมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะระดับหัวหน้า ด้านการบริหารงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 2.95 และด้านการจัดการเรื่องคน มีค่าเฉลี่ย 3.08
2) สมรรถนะประจำตำแหน่งระดับหัวหน้า พบว่า ด้านการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 3.71
และด้านการจัดการเรื่องคน มีค่าเฉลี่ย 3.79 อยู่ในระดับมาก และสมรรถนะเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ พบว่า
ระดับสมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะระดับผู้จัดการ ด้านการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 3.25
และด้านการจัดการเรื่องคน มีค่าเฉลี่ย 3.31 อยู่ในระดับปานกลาง
3) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ พบว่า ในการพัฒนาสมรรถนะ ควรใช้วิธีการดังนี้ ปฏิบัติงานจริง
และเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญภายใน และนายช่างภายนอก การฝึกอบรม และการหมุนเวียนงานเพื่อเพิ่มความ
ชำนาญในงานนั้นๆ
คำสำคัญ : สมรรถนะ ความก้าวหน้าในอาชีพ อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the competency of production
department in the palm oil industry, 2) to study the levels competency of the production
department in the palm oil industry, 3) to study the development approach about the
production department's competency for the advancement of the palm oil industry career. The
purposive samplings were used amount 9 0 sets of operational levels staff and 8 sets of
supervisor levels at the operational and the chief level by using the method of selecting a
specific sample group. The research instruments were interview forms, questionnaires, and
group discussions. The statistics used in the research were percentage, mean, and standard
deviation. The results of the research showed that
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The researcher conducted the research in 3 steps as follows:
Step 1: to study the competency’s personnel in 3 levels which are the operational
level, the supervisor level and the manager level. The semi-structured interviews were
conducted with a group of experts comprising with the executive directors, company's advisor,
and 1 0 supervisors by randomly a specific group of experts and carried out with the Delphi
technique process.
Step 2 : to study the levels competency of personnel department in 3 levels which
are the operational level, the supervisor level and the manager level. The questionnaires were
conducted with the sample group comprising with the personnel in the production
departments of the palm oil extraction factory in Krabi with 4 5 / 6 0 capacity of fresh palm
bunches and had the same machinery consisting of 1) Palm Panlan Co., Ltd. 2) Pattara Palm
Oil Co., Ltd. 3) Por Panichrungruang Palm Oil 2 Co., Ltd. 4) Thai Indo Palm Oil Factory Co.,
Ltd. The purposive samplings were used amount 90 sets of operational levels staff and 8 sets
of manager levels and the data analyses were analyzed by using mean and standard deviation
(SD) statistics.
Step 3 : to study the development approach about the production departmemt's
competency for the advancement of the palm oil industry career. After, the researcher
proceeded with quantitative data collection and analyzed by mean and standard deviation
statistics. The top 3 lowest average of each competency were selected to create a focus group
by 7 experts who present the development about the personnel’s competency to be ready for
work and step up to a higher position.
The research results can be summarized as follows:
1 . The result of the production department competency found that the
competency of the production department consist of the operational level competencies that
considering with 1) technical knowledge, 2) machine operating knowledge, 3) machine setting
skill, 4) maintenance skill, 5) in terms of skill in using machines, and 6 ) attitude positive in
the performance. The supervisor level that considering with 1 ) the people management
competency and 2 ) the management and performing competency. The manager level that
considering with 1 ) the people management competency 2 ) management and performing
competency.
2.The result of the levels competency of production department found that 1) the
operational level competencies showed that the maintenance skills were average (x̅ = 2.89,
machine-operation skills were average (x̅ = 2.97), machine-operation knowledge were average
(x̅ = 3.47), at low to moderate levels, and competence for career advancement found that
knowledge competence level Leader level skills In terms of administration and duties were
average ( x̅ = 2.95) and the management of people were average ( x̅ = 3.08). 2) The supervisor
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level competencies showed that the management and performance were average ( x̅ = 3.71),
and the management of people were average ( x̅ = 3.79), at a high level and competence for
career advancement found that the level of competence, knowledge of skills at the manager
level, in management and performing duties were average ( x̅ = 3.25), and personnel
management were average ( x̅ = 3.31) at a moderate level.
3) The competency development guidelines found that competency development
should use practical methods and learn from internal and external experts, training and job
rotations to increase their expertise in that task.
Keywords : Capacity, Career Advancement, Palm Oil Industry
1. บทนำ

ตามหลักยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 12 กฎหมายนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.
2561 – 2580 ยุทธศาสตร์ที่หนึ่ง ประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว จึงจำเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยสามารถรับการพัฒนาและยกระดับได้เต็มศักยภาพและความเหมาะสม ยุทธศาสตร์ด้าน
การเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จึงได้กำหนดประเด็นในปัจจุบัน ประกอบด้วย การ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถตลอดช่วงชีวิต
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การตระหนึกถึงพหุปัญ ญาของมนุ ษย์ที่
หลากหลาย (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559 : 11-12)
การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์โดยใช้สมรรถนะเป็ นพื้นฐานถือว่า เป็น เครื่องมือที่ผ ู้บริ หารและ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ให้ความสนใจและนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากสมรรถนะจะเป็นเครื่องมือพื้นฐาน
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอื่นๆ ทั้งด้านการบริหารจัดการบุคลากรผู้มีความรู้ความชำนาญ การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาความก้าวหน้าในสายงาน เป็นต้น การนำสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์นั้นจะช่วยให้องค์การได้บุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลการ
ปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ (ขจรศักดิ์ ศิริมัย, 2554 : 1) ดังนั้น บุคลากรของ
องค์การในยุคปัจจุบันต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้หลากหลาย การพัฒ นาสมรรถนะ
(Competency) ในด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) มีความสำคัญอย่างยิ่ ง
ในการพัฒนาเพื่อองค์การสามารถขับเคลื่อนและเติบโตไปพร้อมกับบุคลากร และนอกจากการพัฒนาสมรรถนะ
แล้ว องค์การนั้นๆ สามารถแข่งขันกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมกลุ่มเดียวกันได้อย่างมีคุณภาพ
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตปาล์มน้ำมันในประเทศมีทั้งในรูปแบบอุปโภค และบริโภคสิน ค้า ซึ่ง
คาดว่าปาล์มน้ำมันในอนาคตด้านปริมาณความต้องการผลผลิตน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่อ ง ทั้งนี้การ
ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานสกัด น้ำมัน ปาล์ม
เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการยกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมันและ
น้ำมันปาล์มภายในประเทศ สถานประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มต้องดำเนินการหีบ น้ำมั นแยกที่ ใช้
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ปาล์มทะลายเป็นวัตถุดิบเท่านั้น ต้องสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้วัตถุดิบดังกล่าว จำนวน 100 กิโลกรัม สกัด
น้ำมันได้ไม่น้อยกว่า 18 กิโลกรัม หรื อ18 เปอร์เซ็นต์ (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ , 2562 : 57)
ขณะเดียวกันโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มได้นำผลปาล์มทะลายเข้ากระบวนการผลิตเพื่อหีบให้ได้มาเป็นน้ำมัน
ปาล์มดิบ แต่เมื่อผ่านกระบวนผลิตแล้วพบว่าผลปาล์มทะลายที่เข้าผลิตเกิดการไม่สมดุลทำให้การหีบน้ำมันจาก
ผลปาล์มทะลายที่สกัดออกมาเป็นน้ำมันปาล์มดิบได้ปริมาณที่ลดลง และบางโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มได้
ปริมาณหรือเปอร์เซ็นต์น้อยกว่า 18 กิโลกรัมหรือ18 เปอร์เซ็นต์ (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ , 2563 : 2)
โรงงานสกัดที่ได้ปริมาณหรือเปอร์เซ็นต์น้อยกว่า 18 กิโลกรัมหรือ18 เปอร์เซ็นต์นั้น ส่งผลต่อกิจการเป็นอย่าง
มาก ทั้งในเรื่องของปริมาณผลผลิตและด้านคุณภาพสินค้า และก่อให้เกิดการส่งออกเพื่ออุปโภค บริโภคลดลง
จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้โรงงานสกัดในจังหวัดกระบี่ต้องมีการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องจัก ร
ขั้นตอนและกระบวนการผลิต สมรรถนะประจำตำแหน่งของบุคลากรฝ่ายผลิตในด้านทักษะ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักร และประสบการณ์ด้านการทำงานของบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะเป็นการพัฒ นา
ศักยภาพอย่างหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร เหตุผลดังกล่าวจึงทำให้บุคลากรของแต่ละองค์การในฝ่ายผลิตต้องมี
สมรรถนะประจำตำแหน่ง และความเชี่ยวชาญในขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ของฝ่ายผลิตเพื่อลดผลการ
สูญเสียจากกระบวนการผลิต และทำให้กระบวนการปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองภารกิจ หลัก ของ
องค์ ก าร การแก้ ไ ขปั ญ หาให้ ก ั บ องค์ ก ารและก่ อให้ เ กิ ด ความเชี ่ ยวชาญในสายงานและการวางแผน
ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพในอนาคต
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิต เพื่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม แนวทางที่ได้จากการศึกษาจะสามารถนำแนวทางไป
พัฒ นาสมรรถนะบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ และทัศนคติเพิ่มมากขึ้นต่อการปฏิบัติหน้าที่ และ
ส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิตของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
2.2 เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิตของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของฝ่ายผลิต เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพอุตสาหกรรม
น้ำมันปาล์ม
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
วิธ ีการศึกษาผลการวิจัยในครั้งนี้ ทางผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้ อมูลตามวัตถุประสงค์
ขั้นตอนการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นลักษณะของการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) โดยมี
รายละเอียดและวิธีดำเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิต ระดับผู้จัดการ ระดับหัวหน้า และระดับ
ปฏิบัติการ โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในสายงานโดยใช้เทคนิคเดลฟาย จำนวน 10 คน
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาระดับสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิต ระดับหัวหน้า และระดับปฏิบัติการ
การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามระดับหัวหน้า จำนวน 8 ชุด และระดับปฏิบัติการ จำนวน 90 ชุด
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ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะฝ่ายผลิต เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของ
อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม โดยนำข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 จากการศึกษาระดับสมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด 3 ลำดับแรกมาจัดการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสายงานทั้งหมด 10 คนขึ้นไปที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพื่อความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.04 ผู้วิจัยจึงกำหนด
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจำนวน 10 คน ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดคุณสมบัติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ เป็น ผู้ให้ ข้อมูล
หลักเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิตของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม และด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่เต็มใจและให้ข้อมูลตลอดจนการวิจัย เพื่อนำ
ข้อมูลมาใช้ดำเนินการวิจัยขั้นตอนต่อไป
การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรระดับปฏิบัติการ และระดับหัวหน้าของโรงงานสกัดน้ำมัน
ปาล์มในจังหวัดกระบี่
1. บุคลากรระดับหัวหน้า จำนวน 8 คน ของฝ่ายผลิตโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ในจั งหวัด
กระบี่ที่มีกำลังการผลิต 45/60 ทะลายปาล์มสด และที่มีเครื่องจักรเหมือนกันโดยในระดับหัวหน้าเก็บ ครบตาม
จำนวนประชากร
ตาราง 1 ประชากรระดับหัวหน้าของฝ่ายผลิตโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดกระบี่ที่มีกำลังการผลิต 45/60
ทะลายปาล์มสด และที่มีเครื่องจักรเหมือนกัน
โรงงานสกัด จังหวัดกระบี่
ประชากร
รวม
1. บริษัท ปาล์มพันล้าน จำกัด
2
2
2. บริษัท ภัทรปาล์มออยล์ จำกัด
2
2
3. บริษัท ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 จำกัด
2
2
4. บริษัท ไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด
2
2
รวม (คน)

8

8

ที่มา : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ปาล์มพันล้าน จำกัด บริษัท ภัทรปาล์มออยล์ จำกัด บริษัท ป.พานิช
รุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 จำกัด และบริษัท ไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
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2. บุคลากรระดับปฏิบัติการจำนวน 116 คน ฝ่ายผลิตโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ มในจั ง หวัด
กระบี่ที่มีกำลังการผลิต 45/60 ทะลายปาล์มสด และที่มีเครื่องจักรเหมือนกัน
ตาราง 2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติของฝ่ายผลิตโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดกระบี่ที่มีกำลัง
การผลิต 45/60 ทะลายปาล์มสด และที่มีเครื่องจักรเหมือนกัน
โรงงานสกัด จังหวัดกระบี่
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
1. บริษัท ปาล์มพันล้าน จำกัด
27
21
2. บริษัท ภัทรปาล์มออยล์ จำกัด
27
21
3. บริษัท ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 จำกัด
30
23
4. บริษัท ไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด
32
25
รวม (คน)
116
90
ที่มา : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ปาล์มพันล้าน จำกัด บริษัท ภัทรปาล์มออยล์ จำกัด บริษัท ป.พานิช
รุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 จำกัด และบริษัท ไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
sampling) วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้แบ่งตามขั้นตอนดังนี้ ผู้วิจัย
ใช้สูตรทาโร ยามาเน (Yamane, 1967 อ้างถึงใน กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์) ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 และ
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 การคำนวณประชากรกลุ่มตัวอย่างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดกระบี่
จำนวน 4 โรงสกัด คือบุคลากรระดับปฏิบัติการ จำนวน 116 คน ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 90 คน ดัง
สูตรต่อไปนี้
สูตร 𝑛 =
เมื่อ n
N
e

=
=
=

N
1+Ne2

แทนขนาดกลุ่มของตัวอย่างระดับความเชื่อมั่น 95%
แทนขนาดของกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา
แทนความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ (0.05)

ถ้า N = 116e = 0.05
แทนค่า

สูตร 𝑛 =
=

116
1+[116(0.05)]2
116
1+0.29
116

= 1.29 ≈ 89.92
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยกระบวนการเทคนิคเดลฟาย ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนี้เป็นขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามปลายเปิด โดยผู้วิจัยเป็นผู้
กำหนดประเด็นปัญหาหรือระบุคำถามในลักษณะกว้างๆ เกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้าน
ทัศนคติ และสมรรถนะประจำตำแหน่ง และสมรรถนะเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตอบตาม
ความคิดเห็นแบบอิสระ และนำสมรรถนะทั้ง 3 ด้านที่วิเคราะห์ได้มาสร้างเป็นแบบสอบถามรอบที่ 2 เป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ
ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยนำคำตอบที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 2 มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่ามัธ ย
ฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ของแต่ละสมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านทัศนคติ รวมทั้ง
สมรรถนะประจำตำแหน่ง และสมรรถนะเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อจัดเป็นแบบสอบถามรอบที่ 3
ขั้นที่ 3 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามรอบที่ 3 พร้อมทั้งแสดงค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
และตำแหน่งคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนตอบในรอบที่ 2 ให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันคำตอบอีกครั้ง พร้อมทั้งขอให้
เหตุผลประกอบในกรณีที่คำตอบอยู่นอกพิสัยระหว่างควอไทล์คำตอบที่ได้ในรอบที่ 3 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สูตรคำนวณและการแปลผล เช่นเดียวกับแบบสอบถามรอบที่ 2 ดังนั้นจากคำตอบแบบสอบถามในรอบที่ 3
ผู้วิจัยนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 ผู้วิจัยถือว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าข้อความนั้นเป็นสมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านทัศนคติที่พึงประสงค์
ด้านการวิจัยแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
การวิจัยเชิงปริมาณ
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
1. นำข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถาม นำมาตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ทุกชุด
2. นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดระเบียบข้อมูล โดยการลงรหัสและทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณ
3. วิเคราะห์ข้อมูล เบื้อ งต้น (ข้อมูลคำถามส่ว นที่ 1) เกี่ยวกับสถานภาพของผู ้ต อบ
แบบสอบถามเพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ร้อยละ
โดยนำเสนอในรูปแบบตาราง โดยค่าหาเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. การศึกษาแนวการพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิต เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
ของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ทางผู้วิจัยได้ศึกษาระดับสมรรถนะประจำตำแหน่ง ที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง
สมรรถนะเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้านหลักๆ คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้าน
ทัศนคติ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนำค่าเฉลี่ย
มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผล โดยกำหนดเกณฑ์การแปลความหมายไว้ 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert
Scale) ดังนี้

859

ตาราง 3 เกณฑ์การแปลผลของค่าเฉลี่ย
ระดับค่าเฉลี่ย
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

การแปลความหมาย
ระดับมีความรูม้ ากที่สุด
ระดับมีความรูม้ าก
ระดับมีความรูป้ านกลาง
ระดับมีความรู้นอ้ ย
ระดับมีความรู้นอ้ ยที่สดุ

เชิงคุณภาพ
แนวทางการพั ฒ นาสมรรถนะประจำตำแหน่ง ฝ่ า ยผลิ ต เพื ่ อ ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ของ
อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มโดยกระบวนการสนทนากลุ่ม
ทางผู้วิจัยดำเนินการตามขั้นตอนโดยหลังจากที่ศึกษาสมรรถนะประจำตำแหน่งของฝ่ ายผลิตด้ วย
กระบวนการเทคนิคเดลฟาย และศึกษาระดับสมรรถนะประจำตำแหน่งของฝ่ายผลิตจากการสังเคราะห์ข้อมูล
จากกระบวนการเทคนิคเดลฟายนำมาสร้างเป็นแบบสอบถาม เมื่อทางผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ส่วนของแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อย ทางผู้วิจัยจึงได้ทราบถึงช่องว่างสมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 ลำดับ
แรกของบุคลากรฝ่ายผลิตระดับหัวหน้า และระดับปฏิบัติการ ดังนั้น ทางผู้วิจัยจึงทำการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ของอุตสาหกรรมน้ ำมั นปาล์ม
โดยมีผู้เชี่ยวชาญจำนวน 7 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมในขั้นตอนของกระบวนการเทคนิคเดลฟาย และ
ผู้เชี่ยวชาญอีก 3 คน ติดภารกิจจึงไม่สามารถร่วมการสนทนากลุ่มได้
6. การทดสอบเครื่องมือ
เชิงคุณภาพ
ดำเนินการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้วิจัยนำแบบสัมภาษณ์ที่
สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยการวิเคราะห์ ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) การตรวจสอบโดยให้เกณฑ์ในการ
ตรวจพิจารณาข้อคำถาม (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557 : 95-96) ดังนี้
ให้คะแนน +1
แน่ใจหรือไม่ว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 0
แน่ใจหรือไม่ว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน -1
แน่ใจหรือไม่ว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
นำผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณหาค่า IOC ตามสูตรแสดงเกณฑ์ได้ ดังนี้ ข้อ
คำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ และข้อคำถามที่มีค่า IOC ต่ำกว่า 0.50 ต้อง
ปรับปรุงยังใช้ไม่ได้ แบบสัมภาษณ์ครั้งนี้ โดยมีค่า IOC 0.67-1.00 แสดงว่าเครื่องมือมีความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาที่อยู่ในระดับยอมรับได้
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เชิงปริมาณ
ดำเนินการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยการวิเคราะห์ ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) การตรวจสอบโดยให้เกณฑ์ในการ
ตรวจพิจารณาข้อคำถาม (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557 : 95-96) ดังนี้
ให้คะแนน +1
แน่ใจหรือไม่ว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 0
แน่ใจหรือไม่ว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน -1
แน่ใจหรือไม่ว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
นำผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณหาค่า IOC ตามสูตรแสดงเกณฑ์ได้ ดังนี้ ข้อ
คำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ และข้อคำถามที่มีค่า IOC ต่ำกว่า 0.50 ต้อง
ปรับปรุงยังใช้ไม่ได้ โดยมีค่า IOC 0.67-1.00 แสดงว่าเครื่องมือมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่อยู่ในระดับ
ยอมรับได้
และดำเนินการหาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษา นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นำแบบสอบถามไปทำการทดลอง ( Try Out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบนอกเหนือจากพื้นที่ของการเก็บตัวอย่างเพื่อการวิจัย จำนวน 30 ชุด
ก่อนนำแบบสอบถามมาเก็บข้อมูลจริง จากนั้นนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การ
ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) (ค่าต่ำที่สุดที่งานวิจยั ที่มี
มาตรฐานนำมาใช้กันคือ 0.70) โดยกำหนดให้ค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป(สมบัติ ท้ายเรือคำ, 2551)
โดยมีค่าอัลฟ่า (Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.988
7. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการลงพื้นที่ด้วยตนเองตามกระบวนการเทคนิ คเดล
ฟาย ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1
1. ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาบริษัท
ฯ ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับต้น ผู้ให้ข้อมูลหลักในกลุ่มนี้ต้องเป็นบุคลากรระดับหัวหน้ างานขึ้น ไป
5 ปี ขึ้นไปและต้องมีบทบาทความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒ นาสมรรถนะเพื่อความก้าวในอาชีพของ
อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีอำนาจในการตัดสินใจทุ ก กระบวนการ
ฝ่าย
2. ผู้วิจัยขอหนังสือที่ออกโดยสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลและยื นยัน
เครื่องมือกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขออนุญาตในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และแบบสอบถามในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับทางกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักโดยชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการทำ
วิจัย และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง พร้อมทั้งตัวอย่างแบบสัมภาษณ์
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ขั้นตอนที่ 2
1. ผู้วิจัยนำแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เพื่อสอบถามและสำรวจสมรรถนะประจำตำแหน่ง
ฝ่ายผลิต ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ไปสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักและให้แสดงความคิดเห็นอย่ างอิสระ
เป็นคำตอบรอบที่ 1
2. ผู้วิจัยนำคำตอบที่ได้รับจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์
เนื้อหาเพื่อนำมาสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในการสร้างแบบสอบถามรอบที่ 2 ทาง
ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไข
ปรับปรุงก่อนนำไปให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักยืนยันอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 3
ผู้วิจัยนำคำตอบที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 2 มา
วิเคราะห์ค่ามัธ ยฐาน หรือฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของข้อมูลจากการตอบ จากนั้นจึงจัดส่ง
แบบสอบถามกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบเป็นรอบที่ 3 โดยแสดงคำตอบจากรอบที่ 2 ของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน
พร้อมทั้ง ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของแต่ละคำถามแต่ละข้อที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลรอบที่
2 การตอบแบบสอบถามรอบที่ 3 นี้ ผู้เชี่ยวชาญอาจเปลี่ยนความคิดเห็นให้สอดคล้องกับกลุ่มหรืออาจยืนยัน
คำตอบเหมือนรอบที่ 2 หากผู้เชี่ยวชาญยืนยันคำตอบเดิมเหมือนในรอบที่ 2 ซึ่งเป็นคำตอบที่แตกต่างจากกลุ่ม
ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งนั้นไว้ด้วย
ขั้นตอนที่ 4
ผู้วิจัยสรุปและร่างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อสำรวจ
ระดับสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิต และวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาบุคคลากรเพื่อความก้ าวหน้ าใน
อาชีพของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
การวิจัยปริมาณ
1. นำหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลที่ออกโดยสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้กับบุคลากรของ
อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล
2. ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อให้กับบุคลากรฝ่ ายผลิต
โดยแบ่งเป็นระดับหัวหน้า จำนวน 8 ชุด และระดับปฏิบัติการจำนวน 90 ชุด
8. ระยะเวลาดำเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้กำหนดเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แจกแบบสอบถาม และสนทนา
กลุ่มกับกลุ่มเป้าหมาย ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2564
9. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสมรรถนะประจำตำแหน่ ง ฝ่า ยผลิต จากกระบวนการเทคนิ คเดลฟาย
ความเห็ น ของผู้ ทรงคุ ณวุฒ ิ ต่ อ สมรรถนะประจำตำแหน่ง ของฝ่ ายผลิต แบ่ ง ออกเป็ นประเด็น สำคัญ
ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ ระดับหัวหน้า และระดับผู้จัดการ มีค่าสถิติแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง คือ ค่ามัธยฐาน (Mdn) 4.00 – 5.00 ซึ่งอยู่ในระดับที่สำคัญมากถึงมากที่สุด และมีค่าสถิติที่แสดง
การกระจายความคิดเห็น คือ ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) ระหว่าง 0.00 – 1.00 แสดงถึงความคิดเห็นที่เห็น
พ้องกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผลการศึกษาสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิตสรุปได้ดังภาพ 1 และภาพ 2
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สมรรถนะประจำตำแหน่ง ได้แก่
ด้านความรู้
- ความรู้ทางเทคนิค
- ความรู้ด้านการใช้งานเครื่องจักร
ด้านทักษะ
- ทักษะการตั้งค่าการทำงานเครื่องจักร
- ทักษะการใช้งานเครื่องจักร
- ทักษะการบำรุงรักษา

ดูแลหน่วยงานย่อยในฝ่ายผลิต แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ของหน่วยงาน และเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นของ
องค์การ
ระดับหัวหน้า
ความรู้ และทักษะของระดับหัวหน้า
- การบริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่
- การจัดการเรื่องคน

ระดับปฏิบตั ิการ

ด้านทัศนคติ
- ทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน
ภาพ 1 ผลการศึกษาสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิตระดับปฏิบัติการ
กล่า วโดยสรุปได้ว่า ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิ ต่อสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิตระดับ
ปฏิบัติการ และระดับหัวหน้าจะต้องความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ไม่แตกต่างกัน และการขึ้นตำแหน่งในระดับ
หัวหน้าบุคลากรระดับปฏิบัติการจะต้องมี ความรู้ และทักษะของระดับหัวหน้าด้านบริหารงาน การปฏิบัติหน้าที่
และด้านการจัดการเรื่องคนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน
สมรรถนะประจำตำแหน่ง ได้แก่
ด้านความรู้
- ความรู้ทางเทคนิค
- ความรู้ทางด้านเครื่องจักร

รับนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานจากผู้บริหาร
ระดับสูงมาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่องค์การ

ด้านทักษะ
- ทักษะการตั้งค่าการทำงานเครื่องจักร
- ทักษะการใช้งานเครื่องจักร
- ทักษะการบำรุงรักษา

ความรู้ และทักษะของระดับผู้จัดการ
- การบริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่
- การจัดการเรื่องคน

ด้านทัศนคติ
- ทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน

ระดับผูจ้ ดั การ

ระดับหัวหน้า

ภาพ 2 ผลการศึกษาสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิตระดับหัวหน้า
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กล่า วโดยสรุปได้ว่า ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิ ต่อสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิตระดับ
หัวหน้า และระดับผู้จัดการจะต้องความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ไม่แตกต่างกัน และการขึ้นตำแหน่งในระดับ
ผู้จัดการบุคลากรระดับหัวหน้าจะต้องมี ความรู้ และทักษะของระดับผู้จัดการ ด้านบริหารงาน การปฏิบัติหน้าที่
และด้านการจัดการเรื่องคนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาระดับสมรรถนะประจำตำแหน่ง ระดับปฏิ บัติ การ พบว่า ระหว่างการ
ปฏิบัติงานปัจจุบันในโรงงานสกัดจำนวน 4 โรงงานสกัด ระดับสมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะของบุคลากร
ยังมีช่องว่างในการปฏิบัติงาน และการก้าวสู่ตำแหน่งงานในระดับที่สูงขึ้น โดยทางผู้วิจัยได้เก็บแบบสอบถาม
และแสดงระดับความรู้ ทักษะระดับปฏิบัติการ และระดับความรู้ ทักษะระดับของหัวหน้า เมื่อ ได้ค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด 3 ลำดับแรก ทางผู้วิจัยนำข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา สมรรถนะในตอนที่ 3 และค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดในแต่ละด้าน ปรากฏดังภาพ 3

ระดับหัวหน้า
ความรู้ และทักษะของระดับหัวหน้า - การบริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่
( x̅ = 2.95) S.D .458 - การจัดการเรื่องคน ( x̅ = 3.08) S.D .594
ระดับปฏิบัติการ
ด้านความรู้ - ความรู้การใช้งานเครื่องจักร
ด้านทักษะ - ทักษะการใช้งานเครื่องจักร
- ทักษะการบำรุงรักษา

( x̅ = 3.47)
( x̅ = 2.97)
( x̅ = 2.89)

S.D .446
S.D .559
S.D .552

ภาพ 3 ผลการศึกษาระดับสมรรถนะประจำตำแหน่งระดับปฏิบัติ
ตอนที่ 2 (ต่อ) ผลการศึกษาระดับสมรรถนะประจำตำแหน่งระดับหัวหน้า ด้านความรู้ และทักษะ
ของบุคลากรยังมีช่องว่างในการปฏิบัติงานต่อการก้าวสู่ตำแหน่งงานในระดับที่สูงขึ้น โดยทางผู้วิจัยได้เก็บ
แบบสอบถามและแสดงระดับความรู้ ทักษะระดับหัวหน้า เมื่อได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 ลำดับแรก ทางผู้วิจัยนำ
ข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะในตอนที่ 3 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในแต่ละด้าน ปรากฏดังภาพ 4
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ระดับผู้จัดการ
ความรู้ และทักษะของระดับผู้จัดการ - การบริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่
( x̅ = 3.25) S.D .211 - การจัดการเรื่องคน ( x̅ = 3.31) S.D .320

ระดับหัวหน้า
ความรู้ และทักษะของระดับหัวหน้า - การบริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่
( x̅ = 3.71) S.D .211 - การจัดการเรื่องคน ( x̅ = 3.79) S.D .320
ภาพ 4 ผลการศึกษาระดับสมรรถนะประจำตำแหน่งระดับหัวหน้า
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิต เพื่อความก้าวหน้า
ในอาชีพอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มหลังจากผู้วิจัยดำเนินการด้วยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและนำข้อมูลมาหา
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเลือกสมรรถนะประจำตำแหน่งระดับปฏิบัติการที่มีค่าเฉลี่ย น้อ ยที่สุด 3
ลำดับแรกของแต่ละด้านได้แก่ ด้านความรู้ทางเทคนิค ด้านทักษะการใช้งานเครื่องจักร ด้านทักษะการ
บำรุงรักษา และระดับความรู้ ทักษะระดับหัวหน้า ได้แก่ ด้านการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ และด้านการ
จัดการเรื่องคน เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ มาจัดทำแบบสนทนากลุ่ม เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒ นา
สมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานและต่อการก้าวสู่ตำแหน่งงานในระดับที่สู ง ขึ้น จาก
การศึกษาระดับสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิตประกอบด้วย ระดับปฏิบัติการ และระดับหัวหน้า
10. ผลสรุปการสนทนากลุ่ม
การศึกษาครั้งนี้เป็นการจัดสนทนากลุ่ม 1 รอบ (Focus Group) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของโรงงาน
สกัด จำนวน 7 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมในขั้นตอนของกระบวนการเทคนิคเดลฟาย และผู้เชี่ยวชาญ
อีก 3 คน ติดภารกิจจึงไม่สามารถร่วมการสนทนากลุ่มได้ โดยทางผู้วิจัยได้นำสมรรถนะที่ต้องพัฒ นาในแต่ละ
ระดับเพื่อนำเสนอต่อการสนทนากลุ่มเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ออกความคิดเห็น รวมถึงสรุปแนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. โดยประมาณ การสนทนากลุ่ม
ผ่านระบบ Google meet และผลการสนทนากลุ่ม มีดังนี้
สรุปการสนทนากลุ่มทางผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าบริษัทฯ ควรเน้นให้การพัฒ นาสมรรถนะ
บุคลากรเป็นเรื่องที่ควรพัฒนา และมุมมองของนักบริหารบุคลากรมีสิทธิในการพัฒนาตนเองซึ่งตรงต่อนโยบาย
ขององค์การต่อการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์การ ดังนั้นแล้ว ความรู้ทางเทคนิค ทักษะการใช้งาน
เครื่องจักร ทักษะการบำรุงรักษา และสมรรถนะเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ กิจกรรมทางเลือกต่อ การพัฒ นา
สมรรถนะในแต่ละขั้นสามารถทำได้ดังภาพ 5 ภาพ 6 และภาพ 7
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ด้านความรู้การใช้งานเครื่องจักร

แนวทางการพัฒนา

การเพิ่มความรู้ทางด้านเทคนิคสามารถเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยหัวหน้างาน หรือผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางภายในองค์การ
ด้านทักษะ การใช้งานเครื่องจักร
และการบำรุงรักษา

แนวทางการพัฒนา

ด้านทักษะการใช้งานเครื่องจักร และการบำรุงรักษา สามารถเรียนรู้งานจากผู้มีประสบการณ์ภายใน
องค์การ และนายช่างเฉพาะทางจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นหน่วยงานของผู้จำหน่ายเครื่องจักรโดยตรง

ภาพ 5 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะระดับปฏิบัติการ
ที่มา : จากการดำเนินการสนทนากลุ่ม

ความรู้ ทักษะระดับหัวหน้าด้านการ
บริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่

แนวทางการพัฒนา

- ส่งอบรมหน่วยงานภายนอก หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน
- การหมุนเวียนงานไปยังแผนกต่างๆ
- การเรียนรู้งานจากผู้มีประสบการณ์ และการปฏิบัติงานจริง
- การอบรมจากหน่วยงานภายในโดยแผนกที่ผ่านการฝึกอบรมและมีใบรับรอง อาทิ เรื่องของระบบงาน
คุณภาพ ISO

ความรู้ ทักษะระดับหัวหน้าด้านการ
จัดการเรื่องคน

แนวทางการพัฒนา

- ส่งอบรมหน่วยงานภายนอก หลักสูตรการจัดการระดับผู้บริหารระดับต้น
- การเรียนรู้งานจากผู้มีประสบการณ์
- เรียนรู้ด้วยการสังเกตและการปฏิบัติงานจริง

ภาพ 6 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะระดับปฏิบัติการ และเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งระดับหัวหน้า
ที่มา : จากการดำเนินการสนทนากลุ่ม
866

ความรู้ ทักษะระดับผู้จัดการด้านการ
บริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่

แนวทางการพัฒนา

- ส่งอบรมหน่วยงานภายนอก หลักสูตรอบรมผู้จัดการมือใหม่
- การเรียนรู้งานจากผู้มีประสบการณ์ และการปฏิบัติงานจริง
- การอบรมจากหน่วยงานภายในโดยแผนกที่เกี่ยวข้องและผ่านการฝึกอบรมและมีใบรับรอง อาทิ เรื่อ ง
ของระบบงานคุณภาพ ISO

ความรู้ ทักษะระดับผู้จัดการด้านการ
จัดการเรื่องคน

แนวทางการพัฒนา

- ส่งอบรมหน่วยงานภายนอก หลักสูตรการจัดการระดับผู้บริหารระดับกลาง
- เรียนรู้ด้วยการสังเกตและการปฏิบัติงานจริง

ภาพ 7 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะระดับหัวหน้า และเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งผู้จัดการ
ที่มา : จากการดำเนินการสนทนากลุ่ม
กล่ า วโดยสรุป จากการศึ ก ษาแนวทางการพัฒ นาสมรรถนะประจำตำแหน่ งฝ่า ยผลิต เพื่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในตอนที่ 1 ด้วยกระบวนการเทคนิคเดลฟาย ตอนที่ 2
ศึกษาระดับสมรรถนะประจำตำแหน่ง ระดับปฏิบัติการ ระดับหัวหน้า และตอนที่ 3 การศึกษาแนวทางด้วยการ
สนทนากลุ่มเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ และสรุปได้ว่า สมรรถนะ
ประจำตำแหน่งฝ่ายผลิตทุกระดับต้องมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติในระดับที่ไม่แตกต่างกัน และการก้าวสู่
ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นบุคลากรต้องมีสมรรถนะด้านการบริหารงาน และด้านการจัดการเรื่องคนเพิ่ มมากขึ้น
ตามลำดับ บุคลากรระดับปฏิบัติการ และระดับหัวหน้าจะขึ้นตำแหน่งงานในระดับที่สูงขึ้นได้จะต้องมีการ
ประเมินสมรรถนะปัจจุบัน และทราบถึงสมรรถนะที่เป็นช่องว่างเพื่อพัฒนาสมรรถนะให้ครบตามคุณสมบัติ
สมรรถนะประจำตำแหน่งนั้นๆ ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ เป็นผลดีซึ่งทำให้บุคลากรมีความ
ชำนาญในงานมากขึ้น และยังลดผลการสูญเสียจากกระบวนการผลิต
11. อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิต เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
ของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
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1. ด้านข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาสมรรถนะประจำตำแหน่งระดับปฏิบัติการ จากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญมีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย ด้านความรู้ทางเทคนิค ด้านความรู้การใช้งานเครื่องจักร ด้านทักษะ
การตั้งค่าการทำงานเครื่องจักร ด้านทักษะการบำรุงรักษา ด้านทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน และสมรรถนะ
การปฏิบัติหน้าที่ สำหรับวิธ ีการศึกษาสมรรถนะประจำตำแหน่งของฝ่ายทรัพ ยากรมนุษย์ส่วนมากใช้วิธี
การศึกษาจากกลุ่มผู้มีประสบการณ์ ทั้งนี้เนื่องมาจากองค์การกลุ่มโรงสกัดได้มีการกำหนดโครงสร้า งองค์ การ
ชัดเจน และแต่ละงานมีการกำหนดขอบเขตสมรรถนะ เพื่อให้ทางฝ่ายบริหารใช้เป็ นแนวทางต่อการวาง
แผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่รับผิดชอบในงานนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิด ชู
ชัย สมิทธิไกร, (2556 : 27-28) ที่กล่าวถึงสมรรถนะ คือ คุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของบุคคล
ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และอื่นๆ เช่น อุปนิสัย ทัศนคติ บุคลิกภาพ เป็นต้น ซึ่งสามารถวัดได้ต้อง
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าหมายขององค์การ เพื่อให้การปฏิบัติใ นหน้ าที่ ของ
บุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดรวมถึงต้องสามารถจำแนกความแตกต่างระหว่าง
บุคคลที่มีผลการปฏิบ ัติ ง านสูง จากบุคคลที่ม ีผลการปฏิบ ัติ งานต่ ำได้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กั บ
ผลงานวิจัยของ นันทวัฒ ชัย วงษ์ชนะชัย , (2553 : 645-646) ศึกษาเรื่อง การพัฒ นาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานผลิตของอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้าตามมาตรฐานอาชีพ พบว่า ผล
การศึกษาการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสายงานผลิตของอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้าตามมาตรฐานอาชีพ มี
วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานผลิต 2) เพื่อพัฒ นา
สมรรถนะของบุคลากร และพัฒนารูปแบบสมรรถนะ ซึ่งวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกัน
2. ด้านข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาสมรรถนะประจำตำแหน่งระดับหัวหน้า จากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญมีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย สมรรถนะการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ และสมรรถนะการ
จัดการเรื่องคน สำหรับวิธ ีการศึกษาสมรรถนะประจำตำแหน่ง ของฝ่ ายทรัพ ยากรมนุษย์ ส่วนมากใช้ว ิธี
การศึกษาจากกลุ่มผู้มีประสบการณ์ ทั้งนี้เนื่องมาจากองค์การกลุ่มโรงสกัดได้มีการกำหนดสมรรถนะตาม
หน้าที่องค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิด ชูชัย สมิทธิไกร (2556 : 30-31) ที่กล่าวถึงการกำหนดสมรรถนะ
ตามหน้าที่ สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ สมรรถนะที่
บุคลากรในองค์การจำเป็นต้องมีเหมือ นกันทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใด ระดับตำแหน่งใดก็ตามซึ่งลักษณะ
ของบุคคลจะช่วยสนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 2) สมรรถนะตามสายงาน (Functional
Competency) คือ สมรรถนะที่เป็นความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามสายงานหนึ่งๆ
เป็นลักษณะของบุคคลที่สามารถสร้างผลงานในตำแหน่งที่สังกัดอยู่สูงกว่ามาตรฐาน และ 3) สมรรถนะตาม
บทบาท (Role Competency) คือ สมรรถนะที่บุคลากรในระดับบริหารจำเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ บทบาทการเป็นผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งเป็นลักษณะของบุคคลที่สามารถทำอะไรก็
ได้โดดเด่นกว่าคนทั่วๆไปเรียกได้ว่าความสามารถพิเศษส่วนบุคคลองค์การบางแห่งอาจจะเรียกสมรรถนะ
ประเภทนี้ว่า “สมรรถนะเชิงการจัดการ” (Management Competency) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ผลงานวิจัยของ ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์, (2561 : 750) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
หัวหน้างานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นปิโตรเลียมโดยใช้เทคนิคเดลฟาย พบว่า ผลการศึกษาการ
พัฒ นาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของหัวหน้างานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นปิโตรเลียมโดยใช้
เทคนิคเดลฟาย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของหัวหน้างานฝ่ายผลิตใน
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อุตสาหกรรมแท่นผลิตปิโตรเลียมโดยใช้เทคนิคเดลฟาย ซึ่งวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกันในด้านการศึ กษา
สมรรถนะในการปฏิบัติงานระดับหัวหน้าโดยเทคนิคเดลฟาย
3. ด้านข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาสมรรถนะประจำตำแหน่งระดับผู้จัดการ จากการสัมภาษณ์ กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญมีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย 1) สมรรถนะด้านการบริหาร 2) สมรรถนะด้านการจัดการเรื่องคน
และสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับวิธีการศึกษาสมรรถนะประจำตำแหน่งของฝ่ายทรัพ ยากรมนุ ษย์
ส่วนมากใช้วิธ ีการศึกษาจากกลุ่มผู้มีประสบการณ์ ทั้งนี้เนื่องมาจากองค์การกลุ่มโรงสกัดได้มีการกำหนด
สมรรถนะตามหน้าที่องค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ภาวิน ชินะโชติ, (2558 : 15-16) ที่กล่าวถึง สมรรถนะ
ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 1) ตัวแบบสมรรถนะ (Competency Model) เป็นกรอบแนวคิดที่จะแสดงให้ เห็น
ถึงความเชื่อมโยง เหตุผลของการจัดทำระบบสมรรถนะของหน่วยงาน ซึ่งจะเริ่มต้นจากการนำวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ กลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์การ และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นตัวตั้ง เพื่อนำไปเป็นหลักในการ
พิจารณา เมื่อองค์การมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์เป้าหมายเป็นอย่างนี้แล้ว สมรรถนะขององค์การต้อ งเป็น
อย่างไรเพื่อให้สามารถตอบสนองในเรื่องดังกล่าว 2) ประเภทของสมรรถนะ (Competency Categories) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยสมรรถนะ 3 ประเภท ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามสายงาน และสมรรถนะตามบทบาท
3) ชื่อและนิยามของสมรรถนะ (Competency Name and Definition) สมรรถนะแต่ละด้านจะต้องมีชื่อเรียก
และคำนิยามหรือความหมายที่ชัดเจน เพื่อที่จะสื่อให้ผู้ที่จะสื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมีความเข้ าใจตรงกั น 4)
ระดับความเชี่ยวชาญ (Proficiency Scale) คือ ระดับของความสามารถ หรือระดับพฤติกรรมของสมรรถนะ
ในแต่ละด้าน ซึ่งจะนำไปใช้เป็นหลักในการกำหนดว่าบุคลากรในองค์การจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญใน
สมรรถนะแต่ละด้านมากน้อยเพียงใด ซึ่งโดยทั่วไปจะกำหนดระดับของพฤติกรรมไว้ 4-6 ระดับ และ5) ตัวชี้วัด
เชิงพฤติกรรม (Behavioral Indicator) คือ สิ่งที่จะบ่งบอกว่าบุคลากรแต่ละคนมีระดับของความเชี่ยวชาญ
หรือระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับที่ต้องการหรือไม่ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลงานวิจัยของ กฤตชน
วงศ์รัตน์, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, และนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ, (2555 : 131) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผลการศึกษาการ
พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายผลิต มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2) เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมผู้จัดการฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งองค์ประกอบแต่ละด้านมีความ
สอดคล้องกันองค์ประกอบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
4. ด้านข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาระดับสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิต เพื่อความก้าวหน้าใน
อาชีพของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ระดับปฏิบัติการ จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยง
แบนมาตรฐาน สามารถอภิปรายผลได้ ดังต่อไปนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 1) ความรู้ทางด้านเทคนิค 2)
ความรู้ด้านการใช้งานเครื่องจัก ร 3) ทักษะด้านการใช้งานเครื่องจักร 4)ทักษะด้านการบำรุงรักษา พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 5) ทักษะด้านการตั้งค่าการทำงานเครื่องจักร 6) ด้านทัศนคติเชิง บวกในการ
ทำงาน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ผลการศึกษาระดับสมรรถนะประจำตำแหน่งระดับปฏิบัติการ มีการสรุปผลเป็นรายด้านจึง พบว่า
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติในแต่ละด้านที่ทำการศึกษานั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วารุณี ปันทะนะ,
(2558 : 86-95) ศึกษาเรื่อง การพัฒ นาสมรรถนะพนักงานควบคุมเครื่องจักรของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์
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จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะและเปรียบเทียบระดับสมรรถนะของพนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรใน 3 ด้านคือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ ด้านความรู้ทางเทคนิค
และความรู้ด้านประสิทธิภาพเครื่องจักรอยู่ในระดับปานกลาง ด้านทักษะการตั้งค่าการทำงานเครื่องจักร และ
ทักษะการใช้งานเครื่ องจักรอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านทักษะการบำรุงรักษาอยู่ในระดับน้อย และด้าน
คุณลักษณะทั้งหมดอยู่ในระดับมาก ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือควรจัดอบรม ด้านความรู้ และทักษะให้กับ
พนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรเพราะเป็นกลไก และกำลังสำคัญของกระบวนการผลิต
5. ด้านข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาระดับสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิต เพื่อความก้าวหน้าใน
อาชีพของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ระดับหัวหน้า จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงแบน
มาตรฐาน สามารถอภิปรายผลได้ ดังต่อไปนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 1) ด้านการบริหารและการปฏิบตั ิ
หน้าที่ 2) ด้านการจัดการเรื่องคน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ผลการศึกษาระดับสมรรถนะประจำตำแหน่งระดับหัวหน้า มีการสรุปผลเป็นรายด้านจึง พบว่า ใน
แต่ละด้านที่ทำการศึกษานั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกียรติสยาม สิทธิเวช, (2559 : 229-235) ศึกษา
เรื่อง การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะหัวหน้าแผนการผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อกำหนดสมรรถนะหัวหน้าแผนกผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 2) เพื่อประเมิน
ระดับการใช้จริงของสมรรถนะหัวหน้าแผนกผลิต เพื่อศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะหัวหน้ าแผนกผลิตที่มีต่อ
ความได้เปรียบในการแข่งขันและผลการดำเนิน งานของหน่วยงานการผลิต การดำเนินงานวิจัยได้แ บ่ ง
การศึกษาออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสมรรถนะหัวหน้าแผนกการผลิต โดยใช้การวิจัยแบบ
เทคนิคเดลฟายกับผู้เชี่ยวชาญ 19 ท่าน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง ระยะที่ 2 การประเมินระดับการใช้จริ ง
ของสมรรถนะหัวหน้าแผนกการผลิต โดยผู้จัดการส่วนงานการผลิต 336 ท่าน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม
และระยะที่ 3 การศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะหัวหน้าแผนกการผลิต ที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันและ
ผลการดำเนินงานของหน่วยงานการผลิต
6. ด้านผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของ
อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ประกอบด้วยระดับปฏิบัติการ ระดับหัวหน้า จากผลการศึกษาโดยการสนทนากลุ่ม
กับทางผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรความรู้ด้านเทคนิค ทักษะด้านการใช้
งานเครื่องจักร ด้านการบำรุงรักษา ด้านการบริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการจัดการเรื่องคน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิด อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2555 : 37-54) สมรรถนะประกอบด้วย 1. ส่วนที่อยู่เหนือน้ำ
ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skills) 2. ส่วนที่อยู่ใต้น้ ำ ได้แก่ คุณสมบัติพ ิเศษส่ว นบุ ค คล
(Personal Attributes) และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ดวงเดือน จันทร์เจริญ , (2558 : 49) การพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุษย์ คือ การจัดระบบ กิจกรรมหรือกระบวนการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
ทัศนคติ ค่านิยม และความสามารถของบุคคลให้มี ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และความ
ต้องการในอนาคตอีกทั้งปรับปรุงศักยภาพพัฒนา ยกระดับการเรียนรู้ด้วยการฝึกอบรม การพัฒ นาและการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับหน้าที่และตำแหน่งงาน
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12. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่งของฝ่ายผลิต เพื่อความก้าวหน้า
ในอาชีพ ของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและการพัฒนา
(Research and Development) สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ผลการศึกษาสมรรถนะประจำตำแหน่ งฝ่ายผลิต เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ของอุตสาหกรรม
น้ำมันปาล์มมี ดังนี้
1.1 ด้านข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะประจำตำแหน่งระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วย ด้านความรู้
ทางเทคนิค ด้านความรู้การใช้งานเครื่องจักร ด้านทักษะการตั้งค่าการทำงานเครื่องจักร ด้านทักษะการ
บำรุงรักษา และด้านทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
1.2 ด้านข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ประกอบด้วย ด้านบริหารงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ และด้านการจัดการเรื่องคน
1.3 ด้านข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะประจำตำแหน่งระดับหัวหน้า เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
ประกอบด้วยด้านการบริหารและปฏิบัติหน้าที่ และด้านการจัดการเรื่องคน
1.4 ด้านข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะประจำตำแหน่งระดับผู้จัดการ ประกอบด้วย ด้านการบริหาร
และการปฏิบัติหน้าที่ และด้านการจัดการเรื่องคน
2. ผลการศึกษาระดับ สมรรถนะประจำตำแหน่ งฝ่า ยผลิ ต เพื่อความก้าวหน้า ในอาชีพ ของ
อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน และสรุป
ผลการวิจัยได้ ดังนี้
2.1 จำนวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามระดับปฏิบัติการ บุคลากร
ฝ่ายผลิตทั้งหมดเป็นเพศชาย จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี มากที่สุด
จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 76.7 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ปวช. มากที่สุด จำนวน 35
คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 มีประสบการณ์ด้านโรงงานสกัดระหว่าง 1-3 ปี มากที่สุด จำนวน 67 คน คิดเป็น
ร้อยละ 74.4 ตามลำดับ
2.2 จำนวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นบุคลากรระดับ
หัวหน้ามีจำนวน 8 คน ทั้งหมดเป็นเพศชาย จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี
มากที่สุด จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มาก
ที่สุด จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 มีประสบการณ์ด้านโรงงานสกัดระหว่าง 7-9 ปี มากที่สุด จำนวน 5
คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ตามลำดับ
3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิต เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
ผลการศึกษาสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิตโดยกำหนดเกณฑ์คัดเลือกสมรรถนะแต่ละด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ย ( x̅ ) น้อยที่สุด 3 ลำดับแรกของแต่ละด้านมาจัดทำแบบสนทนากลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 7
ท่าน เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานและก้าวสู่
ตำแหน่งงานในระดับที่สูงขึ้น จากการศึกษาระดับสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิต พบว่า ความรู้และทัก ษะ
จำนวน 3 ด้าน ของระดับปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ประกอบด้วย ด้านความรู้การใช้
งานเครื่องจักร ด้านทักษะการใช้งานเครื่องจักร ทักษะการบำรุงรักษา และการก้าวสู่ตำแหน่งระดับหัวหน้า
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พบว่า บุคลากรยังมีความรู้ในระดับน้อยถึงปานกลาง ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่
และด้านการจัดการเรื่องคน และระดับหัวหน้า พบว่า ความรู้ และทักษะด้านการบริหารงานและการปฏิบัติ
หน้าที่ ด้านการจัดการเรื่องคน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และการก้าวสู่ตำแหน่งระดับผู้จัดการ พบว่า
บุคลากรยังขาดความรู้ และทักษะของระดับผู้จัดการ ด้านการบริหาร และการจัดการเรื่องคน
สรุปผลการสนทนากลุ่ม
ทางผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าบริษัทฯควรเน้นให้การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเป็ นเรื่อ งที่ ควร
พัฒ นาในมุมมองของนักบริหาร บุคลากรมีสิทธิในการพัฒนาตนเองซึ่งตรงต่อนโยบายขององค์การในการ
พัฒ นาคน พัฒ นางาน และพัฒ นาองค์การ ดังนั้นแล้ว แนวทางการพัฒ นาสมรรถนะระดับปฏิบัติการด้าน
ความรู้การใช้งานเครื่องจักร ด้านทักษะการใช้งานเครื่องจักร ด้านทักษะการบำรุงรักษา และด้านความรู้ ทักษะ
ระดับหัวหน้า และระดับผู้จัดการ ประกอบด้วย ด้านการบริหารและการปฏิบัติงาน และด้านการจัดการเรื่องคน
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพตามลำดับ กิจกรรมทางเลือกต่อการพัฒนาสมรรถนะในแต่ละลำดับขั้นสามารถทำ
ได้ดังนี้
ระดับปฏิบัติการ ความรู้การใช้ งานเครื่อ งจั กร สามารถพัฒ นาโดยการเรียนรู้ จ ากผู้
ประสบการณ์โดยหัวหน้างาน หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางภายในองค์การ ด้านการใช้งานเครื่อ งจักรและด้าน
การบำรุงรักษา สามารถเรียนรู้งานจากผู้มีประสบการณ์ภายในองค์การ และนายช่างเฉพาะทางจากหน่วยงาน
ภายนอกที่เป็นหน่วยงานของผู้จำหน่ายเครื่องจักรโดยตรง
ระดับปฏิบัติการก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้า ความรู้ และทักษะระดับหัวหน้า ด้านการบริการงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ สามารถพัฒนาโดยส่งอบรมจากหน่วยงานภายนอก หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน การ
หมุนเวียนงานไปยังแผนกต่างๆ การเรียนรู้งานจากผู้มีประสบการณ์ และการปฏิบัติงานจริง การอบรมจาก
หน่วยงานภายในโดยแผนกที่ผ่านการฝึกอบรมและมีใบรับรอง อาทิ เรื่องของระบบงานคุณภาพ ISO ส่วน
ด้านการจัดการเรื่องคน ส่งอบรมหน่วยงานภายนอก หลักสูตรการจัดการระดับผู้บริหารระดับต้น การเรียนรู้
งานจากผู้มีประสบการณ์ เรียนรู้ด้วยการสังเกตและการปฏิบัติงานจริง
ระดับหัวหน้าก้าวสู่ตำแหน่งผู้จัดการ ความรู้ และทักษะระดับผู้จัดการ ด้านการบริการงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ สามารถพัฒนาโดย ส่งอบรมหน่วยงานภายนอก หลักสูตรอบรมผู้จัดการมือใหม่ การ
เรียนรู้งานจากผู้มีประสบการณ์ และการปฏิบัติงานจริง การอบรมจากหน่วยงานภายในโดยแผนกที่ เกี่ยวข้อง
และผ่านการฝึกอบรมและมีใบรับรอง อาทิ เรื่องของระบบงานคุณภาพ ISO ส่วนด้านการจัดการเรื่องคน ส่ง
อบรมหน่วยงานภายนอก หลักสูตรการจัดการระดับผู้บริหารระดับกลาง และเรียนรู้ด้วยการสั งเกตและการ
ปฏิบัติงานจริง
13. ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาระดับ พบว่าบุคลากรมีประสบการณ์ด้านโรงงานสกัดต่อด้านต่างๆ อยู่ใน
ระดับน้อย ทางบริษัทฯ ควรเร่งพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการสนทนากลุ่ม เพราะบุคลากรเป็นกำลังเสริมที่
สำคัญต่อกระบวนการผลิตสินค้าให้ได้ตรงตามเป้าหมายขององค์การ และยังช่วยลดช่องว่างสมรรถนะบุคลากร
ลดผลการสูญเสียจากกระบวนการผลิต
2. จากผลการวิจัยขั้นตอนการสนทนากลุ่มทางผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะว่าแนวทางการพัฒ นา
สมรรถนะสามารถดำเนินกิจกรรมได้เพื่อประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน แต่การพัฒ นาสมรรถนะเพื่อก้าวสู่
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ตำแหน่งที่สูงขึ้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทางผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูงเล็งเห็น ถึ งความสามารถ
และความไว้วางใจในตัวของบุคลากรเท่านั้น
3. จากข้อสรุปเพิ่มเติมในมุมมองของที่ปรึกษาบริษัท วิธ ีการการพัฒ นาสมรรถนะบุคลากรโดย
ผู้เชี่ยวชาญในสายงานให้มีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาวิธีการเน้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เช่น การศึกษาดู
งานในโรงงานเครือข่ายที่เป็นพันธมิตรในจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ การศึกษาดูงานขึ้นอยู่กับผู้บริหารระดับสูงเห็น
ควรหรือไม่ และการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะให้กับบุคลากร อันก่อให้เกิดการแบ่งปันและเรี ยนรู้ใ นงานที่
หลากหลายได้
4. หลังจากนำแนวทางการพัฒนาสมรรถนะไปใช้ในองค์การกลุ่มโรงงานสกัดแล้ว ควรจัดให้มี
กิจกรรมเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาสมรรถนะในสายงานสนับสนุนของบุคลากรกลุ่มอื่นๆ อาทิเช่น บุคลากรระดับ
ปฏิบัติการของฝ่ายสำนักงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถตรงตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การ
2. ควรมีการศึกษาสมรรถนะสายงานผลิตที่กำลังการผลิตมากกว่า 60 ตันทะลายปาล์มสดต่อ
ชั่วโมง เพื่อเปรียบเทียบระดับสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากร และเตรียมพร้อมต่อการขยายธุรกิจ
3. ควรมีการศึกษาสมรรถนะสายงานผลิตของกลุ่มโรงงานกลั่นเพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปประยุค
ใช้สำหรับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสายกลุ่มโรงงานกลั่นต่อไป และเพื่อทราบสมรรถนะระหว่างกลุ่ม
โรงงานสกัด และกลุ่มโรงงานกลั่นว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
เอกสารอ้างอิง
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แนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า
โดยการใช้การตลาดดิจิทัลและคุณภาพการบริการของสวนเสือไทเกอร์คิงดอม
จังหวัดภูเก็ต ภายใต้สถานการณ์โควิด-19
Guideline to Enhance the Customer Satisfaction and Customer Loyalty
at Tiger Kingdom Phuket
: An Adoption of Digital Marketing and Service Quality
1

ชฎารัสม์ เถาว์แดง1

ศิรวิทย์ ศิริรักษ์2

นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
gm.hkt@tigerkingdom.com
2
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
topsirawit@hotmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้ง นี้ม ีวัต ถุ ประสงค์เพื ่อศึ ก ษาปัจ จั ยส่ว นบุ คคลและพฤติกรรมการท่อ งเที่ย วของ
ผู้ใช้บริการสวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัดภูเก็ต เพื่อศึกษาอิทธิพลของการตลาดดิจิทัล และคุณภาพการ
บริการต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัดภูเก็ต เพื่อศึกษาอิทธิพลของการตลาด
ดิจิทัล และคุณภาพการบริการต่อความภักดีของผู้ใช้บริการสวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัดภูเก็ต และเพื่อ
พัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจและความภักดีของของผู้ใช้บริการสวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัด
ภูเก็ต โดยการใช้การตลาดดิจิทัลและคุณภาพการบริการ งานวิจัยเรื่องนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการสวนเสือไทเกอร์คิงดอมจังหวัดภูเก็ต จำนวน 400
คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ สถิติ
บรรยาย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
มากกว่าครึ่งหนึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท ส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้า ขายและมี
สถานภาพสมรส กลุ่มตัวอย่างมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยมาเที่ยวครั้งแรก มา
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เดินทางมาโดยบริษัททัวร์ ใช้จ่ายมากกว่า 2,000 บาทต่อคน ใช้ระยะเวลาในการเที่ยวชม
ระหว่าง 1 - 2 ชั่วโมง มากกว่าครึ่งหนึ่ง ตัดสินใจมาเที่ยวสวนเสือเพราะ Youtuber และใช้งาน Smartphone
เป็นอุปกรณ์เพื่อเข้าถึงสื่อออนไลน์ของสวนเสือ และช่องทางสื่อออนไลน์ที่ทำให้รู้จักสวนเสือ ส่ว นใหญ่ รู้จัก
สวนเสือผ่านสื่อ Youtube
ปัจจัยด้านการตลาดดิจิทัลและคุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูก ค้า
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเมื่อพิจารณาปัจจัย พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ สิ่งอำนวยความสะดวก การ
ตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว การสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว และสิ่งที่จับต้องได้ มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
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ปัจจัยด้านการตลาดดิจิทัลและคุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความความภักดี ของลูก ค้า
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเมื่อพิจารณาปัจจัย พบว่า การตลาดเชิงเนื้อหา สิ่งอำนวยความสะดวก การ
ตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว และสิ่งที่จับต้องได้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีของลูกค้า อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ
จากข้อค้นพบที่ได้สามารถพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจและความภั กดี ของลูก ค้า
สวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัดภูเก็ต โดยการใช้การตลาดดิจิทัลและคุณภาพการบริการ ได้ดังนี้ แนวทางใน
การเสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสามารถทำได้โดยการพัฒนาในปัจจัยด้านสื่อสังคมออนไลน์ สิ่งอำนวย
ความสะดวก การตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว การสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่อ งเที่ยว และสิ่งที่จับต้องได้ และ
แนวทางในการเสริมสร้างความภักดีของลูกค้าสามารถทำได้โดยการพัฒนาในปัจจัยด้านการตลาดเชิง เนื้อ หา
สิ่งอำนวยความสะดวก การตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว และสิ่งที่จับต้องได้
คำสำคัญ : การตลาดดิจิทัล คุณภาพบริการ ความพึงพอใจ ความภักดี สวนเสือไทเกอร์คิงดอมภูเก็ต

Abstract
The purposes of this research were to study the customer demographic and
behaviors, to study the influence of digital marketing and service quality on customer
satisfaction and customer loyalty and to develop guidelines to enhance customer satisfaction
and the loyalty of Tiger Kingdom Zoo in Phuket by using digital marketing and service quality.
The research population was 400 tourists, visited to the Tiger Kingdom Phuket by using a
random sampling method. The research instrument was a questionnaire. Descriptive statistics,
Pearson correlation and multiple regression were used for analysis.
The results showed that most of the sample are female, 31-40 years old, have salary
more than 50,000 baht. Their occupations are business and their status are married. There are
both domestic and foreign customers. Most of them visit for the first time and relax, came
with tour company, spent more than 2,000 baht per person, with 1-2 hours duration. They
were influenced by the Youtuber, used smartphone and know Phuket Tiger Kingdom Zoo by
Youtube channel.
Digital marketing and service quality factors had positive influence on the customer
satisfaction, significantly. When considering in the element level, social media marketing,
convenience facility, customer response, customer confidence and tangible factors had positive
influence on the customer satisfaction, significantly.
Digital marketing and service quality factors also had positive influence on the
customer loyalty, significantly. When considering in the element level, content marketing,
convenience facility, customer response, and tangible factors had positive influence on the
customer loyalty, significantly.
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Therefore, two guidelines, to enhance the customer satisfaction of Phuket Tiger
Kingdom Zoo by using digital marketing and service quality, were developed. First guideline,
the customer satisfaction can be increased by the development on social media, facilitator,
responsiveness, reliability and tangibles factors. In other hand, the second guideline, the
customer loyalty can be enhanced by the development on content marketing, facilitator,
responsiveness and tangibles factors.
Keywords : Digital Marketing, Service Quality, Satisfaction, Loyalty, Phuket Tiger Kingdom
Zoo
1. บทนำ

การท่ อ งเที ่ ย วเป็ น ปัจ จั ย ทางเศรษฐกิ จ ที ่ส ำคั ญในประเทศไทย โดยประเทศไทยมีจ ำนวน
นักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับที่ 18 ของโลก (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2563) ประเทศไทยถือได้ว่า
เป็นประเทศหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจ หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยก็ยังมีความสนใจ
ท่องเที่ยวในประเทศเช่นเดียวกัน เนื่องจากประเทศไทยอุดมไปด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สวยงามทั้ ง
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่น ทะเล ภูเขา น้ำตก และแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ ประเพณีและ
วัฒ นธรรม เป็นต้น ตลอดจนความเป็นมิตรไมตรีของชาวไทยรวมทั้งการติดต่อสื่อสารและการเดินทางที่
สะดวกสบาย นอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารทางการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ผ่านสื่อทุกรูปแบบไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก สิ่งเหล่านี้ล้วน
แล้วแต่ส่งเสริมทำให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น (ศรีสกุล
พวงทองทิพย์, 2552)
จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดเดียวที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง
ระดับโลก ซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องของหาดทรายที่สวยงาม น้ำทะเลใส ท้องทะเลที่งดงามเหมาะสำหรับการ ดำน้ำ
รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน ในอดีตส่วนใหญ่คนที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจจะเป็นคนจีนที่ทำเหมืองแร่ และพ่อค้าคนกลางขายยางพารา ความเจริญที่มาจากคนจีน ซึ่งเห็น
ได้จากศาลเจ้าจีน ที่ตั้งอยู่เรียงรายในตัวเมือ งภูเก็ต เพื่อฉลองเทศกาลถือศีลกินผักในเดือนตุ ลาคมของทุ กปี
แต่ปัจจุบันความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเปรียบ
ได้กับจำนวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่ค้นพบถึงความงดงามของแสงอาทิตย์ และทะเลที่ภูเก็ตมีไว้รองรับ
และยังมีป่าเขาลำเนาไพร วนอุทยานแห่งชาติ โครงการคืนชะนีสู่ป่า รวมทั้งการนั่งช้างชมป่า เป็นต้น (เว็บ
ไซด์ประจำจังหวัดภูเก็ต, 2563) ดังนั้น จังหวัดภูเก็ตถือเป็นจังหวัดที่มีความน่าสนใจและเป็นสถานที่อันดับ
ต้นๆที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางเข้ามาใช้เวลาช่วงวันหยุด เพราะจังหวัดภูเก็ตมีทั้งชายหาดที่สวยงาม เกาะ
ต่างๆในบริเวณใกล้เคียงที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ มีสถานบันเทิง อีกทั้งยังมีการแสดงของสวนสัตว์
ที่ให้ความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยวอีกมากมายหลายรูปแบบที่นักท่อ งเที่ยวสามารถใช้บริการ นอกจากนี้ จากที่
รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ตยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองท่องเที่ยวต้นแบบอีกด้วย
โดยประชาสัมพันธ์ในชื่อโครงการ “Phuket Sandbox” เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆทั่วโลก ซึ่ง
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โครงการนี้มีความเข้มงวดในการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ทำให้การท่องเที่ยวเกิด
ความปลอดภัยมากขึ้น
สวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัดภูเก็ต (Tiger Kingdom Phuket) เป็นสถานที่หนึ่งที่ ได้รับ ความ
นิยมจากนักท่องเที่ยว ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556 จากการที่เจ้าของกิจการคือ พลตรีหญิง กชกร ไชยบุตร มี
ความคิดอยากขยายสาขาการให้บริการเพิ่มในเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ จากเดิมที่เปิดให้บริการอยู่ในอำเภอ แม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่เพียงที่เดียว เริ่มแรกที่ก่อตั้งในจังหวัดภูเก็ตมีอุปสรรคคือไม่สามารถหาที่ดินที่จะสร้างได้ แต่
ท้ายที่สุดก็ได้ที่ดิน 8 ไร่ บริเวณทางขึ้นเขาป่าตอง ซึ่งถือเป็นทำเลทองเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวสัญจรไปมามาก
เป็นอันดับต้นๆของจังหวัด โดยตั้งอยู่ติดถนนหลักเมื่อมาจากตัวเมือ งผ่านอำเภอกะทู้จะอยู่ทางขึ้น เขาป่ าตอง
เลขที่ 118/88 หมู่ 7 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินงานประกอบกิจการในรูปแบบสวนเสือ
โคร่งและภัตตาคารร้านอาหาร ที่มีทั้งร้านบุฟเฟ่ต์และเมนูอาหารตามสั่ง (A la carte) ในที่เดียวกัน นอกจาก
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปใกล้ชิดและถ่ายรูปกับเสือ แล้วยังมีโซนระเบียงที่สามารถนั่งรับประทานอาหาร นั่ง
ชมเสือได้อีกด้วย ทางไทเกอร์ คิงดอม ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเสือเพิ่มเติมอีกด้วย โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส
กับประสบการณ์ ‘Tiger Trail’ และ ‘Keeper For A Day’ ผ่านกระบวนการ 'อนุรักษ์ผ่านการศึกษา' โดย
เส้นทางเสือ ‘Tiger Trail’ มีอิทธิพลต่อทัศนคติอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับเสือป่า
และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของพวกมัน ประสบการณ์เริ่มต้นด้วยชั้นเรียนเสือ ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีใจ
รักจะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเสือและสภาพของพวกเขาในป่าให้ได้ความรู้เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่สนใจศึ กษา แต่
อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าใช้บริการของสวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัดภูเก็ต
ลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้จำนวน
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการลดลงจากปี พ.ศ.2560 ถึ ง 2563 จำนวน 246,029 คน , 247,137 คน,
311,981 คนและ 65,886 คนตามลำดับ (ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวจากส่วนงานขายแผนก CR ไทเกอร์คิงดอม
ณ วันที่ 3 ก.พ. 2564) จากการที่จำนวนนักท่อ งเที่ยวลดลงทำให้สวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัดภูเก็ต ได้มี
การปรับตัวโดยมุ่งเน้นการทำการตลาดดิจิทัลให้มากขึ้น เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของนั กท่อ งเที่ ยวทั่ วโลก
และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการขาย ขยายฐานกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้น จึงได้มีการพัฒ นาให้นักท่องเที่ยว
กลายเป็นผู้เสนอรูปแบบและกิจกรรมในแบบที่พวกเขาต้องการ เพื่อให้บริษัทจัดแพ็คเกจราคาที่ เ หมาะสมใน
การให้บริการ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงอำนาจการต่อรองของผู้บริโภคในการนำธุรกิจไปยังช่องทางออนไลน์
เช่น ผู้บริโภคสามารถจองซื้อสินค้าล่วงหน้าได้ด้วยตัวเองผ่านหน้าเว็บไซต์ สามารถชำระเงินผ่านระบบหน้าเว็บ
ไซด์ล่วงหน้าได้ จากเดิมที่ให้บริการผ่านช่องทางโทรศัพท์และอีเมล หรือการชำระเงินหลังได้รับการบริการแล้ว
โดยทางสวนเสือไทเกอร์คิงดอมจังหวัดภูเก็ต ได้มุ่งเน้นการทำการตลาดดิจิทัลในช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย
ได้ แ ก่ ทางเว็ บ ไซต์ www.tigerkingdom.com ทางการตลาดเชิ ง เนื ้ อหาผ่า น YouTube ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ทางการครองหน้าแรกของเครื่องมือค้นหา เช่น Google และทางสื่อสังคมออนไลน์อย่าง
แอปพลิเคชั่น Facebook Instagram Twitter และ Tik Tok สวนเสือไทเกอร์ คิ งดอม จังหวัดภูเ ก็ต จึ ง
คาดหวังว่าการมุ่งเน้นการตลาดดิจิทัล และการจัดการคุณภาพการบริการ จะทำให้ความพึงพอใจและความ
ภักดีของลูกค้าที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้นได้ ทางผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจและ
ความภักดีของลูกค้าโดยการใช้การตลาดดิจิทัล และคุณภาพการบริการของสวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัด
ภูเก็ต ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการพัฒนา
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ช่องทางการตลาด และการบริการของสวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัดภูเก็ต ให้ได้คุณภาพ ตรงตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น และทำให้ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้นได้
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้ใช้บริการสวนเสือไทเกอร์คิงดอม
จังหวัดภูเก็ต
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการตลาดดิจิทัล และคุณภาพการบริการต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัดภูเก็ต
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการตลาดดิจิทัล และคุณภาพการบริการต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ
สวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัดภูเก็ต
4. เพื่อพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจและความภักดีของของผู้ใช้บริการสวนเสือไท
เกอร์คิงดอม จังหวัดภูเก็ต โดยการใช้การตลาดดิจิทัลและคุณภาพการบริการ
3. สมมุติฐานของการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถสร้างสมมุติฐานของการวิจัยได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 การตลาดดิจิทัลมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจของลู กค้ าในการใช้
บริการสวนเสือไทเกอร์คิงคอม จังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจของลู กค้ าในการ
ใช้บริการ สวนเสือไทเกอร์คิงคอม จังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สามารถสร้างสมมุติฐานของการวิจัยได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 3 การตลาดดิจิทัลมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้บริการ
สวนเสือ ไทเกอร์คิงคอม จังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 4 คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้
บริการสวนเสือไทเกอร์คิงคอม จังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
4. แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล
การตลาดดิจิทัลคือการทำการตลาดรูปแบบหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายและคำอธิบายเกี่ยวกับ
การตลาดดิจิทัลไว้หลากหลาย
Ryan & Calvin (2009) อธิบายว่า โลกดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การ
พัฒนาทางเทคโนโลยีส่งผลให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้เวลาว่าง
ในโลกดิจิทัล และต้องการมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ดังนั้น การตลาดแบบดิจิทัลจึงเป็นเครื่องมือที่ทำให้เข้าถึ งกลุ่ม
ผู้บริโภคเหล่านั้น
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สุธ าทร สุทธิสน (2552) อธิบายว่า การตลาดในยุคดิจิทัล เป็นการผสมผสานสื่อเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคแบบ
เฉพาะเจาะจงได้ดีกว่า และยังมีการเกิดขึ้นของสื่อใหม่ๆ ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องมือ ให้สอดคล้อ งกั บ
วัตถุประสงค์จะทำให้การตลาดดิจิทัลประสบความสำเร็จ
ณัฐพล ใยไพโรจน์ (2558) กล่าวถึง อิทธิพลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีทั้งอิน เทอร์เ น็ต
ความเร็วสูงและอุปกรณ์ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา ส่งผลให้การตลาดแบบดิจิทัลมีความสำคัญ ซึ่ง
หมายถึงความอยู่รอดของธุรกิจนั้นๆ การตลาดดิจิทัลมีเครื่องมือหลากหลายให้นักการตลาดเลือกนำไปใช้วาง
กลยุทธ์ทางการตลาด หากเลือกใช้เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสมก็จะทำให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น
Aaker (2016) กล่าวว่า การตลาดแบบดิจิทัลมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน 4 ประการ คือ การ
เสนอขายโดยการเพิ่มคุณค่าของสินค้าหรือบริการ การสนับสนุนการเสนอขายและการนำไปใช้ การขยาย
แพลตฟอร์มสร้างแบรนด์อนื่ ๆ โดยให้มีมิติและการมีส่วนร่วมมากขึ้น สุดท้ายคือการมีศูนย์กลางอยู่ที่ลูกค้าจาก
ความสนใจและกิจกรรมที่ลูกค้ามีส่วนร่วม หากไม่ตระหนักถึงความแตกต่างของวัตถุประสงค์เหล่านี้ จะทำให้
การตลาดทางดิจิทัลไม่เกิดผล
จากแนวคิดและทฤษฎีการตลาดดิจิทัลที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้มีความเข้าใจได้ว่า การตลาดแบบ
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้สะดวกขึ้น สามารถนำไปใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด ทำ
ให้การทำธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จได้มากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้นำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริการของสวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัดภูเก็ต
เครื่องมือการตลาดดิจิทัล
เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ย นแปลงพฤติ กรรม
ผู้บริโภค และเป็นช่องทางที่สร้างโอกาสสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ หลักสำคัญอยู่ที่การเลือกใช้เครื่องมือการตลาด
ดิจิทัลที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดใจผู้บริโภคในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเครื่องมือการตลาดดิจิ ทัลที่ เป็น ที่รู้จั ก
โดยทั่วไป มีดังนี้
เว็บไซต์ (Website & Landing Page)
การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing)
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Marketing)
ครองหน้าแรก (Search Engine Optimization: SEO)
สื่อสังคม (Social Media Marketing)
จากแนวคิด เรื่องการตลาดดิจิทัลตามที่ผู้วิจัยได้ทบทวนมา ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้เป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยครั้ง นี้ สรุปได้ว่า การตลาดดิจิทัลเป็นแนวคิดการตลาดแบบใหม่ ที่มี ผู้ คนนิ ยมใช้ กันมากขึ้ น
โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) เนื่องจาก
การตลาดแบบดิจิทัล ส่งผลให้เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อพฤติกรรมผู้บริโภคและเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบ
ธุรกิจ หลักสำคัญอยู่ที่การเลือกใช้เครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดใจผู้บริโภคในยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการของสวนเสือ ไท
เกอร์คิงดอม จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ การพัฒนาเว็บไซด์ เน้นการตลาดเชิงเนื้อหาที่มีการใส่รายละเอียดของสินค้า
และบริการเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เป็นที่น่าสนใจ เพิ่มช่องทางการชำระสินค้าหรือบริการออนไลน์ที่ เน้ นการเข้า ถึง
และเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้รับบริการ และเน้นการใช้สื่อสั งคม เช่น Face book ,Twitter , Youtube ,
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Line เป็นต้น เพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ทันสมัย และเพื่อเป็นการโต้ตอบข้อสงสัยต่างๆ แก่ผู้รับบริการ
ทำให้เข้าถึงผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพบริการ
คุณภาพการให้บริการ เป็นการประเมินของผู้รับบริการโดยทำการเปรียบเทียบระหว่างการบริการที่
คาดหวัง (Expectation Service) กับการบริการที่รับรู้จริง (Perception Service) จากผู้ให้บริการ ซึ่งหากผู้
ให้บริการสามารถให้บริการที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการหรือสร้างการบริการที่มีระดับสูง
กว่าที่ผู้รับบริการได้คาดหวังจะส่งผลให้การบริการดังกล่าวเกิดคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริ การ
เกิดความพึงพอใจจากบริการที่ได้รับเป็นอย่างมากและได้มีนักวิชาการได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
ดังนี้
Gronroos (1990:36) ได้กล่าวว่า คุณภาพบริการประกอบด้วยแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ 2 ชนิด
คือแนวคิดคุณภาพเทคนิคของผลลัพธ์ที่ได้ โดยที่คุณภาพเทคนิคแสดงถึงสิ่งที่ลูกค้ามอบไว้ หลังจากการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการหรือสินค้าให้กับลูกค้า นอกจากนี้ยังพบว่า การบริการที่มีคุณภาพจะสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้าและสร้างผลกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องให้แก่องค์กร
คุณภาพการบริการที่ดีจะก่อให้เกิดความภักดีของลูกค้าต่อองค์กรและยังช่วยในการลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งยังสามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร เนื่องจากลูกค้าที่มีความพอใจต่อการได้รับบริการจะ
ช่วยทำให้การประชาสัมพันธ์โดยการบอกปากต่อปากไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่ นอกจากนั้นยังพบว่าลู กค้ ายัง
เต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการที่แพงกว่าเพื่อให้ได้บริการที่มีคุณภาพดีกว่า
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ผู้รับบริการจะมีความพึงพอใจมากน้อยเพีย งไรขึ้นอยู ่กับ ความต้อ งการของตนว่า ได้ร ับ การ
ตอบสนองมากน้อยเพียงไร หากได้รับการตอบสนองมากก็จะก่อให้เกิดความภักดีและเกิดการสื่อสารแบบปาก
ต่อปาก แต่ถ้าได้รับการตอบสนองน้อยก็จะรู้สึกในแง่ลบ
พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (Motive) หรือแรงขับ (Drive) เป็นความต้องการที่
กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการ
ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา (Biological) เกิดขึ้นจาก
สภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหาย หรือความลำบากบางอย่า ง เป็นความต้องการทางจิ ต วิท ยา
(Psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (Recognition) การยกย่อง (Esteem) หรือการเป็น
เจ้าของทรัพย์สิน (Belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจจะไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทำในช่ว งเวลา
นั้น ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดเป็นความตึงเครียด โดยทฤษฎี
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของฟรอยด์ และทฤษฎีของมาสโลว์
ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) มาสโลว์
(Maslow. 2000: 80-81) เป็นนักจิตวิทยา ได้สร้างทฤษฎีการจูงใจของมนุษย์ได้กล่าวไว้ว่า ความต้องการของ
มนุษย์แบ่งออกเป็น 5 ระดับ เรียงตามความสำคัญจากความต้องการต่ำสุดไปจนถึงความต้องการของมนุษย์
สูงสุด โดยบุคคลจะพยายามตอบสนองความต้องการระดับต่ำกว่าก่อนที่ความต้องการระดับสูงกว่ าจะเกิด ขึ้น
เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองจนเกิดความพอใจขึ้นมา ความต้องการใหม่ และระดับสูงกว่าจะเกิดขึ้น
และบุคคลจะถูกจูงใจให้ทำการตอบสนอง เมื่อความต้องการนี้ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการใหม่จะ
เกิดขึ้น ถ้าความต้องการระดับล่างที่ได้รับการตอบสนองจนพอใจแล้ว เกิดกลับมาไม่พอใจอีกครั้งบุคคลก็จะหัน
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มาตอบสนองความต้องการในระดับดังกล่าวอีก ซึ่งได้ลำดับความต้องการของมนุษย์จากระดับต่ำไประดับสูงได้
5 ขั้น (Hierarchy of Needs) ดังนี้
ระดับที่ 1 Physiological needs ความต้องการพื้นฐานเพื่อการอยู่รอดของชีวิต ได้แก่ ความ
ต้องการ อาหาร น้ำอากาศ ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ
ระดับที่ 2 Safety needs ความต้องการทางด้านความมั่นคงและปลอดภัย ส่วนมากเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของร่างกาย
ระดับที่ 3 Social needs ความต้องการทางด้านสังคม เป็นความต้องการด้านความรัก ความ
พอใจ การมีส่วนร่วมและการยอมรับ
ระดับที่ 4 Egoistic needs ความต้องการที่สะท้อนให้เห็นความต้องการของบุคคลเกี่ยวกับ
การยอมรับตนเอง และความต้องการชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ บารมี ฐานะ เป็นที่ยอมรับนับถือจากคนอื่น
ระดับที่ 5 Self-actualization ความต้องการที่จะได้รับความสำเร็จในชีวิต เป็นความต้อ งการ
ขั้นสูงสุดของมนุษย์ คือ อยากให้เกิดความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความต้องการของตน
สรุ ป ได้ ว่ า ความพึ ง พอใจเป็น ปัจ จั ยสำคั ญ ประการหนึ่ ง ที ่ ช ่ว ยทำให้ การดำเนิ นงานประสบ
ความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับการให้บริการ นอกจากผู้ให้บริการจะดำเนิน การให้ เ กิด
ความพึงพอใจในการทำงานแล้ว ยังจำเป็นที่จะต้องทำให้ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจด้วย เพราะความ
เจริญก้าวหน้าของงานบริการ ปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ก็คือจำนวนผู้มาใช้บริการในงานวิ จัยนี้
ผู้วิจัยได้ใช้ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการบริการในด้านต่างๆ ของสวนเสือไทเกอร์คิง
ดอม จังหวัดภูเก็ต ทั้งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ เช่น ด้านสถานที่ ด้านราคาสินค้าหรือบริการ และที่จับต้องไม่ได้
เช่น การมีอัธยาศัยไมตรี ความมั่นคงปลอดภัย เป็นต้น ดังนั้นผู้บริหารที่ชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่จะศึ กษา
ให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งผู้ให้บริการและผู้มารับบริการ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีต่อการบริการ
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า ประกอบด้วย 5 ปัจจัยที่สำคัญดังนี้
1. ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) โดยทั่วไปลูกค้ามักจะพัฒนาความเชื่อเดิม
ที่มีอยู่จากประสบการณ์ส่วนตัว ให้กลายเป็นความคาดหวังกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือได้รับก่อนการตัดสินใจบริโภค
สินค้า กล่าวคือ ความพึงพอใจของลูกค้าเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับสิ่งที่คาดหวัง หลังการบริโภคสินค้าหนึ่งๆ โดย
มักจะเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้รับก่อนและหลังการบริโภค ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าจะมากหรือน้อยนั้นก็
ขึ้นอยู่กับความคาดหวังของลูกค้าแต่ละคน เนื่องจากลูกค้ามีความอดทนต่อความคาดหวังและความพึงพอใจ
อย่างจำกัดต่อตราผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณ ฑ์หนึ่ง องค์กรจึงควรพยายามที่จะ ทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเกิด
ความพึงพอใจสูงสุดเท่าที่จะทำได้ เพราะความพึงพอใจของลูกค้าจะส่งผลโดยตรงต่อความภักดีของลูก ค้าที่มี
ต่อตราผลิตภัณฑ์ในระยะยาว
2. ความเชื่อถือและความไว้วางใจ (Trust) เป็นปัจจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และ
องค์กร ความไว้วางใจจะยังคงอยู่ก็ต่อเมื่อบุคคลมีความมั่นใจและความไว้ใจ ซึ่งจะช่วยลดความไม่แน่นอน
ความเสี่ยง และความระมัดระวังในการตอบสนองอย่างทันทีทันใดที่มีต่อตราผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็คือการที่ลูกค้ามี
ความเชื่อถือต่อสินค้า สำหรับพนักงานขายนั้นต้องมีความจริงใจ ตรงไปตรงมาและมีความรับผิดชอบต่อคำพูด
ที่มีต่อลูกค้าถ้ามีการจัดส่งสินค้าก็ต้องสร้างความมั่นใจว่าสินค้าจะถูกส่งไปถึงมือตามเวลาที่กำหนด ซึ่งผู้
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ให้บริการที่ดีจะต้องสร้างความไว้ใจกับลูกค้าและจะต้องรักษาและซื่อสัตย์ต่อคำพูดของตนเอง ตลอดจนยึดมั่น
ในคำสัญญาที่มีต่อลูกค้าให้ได้
3. ความเชื ่ อ มโยงผูก พั น กับ อารมณ์ (Emotional Bonding) ลู ก ค้ า จะมี ท ั ศนคติท ี่ ดี ต ่อตรา
ผลิตภัณฑ์ก็ต่อเมื่อเกิดความผูกพันต่อสินค้าและมีการติดต่ออย่างเป็นประจำกับองค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้
ลูกค้าเกิดความชื่นชอบต่อองค์กรนั่นเอง โดยสิ่งเหล่านี้จะสะสมเป็นคุณค่าหรือทรัพ ย์สิ นของตราผลิตภัณฑ์
(Brand Equity) ซึ่งเกิดจากประโยชน์ของตัวสินค้าเองหรือบริการที่นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ของตรา
ผลิตภัณฑ์เพียงลำพัง ทำให้การบริการและการสร้างความ ประทับใจหลังการบริโภคเข้ามามีบทบาท และมี
อิทธิพลต่อความคิดของลูกค้า รวมถึงยังสร้างความรู้สึกที่ใกล้ชิดผูกพันกับลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีความไว้วางใจ
และเต็มใจที่จะซื ้อสิ นค้ าด้ว ยความเป็น มิตรและภั กดี ในตราผลิตภัณฑ์เพิ ่มมากขึ้ นอี กด้ว ย การบริห าร
ความสัมพันธ์กับลูกค้าคือ การสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์และสร้างความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพัน ธ์ของ
บุคคลมีผลต่อตราผลิตภัณฑ์และองค์กร
4. ลดทางเลือกและนิสัย (Choice Reduction and Habit) ลูกค้าแต่ละรายมีทางเลือกในการ
เลือกบริโภคสินค้าที่หลากหลาย แต่ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีความสุขกับการเลือกซื้อสินค้าที่มีความคล้ายคลึงกันใน
เรื่องของตราผลิตภัณฑ์และสินค้าที่คุ้นเคยเป็นอย่างดี เนื่องจากลูกค้ามักจะคิดว่าตราผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่ดีเท่า
ตราเดิมๆ ที่เคยใช้มาก่อน เพราะการซื้อสินค้าที่ไม่เคยใช้มาก่อนอาจนำมาซึ่งต้นทุนและความเสี่ยง องค์กรจึง
ควรสร้างนิสัยความภักดีให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความนิยมบริโภคสินค้าที่มีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี
5. ประวัติของบริษัทผู้ผลิตสินค้า (History with the Company) การสร้างลักษณะที่แตกต่าง
ประกอบกับสิ่งอื่นๆ ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการซื้อสินค้าและประวัติการติดต่อกับองค์กร รวมถึง ภาพลักษณ์
ขององค์กรนั้น ส่งผลต่อความภักดีในตราผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ก็คือ การรับรู้เกี่ยวกับ
องค์กรในภาพรวม สามารถสร้างความชื่นชอบบนความภักดีของลูกค้า สร้างการตอบสนองเป็นนิสัยต่อองค์กร
และตราผลิตภัณฑ์ การรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ และประวัติขององค์กรมีผลต่อความตั้งใจ ความภักดี และการ
ซื้อสินค้าของลูกค้าด้วยเช่นกัน
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความภักดี ทำให้ผู้วิจัยทราบว่าความภักดีเป็นอี ก หนึ่ ง
องค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ และมีส่วนครองตลาดเหนือองค์กรคู่แข่ง ได้ โดยใน
การศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกพฤติกรรมในการวัดความภักดีของผู้รับบริการใน 2 ด้านคือ การซื้อซ้ำและการ
บอกต่อ ซึ่งจะเป็นตัววัดคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการและนำมาซึ่งความภั กดี
ต่อการมาใช้บริการของสวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัดภูเก็ตต่อไป
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เครือวัลย์ ทัปนวัชร์ (2548) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้เข้าชมต่อการบริการของสวนสัตว์
สงขลา จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างคือผู้เข้าชมสวนสัตว์สงขลา จากสถิติผู้เข้าชมสวนสัตว์ส งขลา ในช่วง
ปีงบประมาณ 2547 จำนวน 384 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบเก็บ
รวบรวมข้ อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 30 ข้อ และเป็นแบบเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปลายเปิด
จำนวน 15 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ T-test และ F-test และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการของ
เชฟเฟ่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อการบริการของสวนสัตว์สงขลาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ดีมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน ด้านการจัดอาคารสถานที่นอกเหนือคอกสัตว์มีความพึงพอใจมากที่สุด
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รองลงมาด้านการจัดแสดงสัตว์ และด้านการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสาร การเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ตัวแปรอิสระ ปรากฏว่าผู้เข้าชมที่เป็นเพศชายกับเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการบริการของสวนสั ตว์สงขลา
ไม่แตกต่างกัน ผู้เข้าชมที่มีวัยต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของสวนสัตว์สงขลาแตกต่า งกันอย่า งมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ผู้เข้าชมที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริการของสวนสั ตว์ส งขลา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ผู้เข้าชมที่มีประสบการณ์ในการเข้าชมสวนสัตว์สงขลา 1
ครั้ง กับผู้เข้าชมที่มีประสบการณ์ในการเข้าชมสวนสัตว์สงขลา 2 ครั้ง มีความพึงพอใจต่อการบริการของสวน
สัตว์สงขลาไม่แตกต่างกัน
เอกลักษณ์ อริยวัจน์ (2549) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพ ลต่อการตัดสิ นใจเลือกเที่ยวสวนสัต ว์
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ของนักท่องเที่ยวไทย โดยศึกษาถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวและทัศนคติของนักท่องเที่ยว
ที่มีต่อสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเที่ยวชมสวนสัต ว์ไนท์ซ าฟารี
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย มีแนวโน้มที่จะเลือกเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มากขึ้น ถ้านักท่องเที่ยวมีรายได้สูงขึ้น มีการศึกษาสูงขึ้น มีระยะเวลาการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
ยาวนานขึ้น มีความชอบในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ใ นลั ก ษณะเป็น
กลุ่มหรือมากับครอบครัว ความเห็นเรื่องราคาค่าเข้าชมเหมาะสม ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางจังหวัด
เชียงใหม่เป็นหลัก ปัจจัยนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะเลือกเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีน้อยลงหากมี
อายุมากขึ้น สำหรับปัจจัยที่ไม่มีนัยสำคัญ คือ เพศของนักท่องเที่ยวไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เลือกเที่ยว
สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
สุเนตรา วงศ์พันธุ์ (2550) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาเที่ยวชมสวนสัตว์
เชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 300 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุไม่เกิน
30 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉลีย่
5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน ส่วนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาเที่ยวชมสวนสัตว์เ ชีย งใหม่
พบว่า ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการมาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งมาเที่ยงกับ
ครอบครัวและญาติ ส่วนใหญ่เคยมาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่แล้ว ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางส่วนใหญ่ใ ช้
รถยนต์ส่วนตัว ระยะเวลาในการเที่ยวชมสวนสัตว์ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเที่ยวชมภายใน
สวนสัตว์ คนละ 286.15 บาท และส่วนใหญ่ทราบข่าวสารข้อมูลต่างๆของสวนสัตว์เชียงใหม่จากทางโทรทัศน์
สำหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านกิจกรรมของสวนสัตว์ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เห็นว่าสวนสัตว์มีข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เชียงใหม่เหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ รองลงมาคือ ปัจจัย
ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสวนสั ตว์เ ป็น
อย่างดี และปัจจัยด้านราคา ซึ่งเห็นว่าราคาบัตรเข้าชมสวนสัตว์ มีความเหมาะสม
ชนิตปรียา เวศอุไร (2552) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้มาเยือนสวนสัต ว์เ ชีย งใหม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะทางสังคมของผู้มาเยือนสวนสัตว์เชียงใหม่ และศึกษา
การตัดสินใจของผู้มาเยือนสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนที่เข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่
จำนวน 240 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการกำหนดสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบ
ความตรงในเนื้อหาและทดสอบความเที ่ยง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิต ิบรรยายและน้ ำหนัก คะแนนเฉลี่ ย
ผลการวิจัยพบว่า ผู้มาเยือนสวนสัตว์เชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด และมีวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี มีอายุเฉลี่ย 28 ปี พฤติกรรมการตัดสินใจเข้าชมสวนสัตว์ สืบเนื่องมาจากแรงกระตุ้นด้ าน
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สถานการณ์ ด้านจิตวิทยาและด้านเทคโนโลยี ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก
ส่วนแรงกระตุ้นด้านบุคคล ด้านสังคมและด้านวัฒนธรรม มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจในระดับ น้อย ทั้งนี้
ด้านสถานการณ์ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้มาเยือนสวนสัตว์เชียงใหม่ด้วยคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ปัจจัยด้านอื่นๆ ซึ่งด้านสถานการณ์นั้นประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เวลา และอารมณ์
จารุณี จัตุรัส (2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยและระดับความพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเยี่ยม
ชมสวนสัตว์ดุสิต พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุน้อยกว่า 20 ปี และมีเขตที่พักอาศัยอยู่
ต่างจังหวัด มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ในส่วนของอาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและ
มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตมากกว่า 1 ครั้ง หรือเป็น
การท่องเที่ยวซ้ำ ซึ่งเหตุผลในการมาใช้บริการสวนสัตว์ดุสิต คือเพื่อการศึกษา/ทัศนศึกษา รองลงมาคือมาเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว/ญาติ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่มาใช้บริก ารสวนสั ตว์
ดุสิต ชอบหลุมหลบภัย (สงครามโลกครั้งที่ 2) และกิจกรรมการแสดงสัตว์ (ช้าง, นก เป็นต้น) มากที่สุด
นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการสวนสัตว์ดุสิตนิยมที่จะมาท่องเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติ อนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อม การศึกษาความพึ งพอใจของนั กท่อ งเที่ย วชาวไทยต่อ การเยี่ย มชมสวนสั ตว์ดุ สิต พบว่า
นักท่องเที่ยวมีความพอใจโดยรวมในระดับมากสำหรับทุกๆด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงานของสวนสัตว์ ด้าน
การจัดกิจกรรมนันทนาการด้านสภาพแวดล้อมภายในสวนสัตว์ดุสิต และด้านการจัดการอำนวยความสะดวก
ของสวนสัตว์ดุสิต โดยมีปัจจัยที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับปานกลางเพียงปัจจัยเดียว คือ ด้านการ
จัดการบุคลากร ผลการศึกษาสรุปว่า เมื่อจำแนกด้านการดำเนินงานของสวนสัตว์ดุสิต และการจัดการสิ่ง
อำนวยความสะดวก พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ส่วนด้านการจัดกิจกรรม
นันทนาการ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในและด้านการจัดการบุคลากร พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อระดับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ปรมาภรณ์ รัตนสืบ (2554) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสม
ตลาดบริการของสวนสัตว์เชี ยงใหม่ กลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวชมสวนสัตว์
เชียงใหม่ จำนวน 400 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างตามสะดวก เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แ ก่ ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และใช้สถิติ t-test เพื่อหาความแตกต่างระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้จริงจากการใช้บริการ
ของนักท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีระดับการศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรี มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 1,000 บาท สำหรับ
พฤติกรรมของนักท่อ งเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่มากับครอบครั ว มี
จำนวนคนที่มาใช้บริการด้วย 2 คน เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ส่วนใหญ่ไม่เคยมาเที่ยวสวนสัต ว์ เชี ย งใหม่
(ภายใน 1 ปี) มีวัตถุประสงค์ในการมาใช้บริการเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสวนสัตว์ เชีย งใหม่
จากบุคคลแนะนำ มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่มากกว่า 500 บาทขึ้นไป ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจมากกับการมาเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่ และจะกลับมาท่องเที่ยวอีก และจะบอกต่อให้บุคคล
อื่นมาท่องเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ จากการเปรียบเทียบความคาดหวังกับการรับรู้จริงจากการใช้บริ ก ารของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดั บมากต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 6 ด้าน คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
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จำหน่าย ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และปัจจัยด้าน
การส่งเสริมด้านการตลาด
สาวิตรี กระทุ่มทอง (2555) ศึกษาเรื่องคุณภาพบริการกับการตัดสินใจมาเที่ยวสวนสัต ว์เ ปิด เขา
เขียวจังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการนักท่องเที่ยว และคุณภาพบริการที่
มีผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือนักท่องเที่ยว
ที่มาเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรี จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติสำเร็จรูป SPSS for Windows โดยมีสถิติที่เลือกใช้ดังนี้ ค่าความถี่ ,
ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย , ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Regression
Analysis) ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
มาเที่ยวสวนสัตว์ เปิด
เขาเขียวไม่แตกต่างกัน ยกเว้น เพศ สถานภาพ พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสินใจมาเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวไม่แตกต่างกัน ทั้ง 5 ด้าน คือ ระยะเวลาขณะมาท่องเที่ยว
จำนวนครั้งที่เคยมาเที่ยว จำนวนเงินที่ใช้จ่าย วิธ ีการเดินทางของนักท่องเที่ยว และบุคคลที่มีส่วนในการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยว คุณภาพบริการมีผลต่อการตัดสินใจ มาเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวของ
นักท่องเที่ยว ยกเว้นการสร้างความเชื่อมั่น นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขี ยว เนื่องจาก
ต้องการพาครอบครัวมาเที่ยว และผ่อนคลายความเครียดในชีวิตประจำวัน
พิมพาพร งามศรีวิเศษ (2555) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมด้านการตลาดบริการ ที่มีอิทธิพ ลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตและสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ของนักท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่เคยใช้บริการสวนสัตว์ดุสิตและสวนสัตว์ ซาฟารีเ วิลด์
จำนวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ Chi-square ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-34 ปี อาชีพ พนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ยระหว่าง
10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน และวงจรชีวิตอยู่ในช่วงโสด ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ของสวน
สัตว์ดุสิตและสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมากที่สุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มี
สภาพแวดล้อมภายในสวนสัตว์ที่มีความเป็นธรรมชาติร่มรื่น ด้านราคาค่าบัตรเข้าชมมีความเหมาะสมและ
คุ้มค่ากับความหลากหลายของสัตว์ที่จัดแสดงภายในสวนสัตว์ ด้านช่องทางการเดินทางมาสวนสัต ว์มีค วาม
สะดวกต่อการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมการตลาดของสวนสัตว์มีส่วนลดราคาค่าเข้าชมในช่วง
วันหยุดเทศกาล ด้านบุคลากรของสวนสัตว์ มีพนักงานของสวนสัตว์ที่ให้บริการด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
เป็นมิตรกับสัตว์และนักท่องเที่ยว ด้านลักษณะทางกายภาพของสวนสัตว์มีสภาพ แวดล้อมที่อยู่อาศัยของสัตว์
มีความเหมาะสมตามธรรมชาติ ปลอดภัยแก่การเข้าชมมากที่สุด ด้านกระบวนการของสวนสัตว์มี ระบบรั กษา
ความปลอดภัยที่เหมาะสมมากที่สุด ผลทดสอบสมมุติฐานด้วยวิธีการทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05 พบว่า
ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตและสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์
แตกต่างกันในเกือบทุกพฤติกรรม และปัจจัยส่วนประสมด้านการตลาดทุกด้าน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตและสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ในเกือบทุกพฤติกรรม
ปวงปณต สอบขุนทด และคณะ (2563) ศึกษาเรื่องความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อ
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของแหล่งท่อ งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 2) เพื่อ
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วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักท่อ งเที่ยวชาวต่างชาติต่อความภักดีของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศ าสตร์
และ 3) เพื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อความภักดีของแหล่งท่อ งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยเน้นศึกษากลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวชม ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จำนวน 120
ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ทำการวิเคราะห์ด้วยการ
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า
ในภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อยู่ในระดับค่อนข้างมาก มีความคิดเห็นด้านต้นทุนในระดับมากเป็นลำดับแรก ส่วน
ปัจจัยด้านความภักดีที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดย
มีความคิดเห็นด้านความตั้งใจที่จะแนะนำบอกต่อสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลำดับแรก
นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยที่ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อระดับความภักดีที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
โดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คือ ด้านต้นทุน ( = 0.348) ส่วนด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านความ
สะดวก ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านความสำเร็จในการตอบสนองความต้องการ ด้านลักษณะธุรกิจ ด้าน
สถานการณ์ และด้านการเชื่อมต่อเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว ก็มีผลทางตรงเชิงบวกต่อระดับความภักดีที่มีต่อ
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยรวมเช่นกัน แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ยอมรับได้
Ahmad R.Albattat และคณะ (2019) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อคุ ณภาพ
การบริการในสวนสัตว์เนการา กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อระบุร ะดับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อคุณภาพการให้บริการในสวนสัตว์เนการา กัวลาลัมเปอร์ โดยเก็บข้อมูล
ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่อ งเที่ยวจำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ผลของงานวิจัยพบว่า
การเอาใจใส่ของผู้ให้บริการมีอิทธิพลสูงสุดต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ดังนั้นผลการศึกษาแสดงให้เห็น
ว่า คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงคุณภาพรวมทั้งการรักษาคุณภาพในการให้บริการถือว่าเป็นที่น่าพอใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
5. วิธีการดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร (Population) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการสวน
เสือไทเกอร์คิงดอมภูเก็ต จากข้อมูล นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการไทเกอร์คิงคอมจังหวัดภูเก็ต ในปี 2563
จำนวน 65,886 คน (ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวจากส่วนงานขายแผนก CR ไทเกอร์คิงดอม ณ วันที่ 3/2/2564)
1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างๆง่ายและกำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan `ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400
คน และเลือกตัวอย่างในการวิจัยแบบสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมในการใช้บริการสวนเสือไท
เกอร์ คิงคอม จังหวัดภูเก็ต เป็นแบบคำถามแบบให้ผู้ตอบเลือกคำตอบเพียงข้อเดียว (Checklist)
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความภักดีของลูกค้า
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะความคิดเห็น โดยเป็นคำถามแบบปลายเปิดที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นได้ตามอิสระ
ในส่วนที่ 2-5 โดยลักษณะของคำถามเป็น แบบมาตราส่วน ประมาณ 5 ระดับของลิเคิร์ท
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เห็นน้อย
ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
นำแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้น ไปทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้แบบทดสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาที่ได้พัฒนาขึ้น กับผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านวิชาการที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกในด้านที่เกี่ยวข้อง หรือ
ผู้บริหารในภาคธุรกิจที่มีประสบการณ์ ทางด้านนี้ ไม่น้อยกว่า 5 ปีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่
1. ผศ.ดร.บัณฑิต ไวว่อง
2. ผศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น
3. ดร.สัญญา ฉิมพิมล
4. ผศ.ดร.ยุทธชัย ฮารีบีน
5. ดร.สุพจน์
กุลาตี
เพื ่ อ หาความเที ่ ย งตรงของแบบสอบถามหรื อ หาค่ า IOC (Index of item objective
congruence) โดยเป็นผู้ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์ของการวิจัยให้มี ความถู กต้อ ง
ของแบบสอบถาม แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข การตรวจสอบโดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อคำถาม (สุ
รพงษ์ คงสัตย์ , ธีรชาติ ธรรมวงค์, ดังนี้
ให้คะแนน
+1
ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน
0
ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน
-1
ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
นำผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณหาค่า IOC ตามสูตร แสดงเกณฑ์ได้ดังนี้
1 ข้อคำถามที่มี IOC
ตั้งแต่ 0.5-1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้
2 ข้อคำถามที่มีค่า IOC ต่ำกว่า 0.50
ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้
ผลการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหากับผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน จากผลการทดสอบ พบว่า ข้อ
คำถามส่วนใหญ่ ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5-1.00 แสดงว่าข้อคำถามส่วนใหญ่มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ และ
ข้อแนะนำต่างๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านแนะนำมา ได้นำมาใช้ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีค วามสมบูรณ์ม าก
ยิ่งขึ้น แบบสอบถามฉบับร่างที่ผ่านการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา ได้แสดงไว้ในภาคผนวก ง
4) แบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับลูกค้านักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ สวน
เสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัดภูเก็ต จำนวน 50 คน
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5) นำข้อมูลมาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาช (Cronbach alpha coefficient) โดยเกณฑ์การประเมินความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
(สิน พันธุ์พินิจ อ้างใน Punpini, 1990 p.113)
0.80-1.00 หมายถึง
มีความเชื่อมั่นได้สูงมาก
0.60-0.79 หมายถึง
มีความเชื่อมั่นได้ค่อนข้างสูง
0.40-0.59 หมายถึง
มีความเชื่อมั่นได้ปานกลาง
0.20-0.39 หมายถึง
มีความเชื่อมั่นได้ต่ำ
0.01-0.19 หมายถึง
มีความเชื่อมั่นได้ต่ำมาก
ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นดังนี้ ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดแบบดิจิทัล ได้ค่าความ
เชื่อมั่น 0.832 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการได้ค่าความเชื่อมั่น 0.909 ส่วนที่ 4 ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.904 ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดี
ของลูกค้าได้ค่าความเชื่อมั่น 0.828 แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามชุดที่ 2 – 5 มีค่าความเชื่อมั่นสูงมาก
จากนั้นจึงนําเครื่องมือที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพเสร็จสิ้นแล้ว ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทำหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล ที่ออกโดยสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้กับสวนเสือ ไทเกอร์คิงดอม ภูเก็ต (บจ.คุ้มเสือตรการ)
เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล
2. ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้
บริการ สวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัดภูเก็ต จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 400 ชุด
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ สถิติบรรยายและการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ
6. ผลการวิจัยและอภิปรายการวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
มากกว่าครึ่งหนึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท ส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และมี
สถานภาพสมรส กลุ่มตัวอย่างมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยชาวไทยส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคใต้
ส่วนชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ทางฝั่ ง North America และ Europe กลุ่มตัวอย่างมากกว่ า
ครึ่งหนึ่ง เคยมาเที่ยวครั้งแรกและเคยมาเที่ยว 2 – 3 ครั้งตามลำดับ โดยส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวสวนเสือ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ รองลงมาเพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับสัตว์ มากกว่าครึ่งหนึ่ง
เดินทางมาโดยบริษัททัวร์ โดยมีรูปแบบการมาเที่ยวสวนเสือแบบเป็นหมู่คณะ/กลุ่มเพื่อน โดยส่วนใหญ่ใช้จ่าย
มากกว่า 2,000 บาทต่อคน รองลงมาใช้จ่ายระหว่าง 1,001 - 2,000 บาทต่อคนตามลำดับ ส่วนใหญ่ ใช้
ระยะเวลาในการเที่ยวชมระหว่าง 1 - 2 ชั่วโมง มากกว่าครึ่งหนึ่ง ตัดสินใจมาเที่ยวสวนเสือเพราะ Youtuber
โดยส่วนใหญ่ใช้งาน Smartphone เป็นอุปกรณ์เพื่อเข้าถึงสื่อออนไลน์ของสวนเสือ และช่องทางสื่อออนไลน์ที่
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ทำให้ ร ู ้จ ัก สวนเสื อ ส่ ว นใหญ่ รู ้ จ ั ก สวนเสื อผ่ า นสื่ อ Youtube รองลงมาคื อ Website และ facebook
ตามลำดับ
อิทธิพลของการตลาดดิจิทัล คุณภาพการบริการที่มตี ่อความพึงพอใจของลูกค้า
อิทธิพลของการตลาดดิจิทัล คุณภาพการบริการที่มีต่อความพึงพอใจแสดงไว้ในตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 อิทธิพลของการตลาดดิจิทัลที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ความพึงพอใจของลูกค้า
Model
B
SE (B)
Beta
t
ค่าคงที่ (Constant)
3.218
.119
26.997

Sig.
.000

เว็บไซต์

0.036

.033

.067

1.076

.283

การตลาดเชิงเนื้อหา

0.026

.036

.048

0.713

.476

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

0.064

.044

.114

1.441

.150

การครองหน้าแรกของเครื่องมือค้นหา

0.028

.043

.049

0.648

.517

สื่อสังคมออนไลน์
R
.433

0.131
R2
.187

.040
Adjust R2
.177

.228
SE(est.)
.241

3.239
F
18.136

.001
Sig.
.000

ตารางที่ 2 อิทธิพลของคุณภาพการบริการที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ความพึงพอใจของลูกค้า
Model
B
SE (B)
Beta
t

Sig.

ค่าคงที่ (Constant)

1.201

.167

7.208

.000

สิ่งอำนวยความสะดวก

.142

.034

.197

4.144

.000

ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้

.045

.042

.060

1.063

.288

การตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว

.167

.039

.228

4.305

.000

การสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว

.169

.038

.201

4.393

.000

สิ่งที่จับต้องได้

.197
R2
.480

.038
Adjust R2
.473

.236
SE(est.)
.193

5.237
F
72.619

.000
Sig.
0.000

R
.693

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการตลาดดิจิทัลและคุณภาพการบริการมีอิทธิพ ลต่อความพึง
พอใจของลูกค้าสวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัดภูเก็ต ดังนั้นถ้าผู้ใช้บริการสามารถรับรู้ถึง เว็บไซต์ การตลาด
เชิงเนื้อหา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การครองหน้าแรกของเครื่องมือ ค้นหา และสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้ น จะ
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ส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและความภักดีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะด้านการตลาดเชิงเนื้อหาและสื่อสังคมออนไลน์
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าสวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัด ภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามพบว่า บุคคลที่มีส่วนต่อการตัดสินใจมาท่อ งเที่ยว
สวนเสือสูงที่สุด คือ Youtuber ร้อยละ 64.8 เนื่องจากการเข้าถึงของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ทำให้ เ กิดความ
สะดวกรวดเร็วโดยเฉพาะ Smartphone ที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้งานสูงที่สุด ร้อยละ 94.8 ซึ่งผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุพจน์ กุลาตีและคณะ (2558) ที่ได้ศึกษาปัจจัยการตลาดดิ จิทัลที่ มีอิทธิพ ลต่อ
การสร้างความพึงพอใจและความภักดีแก่ลูกค้าในธุรกิจโรงแรมกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน ประเทศไทย
พบว่า สื่อสังคมออนไลน์และสื่อเชิงเนื้อหามีอิทธิพลทางตรงต่อการสร้างความภักดีในบริการแต่มิอิทธิพล
ทางอ้อม ผ่านการสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าการบริการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Balahkrishnan, et al.
(2014) เรื่องผลกระทบของการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลกับความตั้งใจซื้อ ความจงรักภักดีในแบรนด์
ของผู้บริโภคเจเนเรชั่นวาย (Generation Y) โดยผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคเจเนเรชั่นวาย และส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเกิด
ความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งสามารถนำไปถึงการภักดีต่อตราสินค้าและบริการเมื่อลูกค้ามีความพึง
พอใจในสินค้าและบริการ นอกจากนี้คุณภาพบริการยังมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสวนเสือไทเกอร์คิงดอม
จังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับ สาวิตรี กระทุ่มทอง (2555) ศึกษาคุณภาพบริการกับการตัดสิ น ใจมาเที่ย วสวน
สัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี พบว่า คุณภาพบริการมีผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวของ
นักท่องเที่ยว โดยเมื่อพิจารณาอันดับคุณภาพการบริการจากมากไปน้อย สามารถสรุปได้ดังนี้ 1. สิ่งอำนวย
ความสะดวก 2. เรื่องของของความน่าเชื่อถือไว้ว้างใจ 3. ด้านการตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว 4. ด้านการ
สร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว และ 5. ด้านสิ่งที่จับต้องได้
อิทธิพลของการตลาดดิจิทัล คุณภาพการบริการที่มตี ่อความภักดีของลูกค้า
อิทธิพลของการตลาดดิจิทัล คุณภาพการบริการที่มีต่อความภักดีของลูกค้า ได้แสดงในตารางที่ 3
และ 4
ตารางที่ 3 อิทธิพลของการตลาดดิจิทัลที่มีต่อความภักดีของลูกค้า
ความภักดีของลูกค้า
Model
B
SE (B)
Beta
t
ค่าคงที่ (Constant)
3.087
.135
22.853

Sig.
.000

เว็บไซต์

.032

.038

.054

.862

.389

การตลาดเชิงเนื้อหา

.115

.041

.190

2.785

.006

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

.078

.050

.122

1.547

.123

การครองหน้าแรกของเครื่องมือค้นหา

.004

.049

.007

.090

.928

สื่อสังคมออนไลน์

.086
R2
.185

.046
Adjust R2
.175

.133
SE(est.)
.273

1.884
F
17.896

.060
Sig.
.000

R
.430
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ตารางที่ 4 อิทธิพลของ คุณภาพการบริการที่มีต่อความภักดีของลูกค้า
ความภักดีของผู้รับบริการ
Model
B
SE (B)
Beta
t
ค่าคงที่ (Constant)
1.732
.221
7.849

Sig.
.000

สิ่งอำนวยความสะดวก

.151

.045

.185

3.315

.001

ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้

.078

.056

.094

1.410

.159

การตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว

.185

.051

.224

3.611

.000

การสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว

.054

.051

.056

1.055

.292

สิ่งที่จับต้องได้

.129
R2
.288

.050
Adjust R2
.279

.137
SE(est.)
.255

2.587
F
31.884

.010
Sig.
.000

R
.537

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการตลาดดิจิทัลและคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความภักดี
ของลูกค้าสวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัดภูเก็ต ถ้าลูกค้าสามารถเข้าถึงการตลาดดิจิทัลของสวนเสือ ไทเกอร์
คิงดอม จังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะด้านการตลาดเชิงเนื้อหามากขึ้น จะส่งผลให้ลูกค้าเกิดการรับ รู้สิ่ งที่น่า สนใจ
ความน่าตื่นเต้นของสถานที่ที่จะมาท่องเที่ยวและเกิดความพึงพอใจจนอยากกลับมาเที่ยวซ้ำและนำสิ่งที่ได้
สัมผัสไปบอกต่อได้ สอดคล้องกับ สุพจน์ กุลาตีและคณะ (2558) ที่ได้ศึกษาปัจจัยการตลาดดิจิทัลที่มีอิทธิพ ล
ต่อการสร้างความพึงพอใจและความภักดีแก่ลูกค้าในธุรกิจโรงแรมกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน ประเทศ
ไทย พบว่า สื่อสังคมออนไลน์และสื่อเชิงเนื้อหามีอิทธิพลทางตรงต่อการสร้างความภักดีในบริการ นอกจากนี้
ถ้าลูกค้ารับรู้ถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว การสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว และสิ่งที่จับต้องได้เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและความภักดี
เพิ่มขึ้น ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในด้านคุณภาพการให้บริการของสวนเสือไทเกอร์คิงดอม
จังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมากที่สุดในหลายด้านด้วยกัน เช่น พนักงานให้ความรู้เรื่องเสือแต่ละสายพันธ์ได้อย่าง
ถูกต้องโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ในการเข้าชมมีความสะดวกในด้านเวลา ไม่ต้องคอยนาน และที่สำคัญที่สุดคือ
พนักงาน มีความเชี่ยวชาญในการดูแลความปลอดภัย ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
จนก่อให้เกิดความประทับใจส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของจารุณี จัตุรัส
(2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยและระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเยี่ยมชมสวนสัตว์ดุสิต พบว่า
การดำเนินงานของสวนสัตว์ดุสิต การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดกิจกรรมนันทนาการ การจัด
สภาพแวดล้อมภายในและการจัดการบุคลากร มีความสัมพันธ์ต่อระดับความพึงพอใจและความภักดีของ
นักท่องเที่ยว และเป็นไปตามทฤษฎีของ Gale (1994) กล่าวคือ คุณภาพสินค้าและบริการจะส่งผลให้ผู้บริโภค
โดยรวมมีความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ และจะนำไปถึงความภักดีในสินค้าและบริการ ทำให้สามารถสรุป
ได้ว่า หากลูกค้ารับรู้ถึงคุณค่าด้านคุณภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและความภั กดีใ น
ตราสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
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7. สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยและพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจและ
ความภักดีของลูกค้าสวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัดภูเก็ต โดยการใช้การตลาดดิจิทัลและคุณภาพการบริ การ
ได้ดังนี้
1. จากผลการวิจัย พบว่า การตลาดดิจิทัลมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า
สวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบในแต่ละด้านของการตลาด
ดิจิทัล พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจของลูกค้า อย่างมีนัยสำคัญ และ
การตลาดเชิงเนื้อหามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีของลูกค้า อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น ผู้บริหารหรือผู้ที่
มีส่วนในการตัดสินใจในการดำเนินงานของสวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัดภูเก็ต หรือในพื้นที่อื่นๆที่มีลักษณะ
การเปิดบริการที่คล้ายคลึงกัน ควรตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาการตลาดดิจิทัล โดยควรจะ
พิจารณามุ่งเน้นในด้านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Youtube ,Facebook, Line เป็นต้น ซึ่งมีการเข้าถึงได้ ง่ายใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล
ให้คนส่วนใหญ่หันมาใช้ Smartphone มากขึ้น เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ อีกทั้งควรมีการพัฒ นาใน
ด้านการตลาดเชิงเนื้อหา โดยเนื้อหาที่ดีต้องมีความสร้างสรรค์ ให้ข้อมูล ความรู้ และความบันเทิง เชิญชวน
กลุ่มเป้าหมายในการตัดสินใจมาเที่ยว เนื้อหาเชื่อมโยงสินค้าและบริการอย่างแนบเนียน ไม่เยิ่นเย้อ และใช้คำ
เฉพาะซึ่งจะช่วยในเรื่องการครองหน้าแรก ซึ่งการตลาดเชิงเนื้อหามีจุดประสงค์ คือ สร้างการรับรู้ต่อตราสินค้า
สร้างความภักดีต่อตราสินค้า เพื่อกระตุ้นยอดขาย และอื่นๆ ซึ่งนักการตลาดได้เสนอแนวคิด เกี่ย วกับ การใช้
การสื่อสารการตลาดบนอินเทอร์เน็ตให้ประสบความสำเร็จ โดยต้องให้ความสำคัญกับการตลาดเชิงเนื้อหา
เพื่อนำเสนอเนื้อหาได้ตรงจุด สร้างความโดดเด่นแตกต่าง เพิ่มคุณค่า และความน่าสนใจ สามารถทำให้ลูกค้า
เกิดความสนใจเนื้อหา เกิดทัศนคติที่ดีต่อสินค้า และแรงจูงใจในการตัดสินใจมาใช้บริการ
2. จากผลการวิจัย พบว่า คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า
สวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบในแต่ละด้านของคุณภาพ
การบริการ พบว่า สิ่งอำนวยความสะดวก การตอบสนองต่อนักท่อ งเที ่ยว การสร้างความเชื่อมั ่น ต่ อ
นักท่องเที่ยว และสิ่งที่จับต้องได้ ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจและความภักดีของผู้ใช้บริการ อย่างมี
นัยสำคัญ ดังนั้น ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนในการตัดสินใจในการดำเนินงานของสวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัด
ภูเก็ต หรือในพื้นที่อื่นๆที่มีลักษณะการเปิดบริการที่คล้ายคลึงกัน ควรให้ความสำคัญและส่งเสริม การนำการ
จัดการคุณภาพการบริการของโดยรวมไปปฏิบัติให้มากขึ้น โดยควรจะพิจารณามุ่งเน้นในด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก การตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว การสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว และในด้านสิ่งที่จับต้องได้ก่อน
แล้วจึงขยายขอบเขตไปสู่การนำการจัดการคุณภาพบริการโดยรวมไปปฏิบัติในด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิด
ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นได้
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ผลการวิจัยครั้งนี้ ทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านการตลาดดิจิทัลและคุณภาพการบริ ก ารที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าสวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งยังเป็นผลทำ
ให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆในการทำวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรจะมีการศึกษาหรือทำวิจัยตามแนวทาง
ต่อไปนี้
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1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าผู้ใช้บริการ โดยการ
เปลี่ยนหรือเพิ่มตัวแปรต้นอื่นๆ เช่น ด้านบุคคล ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อศึกษาว่าอาจจะมีตัว
แปรอื่นที่อาจจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า นอกเหนือจากการ ตลาดดิจิทัลและ
คุณภาพการบริการ
2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการตลาดดิจิทัลและคุณภาพการบริการ โดยการ
เปลี่ยนหรือเพิ่มตัวแปรตามอื่นๆ เช่น การส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการ เป็นต้น เพื่อศึกษาว่าอาจจะมีตัว
แปรอื่นที่อาจจะส่งผลต่อการตลาดดิจิทัลและคุณภาพการบริการ นอกเหนือจากความพึงพอใจและความภักดี
ของลูกค้า
เอกสารอ้างอิง
เครือวัลย์ ทัปนวัชร์. (2548). ความพึงพอใจของผู้เข้าชมต่อการบริการของสวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา.
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ.
จารุณี จัตุรัส. (2552). ปัจจัยและระดับความพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเยี่ยมชมสวนสัตว์ดุสิต.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.
ชนิตปรียา เวศอุไร. (2552). พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้มาเยือนสวนสัตว์เชียงใหม่. มหาวิทยาลัยแม่โจ้/
เชียงใหม่.
ปรมาภรณ์ รัตนสืบ. (2554). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมตลาดบริการของสวนสัตว์
เชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: เชียงใหม่.
ปวงปณต สอบขุนทด และคณะ. (2563, มกราคม – มีนาคม). ความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อ
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์. WMS journal of management .9 (1): 65-80.
พิมพาพร งามศรีวิเศษ. (2555). ปัจจัยส่วนประสมด้านการตลาดบริการ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตและสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ของนักท่องเที่ยว. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:
กรุงเทพฯ.
สาวิตรี กระทุม่ ทอง. (2555). คุณภาพบริการกับการตัดสินใจมาเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรี.
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา: ชลบุร.ี
อาภาภรณ์ วัธนกุล. (2555). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย. (สารนิพนธ์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ, คณะบริหารธุรกิจ.
เอกลักษณ์ อริยวัจน์. (2549). ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีของ
นักท่องเที่ยวไทย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: เชียงใหม่.

894

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(Health Science)
ภาคบรรยาย

895
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บทคัดย่อ
การศึกษาเชิงทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลเบื้องต้นของโพวิโดนไอโอดีนที่ความเข้มข้น
ร้อยละ 10, 7.5, 1, 0.5 และ 0.45 ต่อการยับยั้งเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคฟันผุทดลองในห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยการ
สาธารสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกลุ่มทดลอง ได้แก่ โพวิโดนไอโอดีนความเข้มข้นร้อยละ 10, 7.5, 1,
0.5 และ 0.45 กลุ่มควบคุมเชิงลบ ได้แก่ น้ำกลั่น และกลุ่มควบคุมเชิงบวก ได้แก่ คลอเฮกซิ ดีน กลูโคเนต
ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 ทำการทดสอบโดยวิธีอะการ์ดิสดิฟฟิวชัน บันทึกผลโดยการวัดเส้น ผ่า นศู นย์ กลาง
ของโซนใส จากการทดสอบพบว่า โพวิโดนไอโอดีนทั้ง 5 ความเข้มข้น (10, 7.5, 1, 0.5 และ 0.45 ) สามารถ
ยับยั้งเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคฟันผุได้
คำสำคัญ : โรคฟันผุ

โพวิโดนไอโอดีน

เชื้อก่อโรคฟันผุ

Abstract
The aim of the study is to determine the preliminary effectivness of povidone-iodine
at a concentration of 10, 7.5, 1, 0.5 and 0.45 against bacteria of dental decay. The study was
tested in a lab of Sirindhron College of public health, Phitsanulok. The experimental group
consisted of povidone-iodine solution at a concentration of 1 0 , 7 . 5 , 1 , 0 . 5 and 0 . 4 5 . The
control group was distilled water as a negative control group and chlorhexidine gluconate at
a concentration of 0.12 was positive control group. The test was performed by the agar disc
diffusion method. The results were recorded by measuring the diameter of the clear zone. It
was found that the 5 concentrations ( 1 0 , 7 . 5 , 1 , 0 . 5 and 0 . 4 5 ) of povidone-iodine were
effective in inhibiting bacteria of dental caries.
Keywords : Dental Caries, Povidone-iodine, Bacteria of Dental Caries
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on Constructivist Theory and CIPPA Model to Enhance Writing Skill
on Spelling Section for the Students in Grade 3
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเรียนรู้แบบ CIPPA เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบที่พัฒ นาขึ้ น คือ
หาประสิทธิภาพของรูปแบบ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการเขียน ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น และศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้ว ยรูปแบบที่
พัฒ นาขึ้น 4) ศึกษาความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ สำนัก
การศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 31 คน และกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จัย ได้แก่ 1) แบบ
สัมภาษณ์ 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน 4) แบบวัด
ทักษะการเขียน 5) แบบวัดความพึงพอใจ และ 6) แบบประเมินความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบ สถิติที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) ผล
การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า การเรียนวิชาภาษาไทยครูจะเน้นอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา ไม่เน้นให้
นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเอง ทำให้นักเรียนไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอน เพื่อน และแหล่งความรู้จาก
สื่ออื่น การพัฒนาทักษะการเขียนให้เน้นการปฏิบัติจริงโดยมีครูเป็น ผู้ชี้แนะให้คำปรึกษา 2) ผลการพัฒ นา
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบ CIPPA เพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (PSKKCE Model) มี
องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ คือ 1. หลักการ 2. วัตถุประสงค์ 3. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรีย นรู้
4. ระบบสังคม 5. หลักการตอบสนอง และ 6. ระบบสนับสนุน โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 6 ขั้นตอน
คือ ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่ ขั้นที่ 3 การจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ 4
แลกเปลี่ยนความรู้ ขั้นที่ 5 สรุปและนำแนวคิดไปใช้ และขั้นที่ 6 การประเมินผล และผลการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ มีคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.54 3) ผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
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CIPPA เพื่อพัฒ นาทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึ กษาปีที่ 3
(PSKKCE Model) พบว่า 1. ประสิทธิภาพของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ
84.67/84.46 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนที่
เรียนด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีทักษะการเขียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก 4) ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยมีความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบ CIPPA เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (PSKKCE Model) โดยรวมอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ : การพัฒนารูปแบบ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ การเรียนรู้แบบ CIPPA ทักษะการเขียน

Abstract
The research aimed to 1) learn the foundation information 2) Form and develop
learning model following the constructivist theory and CIPPA model to enhance writing skill
on spelling section on for grade 3 students 3) study the effectiveness of the developed model
by investigating the efficiency of the model, comparing students’ achievement and their
writing skills before and after the model employed, and finding out the students’ satisfaction
towards the learning activities contained in the developed model 4) survey the teachers’
opinions about using the model. The sample group selected by cluster sampling consisted of
31 primary students in class 3/1 of Tedsaban 4 Chalermphrakiat School under Education
Division of Kalasin Municipality which conducted in semester 1, academic year of 2020. The
target group consisted of 15 teachers teaching Thai subject in schools under Kalasin
Municipality. Tools used in the research were 1) interview form 2) lesson plans 3) students’
achievement test 4) writing test 5) satisfaction assessment form 6) survey form. The statistics
used in the study were Mean, Standard Deviation (SD), and t-test. The results of this research
were as follows: 1) In the Thai language classes, lectures were always appearing in the class.
The teachers had not provided their students creating the knowledge by themselves.
Consequently, the reaction among them rarely happened. It was suggested that teachers
promote students to be more active in looking up the knowledge from different sources.
Moreover, students should be instructed how to write in practical way coaching by the
teachers. 2) PSKKCE Model had 6 components, including 1. principle 2. objectives 3. learning
activity procedures 4. social system 5. response 6. support. Learning activities procedures
consisted of step 1 preparedness, step 2 seeking new knowledge, step 3 learning management,
899

step 4 knowledge sharing, step 5 conclusion and adopting the particular knowledge, and step
6 evaluation. The suitability investigated by experts was at the highest level with the average
of 4.54. 3) The study on the effectiveness of the developed model (PSKKCE Model) found
that 1. the efficiency was 84.67/84.46, which met the fixed criterion 80/80; 2. students’
achievement of post-test was higher than the pre-test with the statistical significance at .05;
3. students’ writing skill after the model employed was better with the statistical significance
at .05; 4. The students’ satisfaction towards the learning activities was high level. 4) The
teachers of Thai subject agreed that the developed model was effective with the range in
high level.
Keywords : Model Development, Constructivist Theory, CIPPA Model, Spelling Skill
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การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4
A Construction of the Diagnostics Test in the Mathematics
on Greatest Common Divisor and Least Common Multiple
for Students Grade 6 in Buriram Primary Educational Service Area Office 4
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวหารร่วมมาก
และตัวคูณร่วมน้อย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4
และหาคุ ณ ภาพด้ า นความตรงตามเนื ้ อหา (Content validity) ความยาก (Difficulty) อำนาจจำแนก
(Discrimination) ความตรงตามสภาพ (Concurrent validity) ความเที่ยง (Reliability) กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 จำนวน 614 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่
สร้างขึ้นโดยใช้ฟอร์มข้อสอบ (Item form) จำนวน 5 ฉบับ ฉบับละ 20 ข้อ รวม 100 ข้อ ผลการวิจัยปรากฏ
ว่า แบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 5 ฉบับ ค่าความตรงตามเนื้อหามีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ .80-1.00 มีค่าความยากตั้งแต่
.54-.70 ค่าอำนาจจำแนกใช้สูตรของ Brennan มีค่าตั้งแต่ .54-.86 ค่าความตรงตามสภาพ ใช้สูตรสหสัมพันธ์
ของ Spearman มีค่าตั้งแต่ .762-.986 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิ ติ .01 ส่วนค่าความเที่ ย งใช้ สูต รของ
Livingston มีค่าตั้งแต่ .96-.97 สำหรับคะแนนจุดตัดหาโดยวิธีของ Angoff แต่ละฉบับเท่ากับ 12 คะแนน
จากคะแนนเต็มฉบับละ 20 คะแนน ผลการวินิจฉัยพบว่า นักเรียนมีข้อบกพร่องมากที่สุด ในเรื่องตัวประกอบ
เละการหาตัวประกอบการแยกตัวประกอบ และตัวคูณร่วมน้อย
ผลการวิจัยปรากฏว่า แบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 5 ฉบับ ค่าความตรงตามเนื้อหามีค่าเฉลี่ยตั้งแต่
.80-1.00 มีค่าความยากตั้งแต่ .54-.70 ค่าอำนาจจำแนกใช้สูตรของ Brennan มีค่าตั้งแต่ .54-.86 ค่าความ
ตรงตามสภาพ ใช้สูตรสหสัมพันธ์ของ Spearman มีค่าตั้งแต่ .762-.986 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 ส่วน
ค่าความเที่ยงใช้สูตรของ Livingston มีค่าตั้งแต่ .96-.97 สำหรับคะแนนจุดตัดหาโดยวิธีของ Angoff แต่ละ
ฉบับเท่ากับ 12 คะแนน จากคะแนนเต็มฉบับละ 20 คะแนน ผลการวินิจฉัยพบว่า นักเรียนมีข้อบกพร่องมาก
ที่สุด ในเรื่องตัวประกอบเละการหาตัวประกอบการแยกตัวประกอบ และตัวคูณร่วมน้อย
คำสำคัญ : การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย ตัวหารร่วมมากและการคูณร่วมน้อย ฟร์อมข้อสอบ
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Abstract
The objectives of this research were to construct a mathematics diagnostic test on
“Factor of Number” for grade 6 students under the Buriram Primary Educational service area
District office 4, and to validate out the content validity, the difficulty, the discrimination, the
concurrent validity and the reliability of the tests. The sample consisted of 614 students who
were selected by Multi-Stage Random Sampling technique form grade 6 students of the
Buriram Primary Educational service area District office 4. The research instruments were 5
sets of 4-choices mathematics diagnostic test, which were constructed by using 5 item forms
each form consisted of 20 items, total was 100 items. The result s of this research were that
the content validity of the mathematics diagnostic test ranged from .80 to 1.00. The difficulty
index of each item ranged from .54-.70. The discrimination Index calculated by Brennan
Method ranged from .54 to .86. The concurrent validity calculated by Spearman Correlation
Coefficient ranged from .762-.986 with statistically significant difference .01 levels. The
reliability of each subtest calculated by Livingston Method ranged from .96-.97. The cutting
score calculated by Angoff Method of each subtest were 12 points form 20 points. The
diagnostic results that the topics students misunderstood the most were the topics on Factor
of Number and Factorization, Factoring and Least Common Multiple (LCM).
The result s of this research were that the content validity of the mathematics
diagnostic test ranged from .80 to 1.00. The difficulty index of each item ranged from .54-.70.
The discrimination Index calculated by Brennan Method ranged from .54 to .86. The concurrent
validity calculated by Spearman Correlation Coefficient ranged from .762-.986 with statistically
significant difference .01 levels. The reliability of each subtest calculated by Livingston Method
ranged from .96-.97. The cutting score calculated by Angoff Method of each subtest were 12
points form 20 points. The diagnostic results that the topics students misunderstood the most
were the topics on Factor of Number and Factorization, Factoring and Least Common Multiple
(LCM).
Keywords: Creating a Diagnostic Test, Greatest Common Divisor and Least Common Multiple,
Item Forms
1. บทนำ

จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่า จะ
เป็นทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560 : 4) องค์ประกอบสําคัญในการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล การบูรณาการ
สิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีคุณค่าต่อผู้เรียน และช่วยให้การ
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จัดการเรียนการสอนประสบความสําเร็จยิ่งขึ้น การวัดผลและประเมินผลเป็นกระบวนการที่ต้องทําควบคู่ไปกับ
การจัดการเรียนการสอนโดยมีจุดประสงค์ 5 ประการ ดังนี้ ประการแรก การประเมินผลเพื่อวินิจฉัยจุดเด่น
หรือจุดด้อยของนักเรียน ประการที่สอง การประเมินผลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน ประการที่
สาม การประเมินผลและตัดสินผลการเรียน ประการที่สี่ การประเมินผลเพื่อจัดประเภท และ ประการที่ห้า การ
ประเมินผลเพื่อพยากรณ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ครูต้องกระทําอย่างต่อเนื่องและควบคู่ ไป
กับกระบวนการเรียนการสอน โดยเริ่มต้นจากการประเมินผลก่อนเรียน ประเมินผลระหว่างเรี ยน และ
ประเมินผลหลังเรียน เพื่อจะได้ทราบว่าผู้เรียนมีความสามารถ ความสนใจและความถนัด หรือมีข้อบกพร่องใน
เรื่องใด ดังนั้น จึงได้นําแนวคิดเกี่ยวกับการวินิจฉัยมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ เป็น การ
ตรวจสอบ และค้นหาข้อบกพร่องของนักเรียนเป็นรายบุคคลผลของการประเมินสามารถบอกได้ว่านักเรียน
บกพร่องในแนวคิดทางคณิตศาสตร์ใด ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ใด และสาเหตุของความ
บกพร่อง ซึ่งข้อบกพรองนั้นอาจจะเป็นของนักเรียนหรือของครูก็ได้ บางโอกาสอาจจะเจอจุดเด่นหรือควา
สามารถพิเศษของนักเรียนด้วย ครูสามารถนำผลขอการประเมินมาแก้ไขและส่งเสริมการเรียนของผู้เรี ยนให้
ถูกต้องและตรงจุดตลอดจน นำมาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี 2555 : 158 - 161) เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่จะแก้ ไขให้ ผู้เรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น คือ การใช้แบบทดสอบแบบวินิจฉัย ซึ่งการวัดผลเพื่อวินิจฉัยนี้ถือเป็นสิ่ง
สําคัญในการเรียนการสอนเพราะจะช่วยให้นักเรียนเจริญงอกงามบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ (สมนึก
ภัททิยธนี. 2553 : 8)
จากรายงานของกลุ ่ ม งานวั ดผลและประเมิ น ผลการศึ ก ษา สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แยกตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ พบว่า ในปีการศึกษา 2564 สาระการเรียนรู้ที่เขตพื้นที่ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ย
ของเขตพื้นที่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ได้แก่ สาระการเรียนรู้จำนวนและพีชคณิต โดยมีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 36.60 ซึ่งเรื่องตัวหารร่วมมากที่สุดและตัวคูณร่วมน้อยที่สุด อยู่ในสาระการเรียนรู้จำนวนและพีช คณิต ที่
เขตควรเร่ง พัฒ นาดัง กล่ าว จากผลการทดสอบในระดั บต่ ำ ดัง กล่ าวเรื ่องตัวหารร่ วมมากที่ สุดและตัว
คูณร่วมน้อยที่สุด จึงเป็นเนื้อหาหนึ่งที่เป็นปัญหาสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 4
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตัวหารร่วม
มากที่สุดและตัวคูณร่วมน้อยที่สุด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งในคณิตศาสตร์ ที่
มีความสําคัญมาก และเป็นประโยชน์ในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับสูงขึ้นไป เช่น การแก้โจทย์ปั ญหาการ
บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน และการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียน ยังช่วยให้ครูผู้สอนทราบ
จุดบกพร่องของนักเรียน เพื่อจะได้ปรับปรุง และหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนของนัก เรีย นได้ตรง
จุด ซึ่งส่งผลให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมีพื้นฐานที่ดีในการเรีย นคณิ ตศาสตร์
ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างแบบทดสอบวิน ิ จฉัย ในการเรีย นคณิต ศาสตร์ เรื่อง ตัวหารร่วมมากและตั ว
คูณร่วมน้อย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4
2. เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตัวหารร่วมมากและ
ตัวคูณร่วมน้อย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4
3. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้น
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน
614 คน จากจำนวนโรงเรียน 38 โรง
กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดย กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ใช้ในการสำรวจเพื่อหา
จุดบกพร่องทางการเรียน จำนวน 100 คน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ใช้ในการทดสอบเพื่อหาคุณภาพของ
แบบทดสอบวินิจฉัย จำนวน 3 ครั้ง ทดลองใช้ครั้งที่ 1 จำนวน 80 คน ทดลองใช้ครั้งที่ 2 จำนวน 80 คน
และใช้จริงครั้งที่ 3 จำนวน 354 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ เป็นแบบวินิจฉัยเนื้อหาที่
คลาดเคลื่อน ชนิดเลือกตอบสี่ตัวเลือก ตัวลวงสังเคราะห์ มาจากคำตอบที่นักเรียนส่วนมากตอบผิด จาก
แบบทดสอบสำรวจ ที่ให้นักเรียนแสดงวิธีคิดและอธิบายเหตุผลจำนวน 5 ฉบับรวมทั้งสิ้น 18 ข้อ ดังนี้ ฉบับที่
1 ตัวประกอบและการหาตัวประกอบจำนวน 6 ข้อ ฉบับที่ 2 จำนวนเฉพาะและ ตัวประกอบเฉพาะจำนวน 4
ข้อ ฉบับที่ 3 การแยกตัวประกอบจำนวน 4 ข้อ ฉบับที่ 4 ตัวหารร่วมมาก จำนวน 2 ข้อ และฉบับที่ 5 ตัว
คูณร่วมน้อยจำนวน 2 ข้อ
ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียน 1.การกำหนดจุดมุ่งหมายและวางแผนในการ
สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์เรื่องตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย 2. ศึกษาทฤษฎี งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร คู่มือและหนังสือแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) คู่มือครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 3. วิเคราะห์เนื้อหา
สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ และให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องและสร้างแบบทดสอบสำรวจ
ชนิดเติมคำ แสดงวิธีคิด แสดงเหตุผล 4. ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา หาความตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบ หา
ค่าความสอดคล้อง (IOC) 5. ทดสอบเพื่อสำรวจหาข้อบกพร่องและหาตัวลวงของแบบทดสอบจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 100 คน 6. สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 7. ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความ
ถูกต้องของข้อบกพร่องและความตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบ 8. ทดลองใช้แบบทดสอบ วินิจฉัยครั้งที่ 1
จากกลุ่มตัวอย่าง 80 คน 9. วิเคราะห์หาค่าความยากของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ค่าอำนาจจำแนกของ
Brennan ค่าความเที่ยงของ Livingston และปรับปรุงข้อสอบ 10. ทดลองใช้แบบทดสอบ วินิจฉัยครั้งที่ 2
จากกลุ่มตัวอย่าง 80 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล 1. หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบเพื่อสำรวจหาจุดบกพร่อง
2. หาค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก รายข้อของข้อสอบในแบบทดสอบวินิจฉัย ทางการเรียนจากการ
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ทดสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เพื่อปรับปรุงข้อสอบและคัดเลือกข้อสอบ 3. หาคุณภาพของแบบทดสอบ จาก
การทดสอบครั้งที่ 3 ดังนี้ หาค่าสถิติพื้นฐาน หาค่าความยากง่ายและอำนาจจำแนกรายข้อ โดยใช้โปรแกรม
B-Index และหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสหสัมพันธ์ของ Spearman 4. วิเคราะห์จุดบกพร่อ งที่ นั ก เรียน
ตอบผิดในแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียน
4. ผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิจัยตามลำดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
จากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ที่สำคัญ เรื่อง ตัวหารร่วมมากและตัว
คูณร่วมน้อย ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง 2560) กำหนดเป็น โครงสร้างของแบบทดสอบสำรวจ 5 เรื่อง ได้แก่ ตัวประกอบและการหาตัว
ประกอบ จำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ การแยกตัวประกอบ ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย และ
ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบ โดยนำแบบทดสอบสำรวจที่สร้างขึ้น พร้อมด้วย
จุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พิจารณาข้อสอบ แต่ละข้อวัดได้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
ต้องการทดสอบและครอบคลุมเนื้อหาหรือไม่แ ละแก้ไขปรับปรุงก่อนนำไปทดสอบ ซึ่งทุกข้อคำถามมีค่ าดั ชนี
ความสอดคล้อง .80-1.00 ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์ (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552 : 242) IOC ควรมากกว่า
หรือเท่ากับ .80 แสดงว่าข้อสอบวัดได้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่มุ่งวัดจริง และนำแบบทดสอบ
สำรวจไปทดสอบกับนักเรียน จำนวน 100 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกบาปีที่ 6 เพื่อสำรวจข้อบกพร่อง
จากคำตอบที่นักเรียนส่วนมากตอบผิด ทำให้ทราบถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ โดยภาพรวมพบข้อบกพร่องที่จะ
นำมาสร้างเป็นตัวลวงในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคฟอร์มข้อสอบ (Item
form) ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นข้อสอบที่วัดได้สอดคล้องกับเนื้อหาของพฤติกรรมที่ต้องการวัด และ
วัดได้ตรงตามความต้องการโดยสร้างข้อสอบจากจุดประสงค์การเรียนรู้เดียวกัน สร้างคำถามและตัวเลือก
แตกต่างกันไปได้หลายลักษณะและสามารถผลิตข้อสอบได้จำนวนมากข้อ ซึ่งสามารถใช้วัดเนื้อหาแล ะ
จุดมุ่งหมายของวิชาที่ได้นิยามไว้อย่างชัดเจน โดยข้อคำถาม ตัวเลือกถูกและตัวลวงเขียนขึ้นอย่ างเป็ นระบบ
โดยเฉพาะตัวลวงที่สร้างมาสามารถวินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้เรียน ได้แบบทดสอบวินิจฉัยที่มีค่าความตรงตาม
เนื้อหามีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ .80 ถึง 1.00 ได้แก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ แสดงว่าข้อสอบวัดได้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่มุ่งวัดจริง โดยแบบทดสอบวินิจฉัยที่สร้างขึ้น ใช้คู่กับคู่มือการใช้แบบทดสอบวินิจฉัย
ซึ่งสามารถชี้ข้อบกพร่องของผู้เรียนได้ทุกข้อ
ตอนที ่ 2 คุ ณ ภาพของแบบทดสอบวิน ิจ ฉัย วิ ช าคณิต ศาสตร์ เรื ่ อ งตั วหารร่ว มมากและตัว
คูณร่วมน้อย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกยาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาบุรีรัม ย์
เขต 4
1. ค่าความตรงของแบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 5 ฉบับ ได้รับการพิจารณาตัดสินจากผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเนื้อหาและนักวัดผลการศึกษา จำนวน 5 คน พบว่า ข้อสอบมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ .80 ถึง 1.00 นั่นคือ
ข้อสอบแต่ละข้อสามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้จริง
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2. ค่าสถิติพื้นฐานของแบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 5 ฉบับ พบว่าผู้สอบส่วนใหญ่ได้คะแนนสอบ ฉบับที่
1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 5 ค่าเฉลี่ยคือ 12.45 12.90 12.33 12.92 และ 11.98 ตามลำดับ
ค่าเฉลี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม และเมื่อพิจารณา ค่าความเบ้พบว่า ทั้ง 5 ฉบับ ติดค่าลบ หรือโค้ง
เบ้ซ้าย คือ ข้อมูลส่วนใหญ่มีค่ามาก
3. ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 5 ฉบับ พบว่าแบบทดสอบวินิจฉัย
ทั้ง 5 ฉบับ มีค่าความยากตั้งแต่ .54-.70 โดยอยู่ในระดับระดับปานกลาง ถึงค่อนข้างง่ายและมีค่าอำนาจ
จำแนกทั้งแต่ .54-.86 โดยอยู่ในระดับถูกต้องส่วนใหญ่ โดยพิจารณาจากเกณฑ์การพิจารณาค่าความยาก
(สมนึก ภัททิยธนี. 2553 : 212) ค่าความยากตั้งแต่ .40-.60 ข้อสอบปานกลางนำไปใช้ได้ และค่าความยาก
ตั้งแต่ .61-.80 ข้อสอบค่อนข้างง่ายนำไปใช้ได้ และพิจารณาจากเกณฑ์การพิจารณาค่าอำนาจจำแนก
(Brennan et al, 1974 : 244-261) ค่า B-index ตั้งแต่ .50-.99 จำแนกผู้รอบรู้/ไม่รอบรู้/ได้ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ฉบับที่ 1 ตัวประกอบและการหาตัวประกอบจำนวน 20 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ .54-.70 ค่า
อำนาจจำแนกตั้งแต่ .54-.86 ซึ่งเป็นข้อสอบที่มีค่าความยากอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างง่ายและค่า
อำนาจจำแนกอยู่ในระดับถูกต้องส่วนใหญ่เหมาะสมที่จะเป็นข้อสอบวินิจฉัย
ฉบับที่ 2 จำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ .57-.70
ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .54-.81 ซึ่งเป็นข้อสอบที่มีค่าความยากอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างง่าย และค่า
อำนาจจำแนกอยู่ในระดับถูกต้องส่วนใหญ่เหมาะสมที่จะเป็นข้อสอบวินิจฉัย
ฉบับที่ 3 การแยกตัวประกอบ จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ .54-.70 ค่าอำนาจจำแนก
ตั้งแต่ .57-.86 ซึ่งเป็นข้อสอบที่มีค่าความยากอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างง่ายและค่าอำนาจจำแนกอยู่ใน
ระดับถูกต้องส่วนใหญ่เหมาะสมที่จะเป็นข้อสอบวินิจฉัย
ฉบับที่ 4 ตัวหารร่วมมาก จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ .57-.70 ค่าอำนาจจำแนก
ตั้งแต่ .54-.83 ซึ่งเป็นข้อสอบที่มีค่าความยากอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างง่าย และค่าอำนาจจำแนกอยู่
ในระดับถูกต้องส่วนใหญ่เหมาะสมที่จะเป็นข้อสอบวินิจฉัย
ฉบับที่ 5 ตัวคูณร่วมน้อย จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ .54-.70 ค่าอำนาจจำแนก
ตั้งแต่ .54-.81 ซึ่งเป็นข้อสอบที่มีค่าความยากอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างง่าย และค่าอำนาจจำแนกอยู่
ในระดับถูกต้องส่วนใหญ่เหมาะสมที่จะเป็นข้อสอบวินิจฉัย
4. คะแนนจุดตัด ของแบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 5 ฉบับ ซึ่งหาโดยวิธีของ Angoff พบว่า ทุกฉบับมี
คะแนนจุดตัด เท่ากับ 12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีนักเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 60.92,
63.22, 58.33, 63.22 และ 57.47 ตามลำดับ
5. ความตรงตามสภาพ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตั้งแต่ .762-.986 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ
.01 ในระดับสูงมาก เนื่องจากมีความสัมพันธ์ระหว่างอันดับที่คะแนน ของนักเรียนที่ทดสอบด้วยแบบทดสอบ
วินิจฉัยและอันดับที่ของนักเรียนที่ครูกำหนดมีความสัมพันธ์กันทางบวกระดับสูงโดยพิจารณาจากเกณฑ์ (ชู
ศรี วงศ์รัตนะ. 2553 : 313-314) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เข้าใกล้ 1 (ประมาณ .70 ถึง .90) ถือว่ามี
ความสัมพันธ์กันสูง (ถ้าสูงกว่า .90 ถือว่าอยู่ในระดับสูงมาก)
6. ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 5 ฉบับ ด้วยสูตรของ Livingston ใช้คะแนนจุดตัด
12 คะแนน มีค่าความเที่ยงตั้งแต่ .96-.97 โดยแบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 5 ฉบับ มีค่าความเที่ยงอยู่ในระดับสูง
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มาก พิจารณาจากเกณฑ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2553 : 313-314) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถ้าสูงกว่า .90 ถือ
ว่าอยู่ในระดับสูงมาก
7. ข้อบกพร่องของนักเรียนที่ตอบผิดจากแบบทดสอบทั้ง 5 ฉบับ พบว่า
ฉบั บ ที ่ 1 ตั ว ประกอบและการหาตัว ประกอบ พบข้ อ บกพร่อ งของนั ก เรี ยนในการตอบ
แบบทดสอบมากที่สุด เกิดจากบอกความหมายของตัวประกอบคือจำนวนนับที่นำไปหารจำนวนนับนั้นไม่ลงตัว
เช่น 7 เป็นตัวประกอบของ 35 เนื่องจาก 35 หารด้วย 7 ไม่ลงตัวร้อยละ 24.43 และหาตัวประกอบทุกตัวของ
จำนวนนับ จากจำนวนนับที่ไม่เป็นตัวประกอบของจำนวนนับนั้น แต่เป็นพหุคูณของจำนวนนับนั้น เช่น ตัว
ประกอบของ 6 ได้แก่ 12, 18 แต่ตัวประกอบของ 6 ได้แก่ 1, 2, 3, 6 และพหุคูณของ 6 ได้แก่ 12, 18, 24...
ร้อยละ 24.43
ฉบับที่ 2 จำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ พบข้อบกพร่องของนัก เรีย นในการตอบ
แบบทดสอบ มากที่สุด เกิดจากบอกว่าจำนวนเฉพาะเป็นจำนวนนับที่มีตัวประกอบมากกว่า 2 ตัว เช่น 4 เป็น
จำนวนเฉพาะเนื่องจาก 4 มีตัวประกอบได้แก่ 1,2,4 ร้อยละ 24.14
ฉบับที่ 3 การแยกตัวประกอบ พบข้อบกพร่องของนักเรียน ในการตอบแบบทดสอบมากที่สุด
เกิดจากแยกตัวประกอบโดยเขียนจำนวนในรูปของผลคูณของจำนวนนับ โดยมีจำนวนนับบางตัว ไม่ใช่จำนวน
เฉพาะ เช่น แยกตัวประกอบของ 8 = 2 × 4 เนื่องจาก 4 ไม่ใช่จำนวนเฉพาะร้อยละ 24.43
ฉบับที่ 4 ตัวหารร่วมมาก พบข้อบกพร่องของนักเรียนในการตอบแบบทดสอบมากที่สุดเกิด
จากได้ผลคูณของจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวประกอบร่วม หรือตัวหารร่วมและจำนวนที่เหลือบางจำนวน เช่น ห.ร.
ม. ของ 4 และ 12 คือ 6 เนื่องจาก นำ 2 ที่เป็นตัวหารร่วม คูณกับ 3 ที่เป็นจำนวนที่เหลือบางจำนวน ร้อย
ละ 24.14
ฉบับที่ 5 ตัวคูณร่วมน้อย พบข้อบกพร่องของนักเรียน ในการตอบแบบทดสอบมากที่สุด เกิด
จากหา ค.ร.น. แล้วได้จำนวนนับที่มีค่าเป็นพหุคูณของจำนวนนับที่กำหนดให้เพียงจำนวนเดียวเช่น ค.ร.น.
ของ 2 และ 7 คือ 12 เนื่องจาก 12 เป็นพหุคูณของ 2 เพียงจำนวนเดียว และหา ค.ร.น.แล้วได้ตัวคูณร่วม
ของจำนวนนับที่กำหนด เช่น ค.ร.น. ของ 18 และ 27 คือ 3 เนื่องจาก 3 เป็นตัวคูณร่วมของ 18 และ 27
ร้อยละ 24.43
สรุปโดยรวม ข้อบกพร่องของนักเรียนในการเรียนเรื ่องตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่ว มน้อ ย
นักเรียนมีข้อบกพร่องมากที่สุดร้อยละ 24.43 เรื่องตัวประกอบและการหาตัวประกอบการแยกตัวประกอบ และ
ตัวคูณร่วมน้อย
5. การอภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตัวหารร่วมมากและตัว
คูณร่วมน้อย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาบุ รีรัมย์
เขต 4 สามารถอภิปรายผลของการวิจัยได้ ดังนี้
1. การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย
แบบทสอบวินิจฉัยแต่ละฉบับ สามารถชี้ข้อบกพร่องในการตอบของนักเรียนได้ทุ ก ข้อโดยใช้คู่ กับ
คู่มือการใช้แบบทสอบวินิจฉัย เนื่องจากในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยได้นำแบบทดสอบสำรวจไปสำรวจ
คำตอบผิดของนักเรียนเพื่อหาตัวเลือก โดยให้นักเรียนเขียนคำตอบและแสดงวิธีทำพร้อมทั้งอธิบายเหตุ ผลใน
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แต่ละข้อ และผู้วิจัยนำคำตอบของนักเรียนทุกคนมาบันทึกความถี่เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการตอบผิดในแต่
ละคำตอบ โดยพิจารณาจากเหตุผลในการตอบของนักเรียนและขั้นตอนการแสดงวิธีทำ และคัดเลือกคำตอบที่
นักเรียนส่วนใหญ่ตอบผิดไว้ 3 อันดับแรก โดยในบางข้อที่คำตอบไม่ชัดเจนได้สัมภาษณ์นักเรียนเพิ่มเติม และ
นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ทำให้ทราบถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ โดยภาพรวม ซึ่งคำตอบที่คดั ไว้
สามารถชี้สาเหตุของความบกพร่องของนักเรียนได้ มาสร้างเป็นตัวเลือกของแบบทดสอบวินิจฉัย ประเภท
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก โดยใช้เทคนิคฟอร์มข้อสอบ (Item form) ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นข้อสอบที่
วัดได้สอดคล้องกับเนื้อหาของพฤติกรรมที่ต้องการวัด และวัดได้ตรงตามความต้องการโดยสร้า งข้อสอบจาก
จุดประสงค์การเรียนรู้เดียวกัน สร้างคำถามและตัวเลือกแตกต่างกันไปได้หลายลักษณะ และสามารถผลิต
ข้อสอบได้จำนวนมากข้อ ซึ่งสามารถใช้วัดเนื้อหาและจุดมุ่งหมายของวิชาที่ได้นิยามไว้อย่างชัดเจน โดยข้อ
คำถาม ตัวเลือกถูกและตัวลวงเขีย นขึ้ นอย่ างเป็นระบบโดยเฉพาะ ตัวลวงที่สร้างมาสามารถวิน ิจ ฉั ย
ข้อบกพร่องของผู้เรียนได้แบบทดสอบวินิจฉัยที่มีค่าความตรง ตามเนื้อหามีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ .80 ถึง 1.00 ซึ่ง
พิจารณาจากเกณฑ์ (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552 : 242) IOC ควรมากกว่าหรือเท่ากับ .80 และ ได้แก้ไขตาม
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ แสดงว่าข้อสอบวัดได้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่มุ่งวัดจริง สามารถใช้หา
ข้อบกพร่องของนักเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนและครู ซึ่งสอดคล้องกับ สอดคล้องกับ Ebel (1965
: 45) ที่กล่าวว่า มีการนำเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานมาใช้ในการวินิจฉัยการเรียน ได้แก่ แบบวัดสติปัญญา แบบ
วัดความถนัดและแบบสอบวินิจฉัยการเรียน ในบรรดาเครื่องมือเหล่านี้แบบทดสอบวินิจฉัย ( Diagnostic
test) สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดที่สุด เพราะแบบสอบวินิจฉัยที่สร้างขึ้น เพื่อใช้ค้นหาจุดบกพร่องทางการ
เรียน เป็นแบบสอบที่จะช่วยชี้แนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องในการซ่อมเสริม และแนะแนวการเรี ยนต่อ ไป
และ(นฤมล อุดรประจักษ์. 2555 : 21) กล่าวว่า แบบทดสอบวินิจฉัยเป็นเครื่องมือที่ใช้ค้นหาข้อบกพร่อง
ทางการเรียนซึ่งปรับปรุงมาจากแบบทดสอบเพื่อสำรวจตัวลวงแต่ละข้อในแบบทดสอบวินิจฉัย มาจากคำตอบ
ผิดที่นักเรียนส่วนมากตอบจากแบบทดสอบเพื่อสำรวจและตัวลวงนั้นสามารถบอกถึงสาเหตุ ข้อบกพร่อง
ลักษณะต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน อีกทั้ง (สุมานี กลิ่นพูน. 2555 : 34) ได้
กล่าวถึงแบบทดสอบวินิจฉัยเป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพื่อมุ่งค้นหาจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องทางการเรียนของ
นักเรียนวิชาต่าง ๆ เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งสามารถระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องนั้น เพื่อนำไปสู่
กระบวนการสอนซ่อมเสริมและเป็นแนวทางในการปรับปรุงทางการเรียนการสอนต่อไป
2. การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
2.1 ความตรงตามเนื้อหา
จากผลการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยใช้แบบการประเมินผลความสอดคล้อง ตามวิธี
ของ โรวิเนลลี และแฮมเบิลตัน ผลปรากฏว่า แบบทดสอบวินิจฉัยมีค่าความตรงตามเนื้อหามี ค่า เฉลี่ยตั้ งแต่
.80-1.00 ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์ (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552 : 242) IOC ควรมากกว่าหรือเท่ากับ .80 และ
ได้แก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ แสดงว่าข้อสอบวัดได้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่มุ่งวัดจริงซึ่ง
สอดคล้องกับ สมนึก ภัททิยธนี (2553 : 218-222) ที่กล่าวว่า ให้พิจารณาคัดเลือกจุดประสงค์หรือข้อสอบ ที่
มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ .50 ถึง 1.00 ซึ่งแสดงว่าจุดประสงค์นั้นวัดได้ครอบคลุมกับเนื้อหาตามชื่อเรื่อ งนั้ น หรือ
ข้อสอบข้อนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนฤมล อุดร
ประจักษ์ (2555 : 97-100) ได้สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบ
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สมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ เท่ากับ .80-1.00
2.2 ค่าความยากของแบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 5 ฉบับ
จากการทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพรายข้อ ค่าความยากของแบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 5
ฉบับ ได้ทดลองใช้แบบทสอบวินิจฉัย 2 ครั้ง ได้ปรับปรุงข้อสอบที่มีค่าความยากต่ำในแต่ละฉบับทั้ง 2 ครั้ง
จากนั้นผู้วิจัยได้นำแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปใช้จริงครั้งที่ 3 พบว่ามีค่าความยากตั้งแต่ .54-.70 โดยอยู่ใน
ระดับระดับปานกลางถึงค่อนข้างง่าย ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์ การพิจารณาค่าความยาก (สมนึก ภัททิยธนี.
2533 : 212) ค่าความยากตั้งแต่ .40-.60 ข้อสอบปานกลางนำไปใช้ได้ และค่าความยากตั้งแต่ .61-.30
ข้อสอบค่อนข้างง่ายนำไปใช้ได้ซึ่งแบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 5 ฉบับ มีคุณภาพผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับระดับ ปาน
กลางถึงค่อนข้างง่ายจึงเหมาะสมที่จะเป็นแบบทดสอบวินิจฉัย สอดคล้องกับแนวคิดของ สมบัติ ท้ายเรือคำ
(2551,หน้า 88-89) กล่าวว่า ความยาก คือ สัดส่วนที่แสดงว่าข้อสอบนั้นมีคนตอบถูกมากหรือ น้อยถ้ามี คน
ตอบถูกมากก็เป็นข้อสอบง่าย ถ้ามีคนตอบถูกน้อยก็เป็นข้อสอบยาก ข้อสอบที่คัดเลือกมาใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลควรเป็นข้อสอบที่มีความยากปานกลาง คือประมาณ .50 แต่ในทางปฏิบัติกำหนดเกณฑ์ ระดับ
ความยากของข้อสอบที่จะเลือกไว้ในช่วง .2-.8 และแบบทดสอบวินิจฉัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความยาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมานี กลิ่นพูน (2555, หน้า 125-128) ได้สร้างแบบทดสอบวินิจฉัย ในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ค่าความยากตั้งแต่ .65-.86 ดังนั้น จึง
ถือได้ว่าแบบทดสอบวินิจฉัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความยากเหมาะสมสำหรับใช้เป็นแบบทดสอบวินิจฉัย
2.3 ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 5 ฉบับ
จากการทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพรายข้อ ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 5
ฉบับ ได้ทดลองใช้แบบทดสอบวินิจฉัย 2 ครั้ง ได้ปรับปรุงข้อสอบที่มีค่าอำนาจจำแนกต่ำในแต่ละฉบับทั้ ง 2
ครั้ง จากนั้นผู้วิจัยได้นำแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปใช้จริง ครั้งที่ 3 พบว่า มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .54-.86
โดยอยู่ในระดับถูกต้องส่วนใหญ่ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์การพิจารณาค่าอำนาจจำแนก ( Brennan et al.,
1974, pp. 244-261) ค่า B-index ตั้งแต่ .50-.99 บ่งชี้ผู้รอบรู้/ไม่รอบรู้/ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ สมนึก ภัททิยธนี (2553, หน้า 213) ได้เสนอแนวคิดว่า ค่าอำนาจจำแนกคือ ความสามารถ
ของข้อสอบในการจำแนกผู้สอบที่มีคุณลักษณะหรือความสามารถตกต่างกันออกจากกันได้ ซึ่งแบบทดสอบ
วินิจฉัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าอำนาจจำแนกสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดังนั้น จึงถือได้ว่าแบบทดสอบวินิจฉัยที่
ผู้วจิ ัยสร้างขึ้นมีค่าอำนาจจำแนกเหมาะสม สำหรับใช้เป็นแบบทดสอบวินิจฉัย
2.4 ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 5 ฉบับ
จากการทดสอบเพื ่ อตรวจสอบคุ ณภาพของแบบทดสอบแต่ล ะฉบั บ ค่ า ความเที่ ย งของ
แบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 5 ฉบับ ด้วยสูตรของ Livingston ใช้คะแนนจุดตัด 12 คะแนน มีค่าความเที่ยงตั้งแต่
.96-.97 โดยแบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 5 ฉบับ มีค่าความเที่ยงอยู่ในระดับสูงมาก พิจารณาจากเกณฑ์ (ชูศรี
วงศ์รัตนะ, 2553, หน้า 313-314) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถ้าสูงกว่า .90 ถือว่าอยู่ในระดับสูงมากอาจเป็น
เพราะแบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 5 ฉบับผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทางค้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นผู้พิจารณา
ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้และข้อสอบของแบบทดสอบวินิจฉัยและได้แก้ไขตาม
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ จึงทำให้แบบทสอบวินิจฉัยทั้ง 5 ฉบับ มีค่าความเที่ยงอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งมีค่า
ความเที่ยงใกล้เคียงกับผู้ที่เคยสร้างไว้ คือ นฤมล อุดรประจักษ์ (2555, หน้า 97-100) ได้สร้างแบบทดสอบ
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วินิจฉัยจุดบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ค่าความ
เที่ยงท่ากับ .94
2.5 ค่าความตรงตามสภาพของแบบทดสอบวินิจฉัย
ค่าความตรงตามสภาพของแบบทดสอบวินิจฉัย พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตั้งแต่
.762-.936 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 อยู่ในระดับสูงมากเนื่องจากมีความสัมพันธ์ระหว่างอันดับที่คะแนน
ของนักเรียนที่ทดสอบด้วยแบบทดสอบวินิจฉัย และอันดับที่ข องนักเรียนที่ครูกำหนดมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกระดับสูงโดยพิจารณาจากเกณฑ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553, หน้า 313-314) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ข้าใกล้ 1 (ประมาณ .70 ถึง .90) ถือว่ามีความสัมพันธ์กันสูง (ถ้าสูงกว่า .90 ถือว่าอยู่ในระดับสูงมาก) ซึ่ง
สอดคล้องกับ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543, หน้า 246) ที่กล่าวว่า ค่าความตรงแสดงถึงผลการ
ใช้เครื่องมือทำนายพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ์เฉพาะหรือแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของ
เครื่องมือกับคะแนนการวัดจากเกณฑ์สัมพันธ์ภายนอก (External criterion) ที่เป็นอิสระโดยเครื่องมือที่มี
ความตรงเชิงสภาพสามารถให้ผลการวัดสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของคุณลักษณะนั้นในขณะนั้น เช่น
คนที่เก่งภาษาอังกฤษมากที่สุดในชั้น ก็ควรจะสอบข้อสอบภาษาอังกฤษได้เป็นที่หนึ่ง เป็นต้น ซึ่งแบบทดสอบ
วินิจฉัย มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมากดังนั้น จึงถือได้ว่าแบบทดสอบวินิจฉัยที่ผู้วิจัย สร้างขึ้น
สามารถสามารถวัคได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
2.6 คะแนนจุดตัด ของแบบทดสอบวินิจฉัยทั้งห้าฉบับ
คะแนนจุดตัด ของแบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 5 ฉบับ ซึ่งหาโดยวิธีของ Angoff พบว่า มีคะแนน
จุดตัดทุกฉบับเท่ากับ 12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีนักเรียนสอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 60.92,
63.22, 58.33, 63.22 และ 57.47 ตามลำดับ ซึ่งคะแนนจุดตัดของแบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 5 ฉบับดังกล่าว จะ
ช่วยตัดสินว่านักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์เป็นผู้มีความรู้จริง และพบข้อบกพร่องของนักเรียนในเรื่องตัวประกอบ
ของจำนวนนับ มากที่สุดถึง 3 เรื่อง ได้แก่ ตัวประกอบและการหาตัวประกอบการแยกตัวประกอบ ตัว
คูณร่วมน้อยสอดคล้องกับปัญหาที่พบ จากผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศซึ่งเรื่องตัวหาร
ร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย เป็นเนื้อหาหนึ่งที่นักเรียน มีค่าร้อยละของนักเรียนตอบถูกอยู่ในระดับต่ำทุกชุดทั้ง
จากประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์และจากการสัมภาษณ์เพื่อนครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และปัญหาการเรียน เรื่องประกอบของจำนวนนับมีหลายประการ เช่นการหาตัวประกอบไม่ถูกต้อง ไม่
ครบทุกตัว มีจำนวนที่ไม่ใช่ตัวประกอบของจำนวนนับนั้นรวมอยู่ บอกจำนวนเฉพาะไม่ถูกต้องโดยมีตัว
ประกอบมากกว่า 2 จำนวนการแยกตัวประกอบไม่ถูกต้องโดยเขียนจำนวนในรูปการคูณของจำนวนนั บ ซึ่ง
บางตัวที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ การหา ห.ร.ม. ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่จำนวนที่มากที่สุด การหา ค.ร.น. ไม่ถูกต้องไม่ใช่
จำนวนที่น้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเกิดจากครูผู้สอนไม่ได้นำแบบทดสอบวินิจฉัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
จึงแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ไม่ได้เน้นหรือมองข้ามในเนื้อหาที่นักเรียนบกพร่องและใส่ใจกับเนื้ อ หาอื่ นที่คิด ว่ายาก
และต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ ซึ่งการนำแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาใช้จะทำให้ทราบว่า นักเรียนมีข้อบกพร่องในเรื่ องตัว ประกอบของ
จำนวนนับในเรื่องใดบ้าง และบกพร่องอย่างไร ทั้งในภาพรวมและรายบุคคล ซึ่งครูผู้สอนจะทราบข้อบกพร่อง
ของนักเรียนได้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงดังนั้น เมื่อครูได้ทราบข้อบกพร่องในเรื่องใดเพราะเหตุใดได้ตรงจุดแล้ว
ก็จะสามารถปรับวิธีสอนของตน ตลอดจนคิดหาวิธีแก้ หรือหานวัตกรรมมาแก้ปัญหาข้อบกพร่องของนักเรียน
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ได้ตรงจุด เมื่อข้อบกพร่องของนักเรียนหมดไปก็จะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้อง
กับ นฤมล อุดรประจักษ์ (2555, หน้า 21) ที่กล่าวว่า แบบทดสอบวินิจฉัยเป็นเครื่องมือที่ใช้ค้นหาข้อบกพร่อง
ทางการเรียน ซึ่งปรับปรุงมาจากแบบทดสอบเพื่อสำรวจตัวลวงแต่ละข้อ ในแบบทดสอบวินิจฉัยมาจากคำตอบ
ผิด ที่นักเรียนส่วนมากตอบจากแบบทดสอบเพื่อสำรวจ และตัวลวงนั้นสามารถบอกถึงสาเหตุข้อบกพร่อง
ลักษณะต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
6. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยปรากฏว่า แบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 5 ฉบับ ค่าความตรงตามเนื้อหามีค่าเฉลี่ยตั้งแต่
.80-1.00 มีค่าความยากตั้งแต่ .54-.70 ค่าอำนาจจำแนกใช้สูตรของ Brennan มีค่าตั้งแต่ .54-.86 ค่าความ
ตรงตามสภาพ ใช้สูตรสหสัมพันธ์ของ Spearman มีค่าตั้งแต่ .762-.986 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 ส่วน
ค่าความเที่ยงใช้สูตรของ Livingston มีค่าตั้งแต่ .96-.97 สำหรับคะแนนจุดตัดหาโดยวิธีของ Angoff แต่ละ
ฉบับเท่ากับ 12 คะแนน จากคะแนนเต็มฉบับละ 20 คะแนน ผลการวินิจฉัยพบว่า นักเรียนมีข้อบกพร่องมาก
ที่สุด ในเรื่องตัวประกอบเละการหาตัวประกอบ การแยกตัวประกอบ และตัวคูณร่วมน้อย
7. ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ที่สนใจใช้แบบทดสอบวินิจฉัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตัว หารร่วมมากและตัว
คูณร่วมน้อย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ควรศึกษาคู่มือการใช้แบบทดสอบวินิจฉัยและวัตถุประสงค์
ของแบบทดสอบวินิจฉัยให้เข้าใจ ทั้งนี้เพื่อการวินิจฉัยผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ทดสอบ
2. แบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 5 ฉบับนี้ เหมาะสำหรับค้นหาข้อบกพร่องของนักเรียนชั้นประถมศึก ษา
ปีที่ 6 ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับเท่านั้นเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒ นาตนเอง
สร้างความพร้อมในการเรียนในเรื่องต่อไป และในชั้นที่สูงขึ้นเนื่องจากเป็นแบบทดสอบที่ค่อนข้า งง่ าย จึงไม่
เหมาะสำหรับนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
3. ครูผู้สอนสามารถสร้างข้อสอบให้มีจำนวนมากพอตามที่ต้องการ โดยศึกษาจากคู่มือการใช้
แบบทดสอบ ซึ่งจะทำให้วินิจฉัยข้อบกพร่องของนักเรียนได้ตรงจุดมากขึ้น
4. ครูผู้สอนควรนำแบบทดสอบไปใช้หลังจากที่ทำการสอนเนื้อหาเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อหาข้อ บกพร่อง
ซึ่งจะช่วยให้การสอนซ่อมเสริมสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดอีกทั้งนำผลที่ได้จากการทดสอบไปพัฒนาการเรียน
การสอน อันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ เรื่อง วิทยาการคำนวณ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒ นาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ เรื่อง วิทยาการ
คำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80) 2)
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
บนเว็บ เรื่อง วิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ เรื่อง วิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า E1/E2
ผลการวิจัยพบว่า
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ เรื่องวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.13/85.63
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั ก เรียนที่ เรียนด้ วยหนั งสืออิ เล็ กทรอนิก ส์บนเว็บ เรื่อง
วิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการเรียนสูง
กว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนการเรียน
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ เรื่อง วิทยาการคำนวณ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52)
คำสำคัญ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ วิทยาการคำนวณ
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Abstract
The purposes of this study were: 1 to develop a web-based e-book on computational
science. For students in Mathayom 1, Wat Pho Thong School have the Efficacy Score for 80/80
2)) to compare before and after of student’s achievement who were using e-books on the web
on computational science for students in Mathayom 1 , Wat Pho Thong School 3 ) The
questionnaire for student’s satisfaction. The results of the study were as follows. The sample
group in this research Is a Mathayom 1 student at Wat Pho Thong School, Mueang District,
Buriram Province, for the first semester of the academic year 2 0 2 1 . The research tools
consisted of 1) Web-based e-books on computational science. For students in Mathayomsuksa
1, Wat Pho Thong School 2) Academic Achievement Test 3) Student Satisfaction Questionnaire
The statistics used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation, and E1/E2.
The results showed that
1. Web-based e-books on computational science For Mathayom 1 students, Wat
Pho Thong School had a score of 80.13/85.63.
2. Academic achievement of students using e-books on the web on computational
science For students in the first year of high school after studying higher than before
3. Students are satisfied with teaching and learning by using e-books on the web
on computational science. For Mathayom 1 students, Wat Pho Thong School, it was at the
highest level (μ = 4.52).
Keywords : e-Books on the Web, Computational Science
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บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
4 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึก ษา
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำแนกตามประสบการณ์ในการ
ทำงาน และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นครูผู้สอน จำนวน 320 คน ซึ่งได้มาโดย
ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครชซีและมอร์แกน จากนั้นใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.968 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก
2. ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึ กษา ใน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำแนกตามประสบการณ์ในการ
ทำงาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. ความคิดเห็นของครูครูผู้สอนเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึ กษา
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการกระตุ้นทางปัญญา แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ : ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษา
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Abstract
This research aimed to: 1) to study transformational leadership of school
administrators under buriram primary educational service area office 4 and 2) to compare
transformational leadership of school administrators under buriram primary educational service
area office 4 as perceived by teachers, classified by their work experience and size of school
The samples were 320 teachers, derived through Krejcie and Mrgan's Table, and a simple
random sampling technique. The instrument used for collecting the data was the
questionnaire, constructed by the rescarcher, with the reliability of 0.968. The statistics used
for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, independent t-test, one
way ANOVA and F-test.
The research results were as follows:
1. The opinions of teachers toward transformational leadership of school
administrators under buriram primary educational service area office 4 in each aspect and in
most items were at a high level
2. The comparison in transformational leadership of school administrators as
perceived by teachers with different work experiences was also not different.
3. The comparison in transformational leadership of school administrators as
perceived by teachers with different size of school overall not different. When considering
each aspect, it was found that intellectual stimulation was significantly different at .05.
Keywords : Transformation Leadership, School Administrators
1. บทนำ

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์และการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รอบตัว จึงได้มีการวางแผนการพัฒนาต่าง ๆ ที่มุ่งเน้น
ไปที่ทักษะในการดำรงชีวิต เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการกำหนดแบบแผนนโยบาย
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สังคมสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองไปพร้อม
กับสภาวะใหม่ บุคคลที่จะต้องดำเนินชีวิตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนี้คือเยาวชนที่ต้องใช้ทักษะต่าง ๆ
ดำเนินชีวิตไปควบคู่กับนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
ตามวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติที่ให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ย นแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560 : ฉ) หน่วยงานด้านการจัดการศึกษาถือเป็นแกนนำสำคัญ
ที่จะช่วยให้เยาวชนเรียนรู้และมีทักษะในการดำเนินชีวิตสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก ๆ ด้านให้เป็นไป
โดยราบรื่น ท่ามกลางสภาพปัญหาการจัดการศึกษาต่าง ๆ แต่กลับพบว่ามีสถานศึกษาจำนวนหนึ่งประสบ
ความสำเร็ จในการบริหารจัดการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนัก งาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความสำเร็จของสถานศึกษาเหล่านี้มีนักการศึกษาหลายท่านได้ศึ กษาและ
พบว่าผู้นำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งความสำเร็จขององค์กรล้วนขึ้นอยู่กับภูมิปัญญา
และแนวปฏิบัติที่สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงถือว่าเป็นบุคคลที่มี
ความสำคัญที่สุดเพราะเป็นผู้นำนโยบายและโครงการต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อผู้เรียน ครูแ ละ
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้มีภาวะผู้นำมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถทั้งด้านบริหาร
และวิชาการตามมาตรฐานสมรรถนะมาตรฐานตำแหน่ง และบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล (กระทรวงศึกษา
ธิการ. 2560 : 91 - 92)
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สุด เป็นหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติในการจั ดการศึ กษาเพื่อเป็น
ฐานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของชาติ ประเทศชาติจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลว จึงขึ้นอยู่กับบทบาทภาวะ
ความเป็นผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ในการพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
ทุกเมื่อ ภาวะผู้นำที่มีความเหมาะสมกับยุ คปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คือ ภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง โดยผู้นำเป็นผู้กระตุ้นและจุดประกายให้ผู้อื่นร่วมมือพัฒนาความสามารถจนบังเกิดผลสำเร็จ
อย่างดียิ่งทั้งผลลัพธ์และกระบวนการ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงช่วยให้ผู้ตามเจริญก้าวหน้าและพัฒ นาไปสู่
ความเป็นผู้นำโดยให้ผู้อื่นมีความร่วมมือและพึ่งพาอาศัยกันและกันในเวลาที่ทำงานเพื่อที่จ ะให้เ กิด ผลสำเร็จ
และบรรลุถึงเป้าหมาย โดยบทบาทหลักของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง คือ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่า ง
ๆ ขึ้นในองค์กร (ไชยา ภาวะบุตร 2560 : 10)
สถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ภายใต้สภาวการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มี
ความพร้อม และสามารถเป็นผู้นำในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องตรวจสอบบทบาททั้งของตนเอง และโรงเรียนว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสั งคมมาก
น้อยเพียงใด โดยการตรวจสอบความต้องการการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรในปัจจุบัน และ
ปรับองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การตอบสนอง
เช่นว่านั้นจึงเป็นภาระจำเป็นอันยิ่งใหญ่ของผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องดำเนินการวางแผนพัฒนา แผนปฏิบัติ
การ และแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนั้นการสร้างภาวะผู้นำของผู้บริหาร
สถานศึกษาให้สามารถปรับปรุงตนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคม เป็นความจำเป็นต่อ
การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 2561 : 25)
จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้นทำให้ผู้วิจ ัยจึ งสนใจที่ จะศึ กษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ว่าผู้บริหาร
สถานศึกษามีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับ ใด และเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน และปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน ว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไร ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา สำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารสถานศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็น ของครูผู ้สอนเกี่ ยวกับภาวะผู้ นำการเปลี่ ยนแปลงของผู้ บริ ห าร
สถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

917

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริห าร
สถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึ กษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำแนกตาม
ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดของโรงเรียน
3. สมมติฐานของการวิจัย
1. ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ ในการทำงานต่า งกัน มีความคิดเห็น เกี่ ยวกับ ภาวะผู ้น ำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 4 แตกต่างกัน
2. ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 4 แตกต่างกัน
4. วิธีการดำเนินการวิจัย
ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรรี ัมย์
เขต 4 จำนวน 1,885 คน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 2564 : 12)
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนั ก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 320 คน ได้จากการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่า งตาม
ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970 : 608 - 610 ; อ้างถึงใน ประสิทธิ์
สุวรรณรักษ์. 2555 : 148-149) แล้วดำเนินการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling)
ขั้นตอนการการสร้างแบบสอบถาม
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นข้อคำถามมี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ รายการ (Check List) ประกอบด้วยประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดของ
โรงเรียน
ตอนที ่ 2 สอบถามเกี ่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ของครู ผ ู ้ ส อนเกี ่ ย วกั บ ภาวะผู ้ น ำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในองค์ประกอบของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 4 ด้าน คือ 1) การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) การคำนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล
3. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ทำการตรวจสอบ
ข้อคำถามหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) พบว่า ข้อคำถามมี 34 ข้อ ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ โดนมีค่า IOC ระหว่าง 0.67 - 1.00
4. นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30
คน
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5. วิ เ คราะห์ ค วามเชื ่ อ มั ่น ของแบบสอบถามโดยใช้ ค ่ า สั มประสิ ทธิ์ แ อลฟา (Alpha
Coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) ปรากฏว่า แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.968
5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐานตามความคิดเห็น ของครู ผู ้สอนเกี ่ยวกับภาวะผู้ น ำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน
ภาวะผูน้ ำการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ระดับความคิดเห็น
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
ระดับ อันดับที่
S.D.
X
̅
บุรีรัมย์ เขต 4
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
4.29
0.60
มาก
1
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
4.25
0.62
มาก
2
3. การกระตุ้นทางปัญญา
4.19
0.62
มาก
4
4. การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
4.25
0.62
มาก
2
รวมเฉลี่ย
4.25
0.62
มาก
จากตาราง 2 พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X̅= 4.29) รองลงมามีสองด้าน ได้แก่
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X̅= 4.25) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X̅= 4.19)
ตาราง 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ผู้สอนเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริห าร
สถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดยรวมและรายข้อ
ประสบการณ์ในการทำงาน
ภาวะผูน้ ำการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน
น้อยกว่า 10 ปี ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
t
(n = 172)
(n = 148)
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
S.D.
S.D.
X̅
X̅
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
4.28 0.55 4.31 0.65 0.465
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
4.22 0.59 4.29 0.66 0.990
3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
4.15 0.60 4.23 0.64 1.217
4. ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
4.22 0.58 4.29 0.66 0.938
รวมเฉลี่ย
4.22 0.58 4.28 0.65 0.903
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จากตาราง 3 พบว่า ความคิดเห็นของครู ผู้สอนเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หาร
สถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ตาราง 4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ผู้สอนเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริห าร
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำแนกตามขนาดของ
โรงเรียน
แหล่งความแปรปรวน
df
SS
MS
F
P
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
ระหว่างกลุ่ม
2
0.23
0.11
0.314
0.73
ภายในกลุ่ม
317
113.46 0.36
รวม
319
113.69
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ระหว่างกลุ่ม
2
0.59
0.30
0.759
0.47
ภายในกลุ่ม
317
123.56 0.39
รวม
319
124.15
3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
ระหว่างกลุ่ม
2
5.74
2.87 7.893*
0.00
ภายในกลุ่ม
317
115.30 0.36
รวม
319
121.04
4. ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ระหว่างกลุ่ม
2
0.18
0.09
0.229
0.80
ภายในกลุ่ม
317
122.56 0.39
รวม
319
122.74
โดยรวม
ระหว่างกลุ่ม
2
0.38
0.19
0.581
0.56
ภายในกลุ่ม
317
104.69 0.33
รวม
319 105.08
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 4 พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หาร
สถานศึกษา จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การกระตุ้นทางปัญญาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงทำการทดสอบเป็นรายคู่ด้วย
วิธีการของเชฟเฟ่ ปรากฏดังตาราง 5
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ตาราง 5 เปรี ย บเที ยบความคิด เห็ น ของครู ผ ู้ ส อนเกี่ ยวกั บภาวะผู ้น ำการเปลี ่ย นแปลงของผู้ บริหาร
สถานศึกษา จำแนกตามขนาดของโรงเรียน ด้านการกระตุ้นทางปัญญา เป็นรายคู่
ขนาดของ
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
ด้านการกระตุ้นทาง
โรงเรียน
X̅
4.19
4.28
3.90
ปัญญา
ขนาดเล็ก
4.19
0.08
0.29*
ขนาดกลาง
4.28
0.38*
ขนาดใหญ่
3.90
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 5 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการกระตุ้นทางปัญญา จำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า
ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กกับครู ผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ และครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลางกับ
ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .05 ส่วนครูผู้สอนในโรงเรียน
ขนาดเล็กกับครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
6. อภิปรายผล
6.1 การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการการมีอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์ รองลงมามีสองด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการคำนึงถึ งความเป็นปั จ เจก
บุคคล ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญาตามลำดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาตนเองมา
อย่างต่อเนื่อง มีอุดมการณ์ในการทำงานที่เข้มแข็ง เป็นผู้เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อและแรงจูงใจนำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของครู มีพ ฤติกรรมที่ทำให้ผู้ร่วมงานเกิดการยอมรับ ศรัทธา เป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการโน้มน้าวใจผู้อื่นให้มีความคิดเห็นคล้อยตาม เพื่อให้ผู้อื่นมีความเต็มใจ และกระตือรือร้ นที่
จะทำงานให้บรรลุผล สอดคล้องกับ แบส (Bass. 1985 : 20) ให้ความหมาย ภาวะผู้นำแบบเปลี่ย นสภาพ
หมายถึง ผู้นำจะเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้ตามมีความต้องการที่สูงขึ้น ทำให้ตระหนักถึงความต้องการ สำนึกใน
ความสำคัญคุณค่าของจุดมุ่งหมายและวิธีที่จะทำให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของทีม องค์กร
นโยบายมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและยกระดับให้สูงขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ เลควูด แจนซี่ และ
เฟอร์นันเดช (Leithwood. & Femandez. 1994 : อ้างถึงใน สุรชิ น วิเศษลา 2551 : 40) ซึ่งพบว่าภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสัมพันธ์กับความผูกพันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของครู สอดคล้องกับงานวิจัยของ โคฮ์ (Koh. 1991 : 602) ได้ศึกษาและทดสอบสมมติฐาน
หลายสมมติฐานเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ ยนแปลงในโรงเรียนมัธยมประเทศสิงคโปร์ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ซาลีฮะห์ คะเข็ง (2555 : 90) ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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6.2 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ผู้สอนเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดยรวมและรายด้านไม่แ ตกต่าง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบันทำให้ผู้บริหารต้องมีภูมิปัญญาและความสามารถ ตลอดทั้ง
ประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อโลกในยุคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สามารถพาองค์กรฝ่าฟัน
อุปสรรคไปได้ โดยการสร้างความมั่นใจ และความไว้วางใจในความสามารถของผู้ร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ ชูศิลป์ หันสันเทียะ (2558 : 87) ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาสตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามประสบการณ์ใน
การทำงาน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน
6.3 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการกระตุ้นทางปัญญา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการทำงานค่อนข้างสูง
มีวุฒิภาวะสูง มีบุคลากรอย่างพอเพียง และสิง่ อำนวยความสะดวกในการทำงาน เป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ร่วมงาน
ปฏิบัติงาน และหาวิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ ใช้เหตุผลและข้อมูลประกอบกับมีความคิดเห็นที่หลากหลาย
ของบุคลาการในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการทำงาน ซึ่งแตกต่างกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก
มีบุคลากรน้อย ขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวก จึงส่งผลให้ความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรี ย นที่มี
ขนาดต่างกันมีความคิดเห็นด้านการกระตุ้นทางปัญญาแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กรรณิกา บุญช่วย (2561 : 57) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทภาวะผู้นำการเปลี่ย นแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง จำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า
โดยรวมไม่แตกต่างกัน
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 การศึกษาภาวะผู ้น ำการเปลี ่ยนแปลงของผู้บริห ารสถานศึ ก ษา พบว่า ภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีอิทธิพ ลอย่างมีอุดมการณ์ (X̅= 4.29)
รองลงมามีสองด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X̅=
4.25) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X̅= 4.19)
7.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
7.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูครู ผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน
พบว่า ด้านการกระตุ้นทางปัญญา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
8.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างความเลื่อมใสศรัทธา โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความยุติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมในการพิจารณาตัดสินใจ มีความมุ่งมั่น
และทุ่มเทในการปฏิบัติงานไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของครูผู้สอน
8.1.2 ผู้บริหารก็ควรยกย่องชมเชย ให้รางวัลตอบแทนในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้เกิดขวัญ
และกำลังใจในการทำงาน แสดงให้ผู้ร่วมงานเห็นถึงความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
8.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานหาวิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ ใช้
เหตุผลและข้อมูลในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการทำงาน
8.1.4 ผู้บริ หารสถานศึกษาควรรู้คุณสมบัติพื้นฐานของครูแต่ละคน เพื่อจะได้ มอบหมาย
งานให้ถูกจุด อันแสดงถึงความเอาใจใส่และเป็นกันเองอย่างเท่าเทียมกันต่อครูผู้สอนทุกคน
8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
8.2.1 ควรศึกษาการพัฒ นาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปั ญญาให้ กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา
8.2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
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บทคัดย่อ
การวิ จ ั ย เรื ่ อ งความต้ องการศึก ษาต่ อ หลัก สู ต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเกษตรศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศึกษา 5 ปี กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.
6) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปีที่ 3 ปวช.) จำนวน 300 คน และครูแนะแนว จำนวน 10
คนทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
วิจัยพบว่า ความสนใจศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศึกษา 5 ปี ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นมาก ร้อยละ 48.3 สนใจให้เปิดหลักสูตรแบบเรียนเต็มเวลาวันจันทร์ – ศุกร์ มากที่สุด ร้อยละ 93.4
ปัจจัยที่ใช้ในการเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ ใ กล้บ้านมาก
ที่สุด ร้อยละ 51.6 เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจศึกษาต่อมาก ร้อยละ 73.3 หลักสูตรนี้มีประโยชน์ต่อผู้เรียนในการ
ไปประกอบอาชี พ อาชีพ ครูใ นอนาคตมากร้อยละ 71.7 และหลักสูตรสอดคล้องกับ ตลาดงานหรือ สภาพ
เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันมากร้อยละ 53.3
คำสำคัญ : ความต้องการ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Abstract
Research on the need to study for the Bachelor of Education Program in Agriculture
Studies, Buriram Rajabhat University The objective is to study the needs of the Bachelor of
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Education program in Agriculture Studies for 5 years. 6) And 300 Vocational Certificate
Students (3rd Year, Vocational College) and 10 guidance teachers made a selection of
purposive sampling. The tools used in research are questionnaires. Statistics used to analyze
data include percentage, average, and standard deviation. Research showed that the interest
in opening a bachelor of education program in agriculture for 5 years was mostly opinionated,
48.3 percent were most interested in opening a full-time course Monday - Friday, 93.4 percent
of the factors used to choose a university to study.Nayai is commented that the university is
closest to home. 51.6 percent are very interesting courses to study. Of these 73.3 percent, the
course has a 71.7 percent benefit to learners in future teacher occupations, and the curriculum
is very much in line with the job market or modern economic conditions, 53.3 percent.
Keywords : Need, Bachelor of Science Program, in Agriculture Studies, Buriram Rajabhat
University
1. บทนำ

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ อันเป็นกลไกหลักในการ
พัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข ในกระแสของการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุคศตวรรษที่ 21 อันเป็นยุคที่มีความสลับซับซ้อน มี การเปลี่ยนแปลงของ
บริ บ ทเศรษฐกิ จ และสั ง คมโลก อั น เนื ่ อ งจากการปฏิ ว ั ติ ดิ จ ิ ทั ล การเปลี ่ ย นแปลงสู ่อ ุต สาหกรรม 4.0
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2560 : 1 ) รวมถึงการโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทคโนโลยีและองค์
ความรู้ใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การก้าวไปสู่โลกของความสะเหมือนจริง ทำให้การจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาที่มีภารกิจโดยตรงในการผลิตกำลังคน ในระดับสูงให้มีคุณสมบัติพร้อมจะเป็น กำลัง ในการ
พัฒนาประเทศ จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนให้มีความหลากหลายและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก (เรณุมาศ มาอุ่น. 2559 : บทนำ) การจัดทำหลักสูตรในการผลิตบุคลากรทางด้าน
วิชาชีพ ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้และทักษะวิชาชีพ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านเกษตรศึกษา จึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ผู้ เรียน
เกิดทักษะ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะในการสร้างความรู้ใหม่ ทักษะในการเรียนรู้และนวัตกรรม
ทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคู่กับ “เนื้อหา”เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒ นาตนเองอยู่เสมอผ่านหลักสูตรที่มีลักษณะกระชับ (lean curriculum) ช่างคิด
(thinking curriculum) และบูรณาการ (interdisciplinary curriculum) เพื่อสร้างผู้เรียนที่มี “คุณลักษณะ”
อันพึงปรารถนาของโลกศตวรรษที่ 21 เกิดความตระหนักและมีเจตคติที่ดีต่อสาขาวิชาเกษตรศึกษา เห็น
ความสำคัญและประโยชน์จากวิชาเกษตรและมีความรู้พื้นฐานในด้านการเกษตรเพื่อนำไปประกอบอาชีพ ต่อไป
ในอนาคตได้
ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรใหม่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศึกษา คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรจึงตระหนักถึงการเข้าสู่ยุคดิจิทัล หรือ AI ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางสภาพ
ภูมิอากาศ โรคระบาด การสร้างคุณค่า ภูมิปัญญาด้านวิถีการดำรงชีวิตด้านการเกษตร การเกษตรแบบ
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พอเพียงและการเกษตรแบบผสมผสานที่สอดรับกับสถานการณ์โลกในยุคศตวรรษที่ 21 จึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่ง ที่ต้องมีการศึกษาค้นคว้า วิจัยและลงมือปฏิบัติ เพื่อเผชิญสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลง โดยใช้
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยคำนึงถึงการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทั้งความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติที่ดีทางด้านการเกษตร
เพื่อผลิตครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ในระดับประถมศึกษาและระดั บ มัธ ยมศึ กษา
ให้มีความรู้ในวิชาชีพ ครูทางการเกษตร และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศึกษา 5 ปี (ค.บ.
เกษตรศึกษา 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3. ขอบเขตการการวิจัย
กลุ่มประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ชั้นปีที่ 3 ปวช.) จำนวน 300 คน และครูแนะแนว จำนวน 10 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) แบ่งเป็น
กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา จำนวน 50 คน (สุวิมล ตริกานันท์, 2556 : 78) และกลุ่มครูแนะแนว จำนวน 10
คน (ประสพชัย พสุนนท์, 2557:114 ) รวมได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม
5. วิธีการดำเนินการวิจัย
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามในการวิจัย จากนั้นเก็บข้อมูลโดยตัวผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6. ผลการวิจัย
ผลวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.3 รองลงมาเป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 41.7 มีอายุน้อยกว่า 19 ปี ร้อยละ 75 รองลงมามีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี, 31-40 ปีและ4150 ปีร้อยละ 8.3 ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธ ยมศึกษา 45 รองลงมาอยู่ในระดับประกาศนียบั ตร
วิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 38.3 และระดับปริญญาโท ร้อยละ 10 ผู้ตอบแบบสอบเป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ
83.3 รองลงมาเป็นครูแนะแนวและครูอาจารย์ ร้อยละ 8.2
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ตารางที่ 1 ปัจจัยที่ใช้ในการเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อ
ปัจจัยในการเลือก
จำนวน
1 ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
21
2 แนวทางงานวิจัยของคณาจารย์
1
3 ค่าลงทะเบียนเรียน
5
4 มีทุนการศึกษา
2
5 มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บ้าน
31
รวม
60

ร้อยละ
35
1.6
8.3
3.4
51.6
100

จากตารางที่ 1 ปัจจัยที่ใช้ในการเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบ
มีความคิดเห็นว่าเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บ้านมากที่สุด ร้อยละ 51.6 รองลงมาคือเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 35 ตามลำดับ
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นในการศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศึกษา
ประเด็นคำถาม
ความคิดเห็น จำนวน
1 ท่านสนใจศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
มากที่สุด
12
2 สาขาวิชาเกษตรศึกษา 5 ปี หรือไม่
มาก
29
3
ปานกลาง
16
4
น้อย
3
5
น้อยที่สุด
1 ท่านสนใจศึกษาต่อหลักสูตรแบบเรียนเต็มเวลาวัน
มากที่สุด
57
2 จันทร์ – ศุกร์
มาก
3
3
ปานกลาง
4
น้อย
5
น้อยที่สุด
1 ท่านเห็นว่าหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
มากที่สุด
9
2 เกษตรศึกษา (5 ปี) เป็นสาขาที่น่าสนใจศึกษา
มาก
44
หรือไม่
3
ปานกลาง
7
4
น้อย
5
น้อยที่สุด
1 ท่านเห็นว่าหลักสูตรนี้มีประโยชน์ต่อผู้เรียนในการไป
มากที่สุด
14
2 ประกอบอาชีพอาชีพครูในอนาคตมากน้อยเพียงใด
มาก
43
3
ปานกลาง
3
4
น้อย
5
น้อยที่สุด
-

ร้อยละ
20
48.3
26.6
5
93.4
4.9
15
73.3
11.7
23.3
71.7
5
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
1
2
3
4
5

ประเด็นคำถาม
ท่านเห็นว่าหลักสูตรสอดคล้องกับตลาดงานหรือ
สภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันมากน้อยเพียงใด

รวม

ความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

จำนวน
20
32
8
60

ร้อยละ
33.3
53.3
13.3
100

จากตารางที่ 2 ท่านสนใจศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศึกษา 5 ปี หรือไม่
พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบมีความคิดเห็นมาก ร้อยละ 48.3 รองลงมาคือปานกลาง ร้อยละ 26.6 ท่าน
สนใจศึกษาต่อหลักสูตรแบบเรียนเต็มเวลาวันจันทร์ – ศุกร์ มากที่สุด ร้อยละ 93.4 รองลงมาคือมาก ร้อยละ
4.9 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศึกษา (5 ปี) เป็นสาขาที่น่าสนใจศึกษามาก ร้อยละ 73.3
รองลงมาคือมากที่สุด ร้อยละ 15 หลักสูตรนี้มีประโยชน์ต่อผู้เรียนในการไปประกอบอาชีพอาชีพ ครูในอนาคต
มากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบมีความคิดเห็นมาก ร้อยละ 71.7 รองลงมาคือมากที่สุดร้อยละ
23.3 และหลักสูตรสอดคล้องกับตลาดงานหรือสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันมาก ร้อยละ 53.3 รองลงมาคือ
มากที่สุด ร้อยละ 33.3
7. สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ความต้องการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถนำผลนั้นมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้
ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ
58.3 รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 41.7 มีอายุน้อยกว่า 19 ปี ร้อยละ 75 ส่วนมากเป็นนักเรียน/นั กศึ กษา
กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 ร้อยละ 45 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัด
บุรีรัมย์
2. ปั จ จั ย ด้ า นความต้ อ งการศึ ก ษาต่ อ หลั ก สู ตรครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเกษตรศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในด้านของปัจจัยที่ใช้ในการเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อ พบว่า ส่วนใหญ่
ผู้ตอบแบบสอบมีความคิดเห็นว่าเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บ้าน มากที่สุด เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมีที่ตั้ ง ใน
ภูมิลำเนาของตนเอง ไม่ต้องเดินทางไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในต่างจังหวัด เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
ทางด้านวิชาการ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ และคณะ
(2543) ศึกษาเรื่องการศึกษาความต้องการศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย จังหวัดบุรีรัมย์ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ สถาบันที่ต้องการศึกษาต่อ พบว่า สถาบันอุดมศึกษาที่ถูกเลือก
เป็น 10 อันดับแรก คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยแม่
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ฟ้าหลวง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล ตามลำดับ ซึ่งเป็นมหาวิท ยาลัยที่อ ยู่
ต่างจังหวัดและอยู่ใกล้บ้านของนักเรียน
3. ปัจจัยด้านความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศึกษา มหาวิทยา
ลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ท่านสนใจศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศึกษา 5 ปี หรือไม่พบว่า
ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบมีความคิดเห็นมากที่สุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามอยากศึกษาต่อหลักสูตร เพราะมี
ความตั้งใจอยากจะศึกษาต่อทางด้านครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศึกษา เพราะมีจำนวนมหาวิทยาลัยที่
เปิดหลักสูตรนี้จำนวนน้อยและมหาวิทยาลัยที่เปิดตั้งอยู่ในต่างจังหวัด อีกทั้งอยากให้เปิด หลั กสูต รการเรียน
การสอนแบบเต็มเวลา
4. ปัจจัยด้านความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศึกษา (5 ปี) เป็น
สาขาที่น่าสนใจศึกษามากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์ (2553) ศึกษาเรื่องความ
ต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่ า
นักเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาครุศาสตร์/การศึกษา รองลงมา
ได้แก่ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. ข้อเสนอแนะ
ควรทำการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ ศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศึกษา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบ ความรู้ในการบูรณาการด้า น
เทคโนโลยี ด้านวิชาครู และด้านเนื้อหา (TPACK) ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษาประถมศึ กษา
สุรินทร์ 2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตัวชี้วัดวัดความรู้ในการบูรณาการด้านเทคโนโลยี ด้าน
วิชาครู และด้านเนื้อหา (TPACK) ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ กับข้อมูล
เชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิ ทร์
จำนวน 1,667 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์
ข้อมูล โดยการหาค่าสถิติพ ื้นฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ และความตรงเชิง
โครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งและการวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงยืนยันอันดับ
ที่สอง โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบความรู้ในการบูรณาการด้าน
เทคโนโลยี ด้านวิชาครู และด้านเนื้อหา ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ ด้วย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ
60 ตัวชี้วัด 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่า ไค-สแควร์
มีค่าเท่ากับ 7.83 ซึ่งไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่องศาอิสระเท่ากับ 4 ดัชนี RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.030 , ดัชนี
GFI มีค่าเท่ากับ 1.00
คำสำคัญ : กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัด การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

Abstract
The purposes of this study were 1)to study the composition knowledge of integration
with technology, pedagogical content knowledge, and content (TPACK) of teachers under
Surin Primary Educational Service Area Office 2) to examine the concordances of the equation
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model of integration with technology, pedagogical content knowledge, and content (TPACK)
of teachers under Surin Primary Educational Service Area Office 3 with the empirical data.
The sample group used in this research was 1, 667 teachers under Surin Primary Educational
Service Area Office 3. The research tool used to collect data was a 5-level estimation scale
questionnaire. The data analysis was based on basic statistics, correlation coefficients between
observable variables and construct validity by analyzing first-order confirmatory elements and
second-order confirmatory element analysis by using the software package
The research results are as follows:
1. The data analysis results was composition knowledge of integration with
technology, pedagogical content knowledge, and content (TPACK) of teachers under Surin
Primary Educational Service Area Office with survey analysis consisted of seven factors 60
indicators.
2. Confirmation component analysis was consistent with the empirical data, the chisquare value was equal to 7.83, which was not statistically significant at the degree of freedom
of 4, the RMSEA index was 0.030. The CFI index was 1.00
Keywords : Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK),
Indicators, Confirmation Component Analysis

Developing

1. บทนำ

เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน เป็น กลไก
สำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและการทำงานและยังจัดเป็นเครื่องมือในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัด
การศึ ก ษาขยายโอกาสทางการเรีย นรู ้ ทำให้เ กิด ความเสมอภาคทางการศึก ษาและเสริม ศั ก ยภาพตาม
ความสามารถผู้เรียน การประยุกต์ใช้ไอซีทีในการเรียนการสอนมีความสำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษา นัก
การศึกษา ครูอาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เท่านั้นแต่
เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ไอซีทีเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี
ขึ้น จะเห็นได้ว่าการปรับ เปลี่ย นบทบาทของครูใ นการใช้ เทคโนโลยี การศึ ก ษาเพื่อ การเรี ยนรู ้ได้ม ี ก าร
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้สอดคล้องกับระบบสังคมวัฒ นธรรมและกระบวนการเรียนการสอนตามยุคสมัยมา
โดยตลอด จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ พบว่ากรอบแนวคิดทีแพคโดย Mishra & Koehler
(2006) ได้เพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาด้านการจัด การเรียน
การสอนและช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับในประเทศไทย สันถวี นิยมทรัพย์
(2555) ได้พ ัฒ นาหลักสูตรตามกรอบแนวคิดที่แปลกเพื่อเสริมสมรรถนะการสร้างบทเรียนดิจิทัลสำหรับครู
สังคมศึกษาผลการวิจัยพบว่าครูทุกคนที่เข้าร่วมการใช้หลักสูตรสามารถสร้างบทเรียนดิ จิทัลได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพและผลงานของ กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ (2558) ที่พัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน
แบบการเรียนรู้กลับด้านตามกรอบแนวคิดทีแพคและทฤษฎีขยายความคิด ผลการวิจัยพบว่าครูทุกคนมี
ความรู้ความเข้าใจในการออกแบบการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ กลับด้านโดยสามารถใช้เทคโนโลยี

932

สารสนเทศช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียนในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและสามารถเขียนแผนการจัด การ
เรียนการสอนได้สอดคล้องระหว่างเนื้อหากิจกรรมและเทคโนโลยีที่เลือกใช้
ดังนั้นในการพัฒนาครูให้มีความสามารถบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนการสอนจึงไม่ควรเน้น
ที่ความสามารถของเทคโนโลยีเพียงด้านเดียวแต่ควรมีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นความสามารถของเทคโนโลยีที่
สนับสนุนเทคนิคการสอนต่างๆที่อาจจะแตกต่างกันในแต่ละสาระการเรียนรู้และให้เห็นความสำคัญของการบูร
ณาการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีด้านการสอนและความรู้ด้านเนื้อหาการออกแบบการเรีย นการสอนที่
เหมาะสมกับผู้เรียน ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาองค์ประกอบความรู้ในการบูรณาการด้านเทคโนโลยี ด้านวิชาครู
และด้านเนื้อหา (TPACK) เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้นโดยการใช้ เทคโนโลยีของครูช่ วย
ประกอบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด (ประสาท เนืองเฉลิม. 2558 : 52) อันจะเป็น
แนวทางในการพัฒ นาเครื่องมือวัดความรู้ในการบูรณาการด้านเทคโนโลยี ด้านวิชาครู และด้านเนื้อหา
(TPACK) และนำไปสู่กระบวนการพัฒนาการสอนของครูต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบ ความรู้ในการบูรณาการด้านเทคโนโลยี ด้านวิชาครู และด้านเนื้อหา
(TPACK) ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตัวชี้วัดวัดความรู้ในการบูรณาการด้านเทคโนโลยี
ด้านวิชาครู และด้านเนื้อหา (TPACK) ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ กับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
3. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาสุรินทร์
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 10,405 (10 มิ.ย. 64) จากจำนวน 743 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
จำนวน 1,667 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดย
1. กลุ่มที่ 1 ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ ปีการศึกษา 2564 ที่
ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) อำเภอในจังหวัดสุรินทร์
มีทั้งหมด 17 อำเภอ ได้สุ่มตัวอย่างครูทั้งหมด 575 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi–Stage
Random Sampling) ได้ดังนี้
ขั้นที่ 1 อำเภอในจังหวัดสุรินทร์ เป็นหน่วยสุ่ม จากทั้งหมด 17 อำเภอ มาร้อยละ 30 โดย
วิธ ีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 5 อำเภอ ดังนี้ อำเภอปราสาท
อำเภอพนมดงรัก อำเภอศรีขรภูมิ อำเภอลำดวน และอำเภอท่าตูม เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสำรวจ และจำแนกโรงเรียนในอำเภอที่สุ่มได้
ขั้นที่ 2 แบ่งโรงเรียนในอำเภอที่สุ่มได้ ออกเป็น 4 ขนาด ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ
โรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียน 119 คนลงมา
โรงเรียนขนาดกลางมีจำนวนนักเรียน 120-719 คน
โรงเรียนขนาดใหญ่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 720 – 1,679 คน
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โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1,680 ขึ้นไป
พบว่ามีโรงเรีย นขนาดใหญ่พ ิ เ ศษ 1 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ 3 โรงเรีย น
โรงเรียนขนาดกลาง 148 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 85 โรงเรียน
ขั้นที่ 3 จากจำนวนโรงเรียนในขั้นที่ 2 เลือกโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมา จำนวน 1
โรงเรียน โดยใช้ครูเป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคน จำนวน 107 คน
ขั้นที่ 4 จากจำนวนโรงเรียนในขั้นที่ 2 สุ่มอย่างง่ายโรงเรียนขนาดใหญ่มา 70 % ได้
โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 2 โรงเรียน โดยใช้ครูเป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคน จำนวน 109 คน
ขั้นที่ 5 จากจำนวนโรงเรียนในขั้นที่ 2 สุ่มอย่างง่ายโรงเรียนขนาดกลางมา 10 % ได้
โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 15 โรงเรียน โดยใช้ครูเป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคน จำนวน 283 คน
ขั้นที่ 6 จากจำนวนโรงเรียนในขั้นที่ 2 สุ่มอย่างง่ายโรงเรียนขนาดเล็กมา 10 % ได้
โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 9 โรงเรียน โดยใช้ครูเป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคน จำนวน 76 คน
จากการสุ่มจากโรงเรียนทุกขนาด ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 575 คน
2. กลุ่มที่ 2 ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ ในปีการศึกษา
2564 ที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) อำเภอในจังหวัด
สุรินทร์มีทั้งหมด 17 อำเภอ ได้สุ่มตัวอย่างครูทั้งหมด 1,092 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
(Multi–Stage Random Sampling) ได้ดังนี้
ขั้นที่ 1 อำเภอในจังหวัดสุรินทร์ เป็นหน่วยสุ่ม จากทั้งหมด 17 อำเภอ มาร้อยละ 30 โดย
วิธ ีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 5 อำเภอ ดังนี้ อำเภอกาบเชิง อำเภอ
สังขะ อำเภอสนม อำเภอจอมพระ และอำเภอเมือง เป็นกลุ่มตัวอย่างในวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
และจำแนกโรงเรียนในอำเภอที่สุ่มได้
ขั้นที่ 2 แบ่งโรงเรียนในอำเภอที่สุ่มได้ ตามขั้นที่ 1 ออกเป็น 4 ขนาดตามเกณฑ์มาตรฐาน
คือ
โรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียน 119 คนลงมา
โรงเรียนขนาดกลางมีจำนวนนักเรียน 120-719 คน
โรงเรียนขนาดใหญ่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 720 – 1,679 คน
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1,680 ขึ้นไป
พบว่ามีโรงเรีย นขนาดใหญ่พ ิ เ ศษ 3 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ 5 โรงเรีย น
โรงเรียนขนาดกลาง 152 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 103 โรงเรียน
ขั้นที่ 3 จากจำนวนโรงเรียนในขั้นที่ 2 สุ่มอย่างง่ายโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมา 70 % ได้
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 2 โรงเรียน โดยใช้ครูเป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคน จำนวน 195 คน
ขั้นที่ 4 จากจำนวนโรงเรียนในขั้นที่ 2 สุ่มอย่างง่ายโรงเรียนขนาดใหญ่มา 70 % ได้
โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 4 โรงเรียน โดยใช้ครูเป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคน จำนวน 175 คน
ขั้นที่ 5 จากจำนวนโรงเรียนในขั้นที่ 2 สุ่มอย่างง่ายโรงเรียนขนาดกลางมา 20 % ได้
โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 31 โรงเรียน โดยใช้ครูเป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคน จำนวน 538 คน
ขั้นที่ 6 จากจำนวนโรงเรียนในขั้นที่ 2 สุ่มอย่างง่ายโรงเรียนขนาดเล็กมา 20 % ได้
โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 21 โรงเรียน โดยใช้ครูเป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคน จำนวน 184 คน
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จากการสุ่มจากโรงเรียนทุกขนาด ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,092 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เป็นแบบสอบถามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ ความรู้ในการบูรณาการด้าน
เทคโนโลยี ด้านวิชาครู และด้านเนื้อหา (TPACK) ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษาประถมศึ กษา
สุรินทร์ ชนิดข้อความให้ผู้ตอบประเมินความสำคัญว่าข้อความนั้นเป็นองค์ป ระกอบ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะ ขอบข่าย
และจุดประสงค์ของแบบสอบถาม ศึกษาคำนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรทั้งหมด
2. สร้างแบบสอบถามที่นำมาวิเคราะห์องค์ประกอบ ความรู้ในการบูรณาการด้านเทคโนโลยี ด้าน
วิชาครู และด้านเนื้อหา (TPACK) ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาสุรินทร์ ให้
ครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน จำนวน 60 ข้อ โดยสร้างเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
3. นำแบบสอบถามเสนอต่อกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง
และข้อเสนอแนะในด้านรูปแบบ ความตรง ความคลอบคลุมเนื้อหาในแต่ละตัวแปรของข้อคำถาม รวมทั้งการ
ตั้งคำถามในแต่ละข้อและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
4. นำแบบสอบถามที่ได้เสนอผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ ความตรงความครอบคลุมเนื้อหา และตัดสิน
ว่าข้อความนั้น ๆ เกี่ยวข้องกับ ความรู้ในการบูรณาการด้านเทคโนโลยี ด้านวิชาครู และด้านเนื้อหา (TPACK)
ของครู เพื่อนำไปปรับปรุงความตรง ความคลอบคลุมเนื้อหา รวมทั้งการตั้งคำถามและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
5. นำแบบสอบถามไปทดลองใช้(Try Out) กับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ ที่ไม่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
5.1 หาค่าอำนาจจำแนกของแต่ละข้อคำถามในแต่ละด้านโดยวิธี Item-total Correlation
จากจำนวน 104 ข้อ และเลือกข้อคําถามที่มีค่าอำนาจจําแนกค่า r ตั้งแต่ .40 ถึง .88 ได้จำนวน 60 ข้อโดย
ทุกข้อมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.2 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ .98
5.3 นำแบบสอบถามจัดพิมพ์ให้สมบูรณ์และนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
4. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความรู้ในการบูรณาการด้านเทคโนโลยี ด้านวิชาครู และด้านเนื้อหา
ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ผลการการวิเคราะห์องค์ประกอบความรู้ในการบูรณาการด้านเทคโนโลยี ด้านวิชาครู และด้าน
เนื้อหา ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) พบว่า ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 60 ตัวชี้วัด มีน้ำหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ .517 ถึง .930
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสององค์ประกอบความรู้ในการบู รณาการด้ าน
เทคโนโลยี ด้านวิชาครู และด้านเนื้อหา ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ พบว่า
มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเป็นบวกตั้งแต่ 0.70 ถึง 0.99 มีนัยสำคัญทางสถิติ .01 ทุกค่าโดยค่าน้ำหนัก
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องค์ประกอบเรียงลำดับจากมากไปน้อยคือ คือ ความรู้ในการบูรณาการด้านเทคโนโลยีและด้านวิชาครู
ความรู้ด้านเนื้อหา ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความรู้ในการบูรณาการด้านเทคโนโลยีและด้านเนื้อหา ความรู้
ด้านวิชาครู ความรู้ในการบูรณาการด้านวิชาครูและด้านเนื้อหา น้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.99, 0.97,
0.90, 0.88, 0.83 และ 0.70 ตามลำดับ มีดัชนีวัดระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ได้
ค่าไค-สแควร์ (χ2) เท่ากับ 7.83 ค่าความน่าจะเป็น เท่ากับ 0.09801 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 4 ค่า GFI =
1.00 ค่ า AGFI = 0.99 ค่ า SRMR = 0.0064 ค่ า RMSEA = 0.030 แสดงว่ า โมเดลมี ค วามตรงเชิ ง
โครงสร้าง

ภาพประกอบ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองตัวชี้วัดการบูรณาการด้าน
เทคโนโลยี ด้านวิชาครู และด้านเนื้อหา (TPACK)
5. การอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ
นำแบบสอบถามทดสอบกับตัวอย่า งและวิเ คราะห์อ งค์ ประกอบเชิ งสำรวจ (Exploratory
Factor Analysis: EFA) ปรากฏว่าตัวแปรในองค์ประกอบเดียวกันมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนั ยสำคั ญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาค่าสถิติ Bartlett’s Test มีค่า Chi-Square เท่ากับ เท่ากับ 101739.824
แสดงว่ามีค่ามาก แตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ พิจารณาค่าดัชนีไกเซอร์-เมเอยร์-อัลคิน (KMO)
ซึ่งเป็นดัชนีบอกความแตกต่างระหว่างเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ควรมีค่ามากกว่า .50 จากผล
การวิเคราะห์ค่าดัชนีไกเซอร์ -เมเอยร์-อัลคิน มีค่าเท่ากับ .943 แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีความ
เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ จากนั้นนำมูลไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ด้วย
การสกัดองค์ประกอบ พบว่าได้องค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 จำนวน 8 องค์ประกอบ จากนั้นทำการ
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หมุนแกนองค์ประกอบ โดยผู้วิจัยพิจารณาน้ำหนักองค์ประกอบที่ตั้งแต่ 0.5 และในแต่ละองค์ประกอบต้องมี
อย่างน้อย 3 ตัวแปรขึ้นไป จึงได้องค์ประกอบของความรู้ในการบูรณาการด้านเทคโนโลยี ด้านวิชาครู และ
ด้านเนื้อหา 7 องค์ประกอบ 60 ตัวชี้วัด ผู้วิจัยได้ตั้งชื่อองค์ประกอบใหม่ให้สอดคล้องกับทฤษฎี ประกอบด้วย
ความรู้ด้านเทคโนโลยี 12 ตัวชี้วัด, ความรู้ด้านวิชาครู 16 ตัวชี้วัด, ความรู้ด้านเนื้อหา 12 ตัวชี้วัด,
ความรู้ในการบูรณาการด้านเทคโนโลยีและด้านวิชาครู 6 ตัวชี้วัด, ความรู้ในการบูรณาการด้านเทคโนโลยี
และด้านเนื้อหา 4 ตัวชี้วัด, ความรู้ในการบูรณาการด้านวิชาครูและด้านเนื้อหา 4 ตัวชี้วัด, ความรู้ใน
การบูรณาการด้านเทคโนโลยี ด้านวิชาครู และด้านเนื้อหา 6 ตัวชี้วัด ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามฉบับใหม่
สำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmation Factor Analysis: CFA) ต่อไป
2. การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้า งขององค์ ประกอบความรู ้ในการบู รณาการด้า น
เทคโนโลยี ด้านวิชาครู และด้านเนื้อหา กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืน ยัน
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า ตัวชี้วัดความรู้ในการบูรณาการด้าน
เทคโนโลยี ด้านวิชาครู และด้านเนื้อหา มีน้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.70 ถึง 0.99 มีนัยสำคัญทางสถิ ติ
.01 ทุกค่าโดยค่าน้ำหนักองค์ประกอบเรียงลำดับจากมากไปน้อยคือ คือ ความรู้ในการบูรณาการด้า น
เทคโนโลยีและด้านวิชาครู มีน้ำหนักองค์ประกอบ 0.99 ความรู้ด้านเนื้อหา มีน้ำหนักองค์ประกอบ 0.97
ความรู้ด้านเทคโนโลยี มีน้ำหนักองค์ประกอบ 0.90 ความรู้ในการบูรณาการด้านเทคโนโลยีและด้านเนื้อหา
มีน้ำหนักองค์ประกอบ 0.88 ความรู้ด้านวิชาครู มีน้ำหนักองค์ประกอบ 0.83 ความรู้ในการบูรณาการด้าน
วิชาครูและด้านเนื้อหา มีน้ำหนักองค์ประกอบ 0.70 ตามลำดับ มีดัชนีวัดระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดล
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ค่าไค-สแควร์ (𝜒2 ) เท่ากับ 7.83 องศาอิสระ (df) เท่ากับ 4 ค่าความน่าจะเป็น (PValue) เท่ากับ 0.09801 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน GFI = 1.00 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับ
ค่าแล้ว AGFI = 0.99 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปของคะแนนมาตรฐาน SRMR =
0.0064 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ RMSEA = 0.030 ซึ่งค่าสถิติ
ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ผลการวิเคราะห์ข้างต้นเป็นการยืนยันความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct
Validity) ของแบบสอบถามการบูรณาการด้านเทคโนโลยี ด้านวิชาครู และด้านเนื้อหา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ความเหมาะสมกกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2.1 ความรู้ด้านเทคโนโลยี สามารถอธิบายได้ว่า เป็นความรู้ ทักษะ และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีทั้ง Hardware และ Software ทั่วไปและเทคโนโลยีทางการศึกษาต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
ทั้งในด้านรูปแบบและวิธีการ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ การใช้ การจัดการ และการบริหารเทคโนโลยี
ต่าง ๆ และความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถบูรณาการเข้าไปยังการเรียนการสอนได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงธิดา แก้วรักษา (2552 : 102) ที่พบว่า ความรู้ด้านเทคโนโลยีมีความสำคัญ
และการที่ครูมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนจะช่วยพัฒนาทักษะทางการ
สื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหาจะช่ วยให้ผู้เรียนสามรถเชื่อมโยงความรู้เดิมของตนกับความรู้ใหม่สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์อื่นได้อย่างเหมาะสม
2.2 ความรู้ด้านวิชาครู สามารถอธิบายได้ว่า เป็นความเข้าใจทางด้านการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่ แนวคิด เทคนิค กลวิธีการจัดการเรียนการสอน และวิธีการสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งความเข้าใจในหลักสูตร หลักการออกแบบการจัดการเรียนการสอน การจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องกับ ชูชัย
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สมิทธิไกร (2548 : 3) กล่าวว่า การฝึกอบรมบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อองค์การเพราะ
ความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การนั้นขึ้นอยู่กับคนหรือบุคลากรทำให้แผนการทั้งหลายนั้น เป็ นความ
จริง หากองค์การใดมีบุคลากรซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ทักษะและความสามารถที่เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ แล้ว การดำเนินงานก็เป็นไปอย่างราบรื่นและในการจัดการการเรียนรู้ครูเป็นปัจ จัยที่สำคัญ
ยิ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตร การพัฒ นาครูให้มี
ความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.3 ความรู้ด้านเนื้อหา สามารถอธิบายได้ว่า เป็นความรู้ความเข้าใจในเรื่องเนื้อหาวิชา
ที่ครูรับผิดชอบประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจด้านตัวองค์ความรู้ ซึ่งต้องมีความถูกต้องและทันสมัย และ
ความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติของความรู้และการสืบเสาะเพื่อให้มาซึ่งความรู้นั้น ๆ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เฉลิมชัย ฟักอ่อน (2552 : 112) ได้พ บว่าการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยปรับปรุงและพัฒนาการสอนของครูให้ดีขึ้น
2.4 ความรู้ในการบูรณาการด้านเทคโนโลยีและด้านวิชาครู สามารถอธิบายได้ว่ า เป็น
ความรู้ความเข้าใจและความสามารถของครูในการนำเทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ (2558 : 308) ได้พัฒนารูปแบบการ
ออกแบบการเรียนการสอนแบบการเรีย นรู ้ก ลับด้ านตามกรอบแนวคิดทีแพคและทฤษฎีข ยายความคิ ด
ผลการวิจัยพบว่าครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบการเรียนการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ กลับ
ด้าน โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียนในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและ
สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องระหว่างเนื้อหา กิจกรรมและเทคโนโลยีที่เลือกใช้
2.5 ความรู้ในการบูรณาการด้านเทคโนโลยีและด้านเนื้อหา สามารถอธิบายได้ว่า เป็น
ความรู้ความเข้าใจและความสามารถของครูทางด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเนื้อหา การแสวงหา
ความรู้ การนำความรู้บนคลาวด์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่ยาก
ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการพัฒนาเนื้อหาความรู้ขั้นสูงของตนเองและผู้เรียน สอดคล้อง
กับกิดานันท์ มลิทอง (2548ก : 91) กล่าวว่า ผู้สอนและผู้เรียนมีสมรรถนะในการใช้ไอซีทีในส่วนของการใช้
ในเนื้อหาบทเรียนและใช้เป็นเครื่องมือการเรียน ผนวกกับการใช้เทคโนโลยีใหม่และลักษณะการเรียนการสอน
ในรูปแบบต่าง ๆ จะช่วยเสริมให้การเรียนการสอนด้วยไอซีทีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.6 ความรู้ในการบูรณาการด้านวิชาครูและด้านเนื้อหา สามารถอธิบายได้ว่า เป็น
ความรู้ความเข้าใจและความสามารถของครูในด้านการนำเอาวิธีการ กระบวนการ มาจัดการเนื้อหาเพื่อการ
เรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน
2.7 ความรู้ในการบูรณาการด้านเทคโนโลยี ด้านวิชาครู และด้านเนื้อหา สามารถอธิบาย
ได้ว่า เป็นความรู้ความเข้าใจและความสามารถของครูในการบูรณาการเทคโนโลยีที่เหมาะสมและหลากหลาย
ให้เข้ากับกระบวนการและวิธีการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาที่ตนเองสอน ทำให้เกิดการจัด การเรีย นการ
สอนมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนักเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในเนื้อหาวิชาที่สอนได้
ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ (2558 : 308) ได้พัฒนา
รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้กลับด้านตามกรอบแนวคิดทีแพคและทฤษฎีขยาย
ความคิด ผลการวิจัยพบว่าครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบการเรียนการเรียนการสอนแบบการ
เรียนรู้กลับด้าน โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียนในการพัฒนาสื่อ การเรียน
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การสอนและสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องระหว่างเนื้อหา กิจกรรมและเทคโนโลยีที่
เลือกใช้
6. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการการวิเคราะห์องค์ประกอบความรู้ในการบูรณาการด้านเทคโนโลยี ด้านวิชาครู และด้าน
เนื้อหา ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สำรวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) พบว่า ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 60 ตัวชี้วัด
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่า ไค-สแควร์
มีค่าเท่ากับ 7.83 ซึ่งไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่องศาอิสระเท่ากับ 4 ดัชนี RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.030 , ดัชนี
GFI มีค่าเท่ากับ 1.00
7. ข้อเสนอแนะ
การนำผลการวิจัยไปใช้
1. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ควรนำผลการวิจัยไปใช้ในการกำหนดกรอบการนิเทศและสร้างแนว
ทางการนิเทศครู รวมถึงการติดตามและการสนับสนุนบุคลากรด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อ งกับ ความรู้ ใน
การบูรณาการด้านเทคโนโลยี ด้านวิชาครู และด้านเนื้อหา
2. ระดับสถานศึกษา ควรนำผลการวิจัยไปใช้โดยเน้นที่การส่ง เสริมให้เกิดการจัดการเรีย นการ
สอนโดยการบูรณาการด้านเทคโนโลยี ด้านวิชาครู และด้านเนื้อหา ซึ่งผู้บริหารมีบทบาทในการสร้ า งความ
เข้าใจส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
การทำวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาพัฒนาถึงรูปแบบ ขั้นตอน หรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
ด้านเทคโนโลยี ด้านวิชาครู และด้านเนื้อหาที่เป็นรูปธรรม และพัฒนาเป็นคู่มือในการบูรณาการด้านเทคโนโลยี
ด้านวิชาครู และด้านเนื้อหา ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อแอพพลิเคชั่น MyMo (e-Banking)
และแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่น MyMo (e-Banking) ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์ ประชากรจำนวน 40,694 คน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 396 คน
ได้มาโดยการคำนวณจากสูตรของทาโร่ยามาเน กำหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 และสุ่มโดยวิธีแบบ
ง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ได้แก่ แบบสำรวจรายการ แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด ผู้มาใช้บริการมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 2.24 – 9.27 และ มีค่า
ความเชื่อมั่น 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปี สถานภาพ
สมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้มากกว่า 20,001 บาทขึ้นไป 2)
การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น MyMo (e-Banking) กรณีศึกษาจาก
ลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการตัดสินใจใช้บริการ (X̅ = 4.35) รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการ (X̅ = 4.22) ด้านผลิตภัณฑ์ (X̅ = 4.21) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านบุคลากร ( X̅ =
4.08) ตามลำดับ และ 3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น MyMo (e-Banking) กรณีศึกษาจากลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีจำนวนมาก
ที่สุด ได้แก่ ควรให้เพิ่มเมนู ผลิตภัณฑ์ของธนาคารเข้าไปเพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้ หากลูกค้าสนใจสามารถเลือก
กดเลือกและจองคิวกำหนดวันได้เลย รองลงมาคือ ควรควรให้มีฟ ังก์ชันในแอป ที่ค้นหาตู้ ATM ใกล้ ๆ
หรือ ธนาคารใกล้เคียง และควรให้มีแผนภูมิ แสดงสถิติ/ปริมาตรการใช้เงินในแต่ละเดือนว่ามากน้อย รายรับ รายจ่าย มากน้อยขนาดไหน ตามลำดับ
คำสำคัญ : แอพพลิเคชั่น MyMo (E-Banking) ความพึงพอใจของผู้บริโภค ลูกค้าธนาคารออมสิน
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Abstract
The purposes of this research were to study the consumer behavior toward the
usage of MyMo (e-Banking) application and the guideline for improving the MyMo (e-Banking)
application to respond for the needs of service users of the Government Savings Bank in
Buriram Province. The sample of 396 people was obtained by opening Taro Yamane table and
was selected by/Stratified sapling technique. The tool of this research was a questionnaire
created by the researcher with 3 types, namely, item survey, the five- level estimation scale
model and the open- ended model with using of 0. 98 confidence. The statistics used in the
data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The results of the
research were as follows: 1) Most of the respondents were female, aged 31-40 years, marital
status, had a bachelor's degree, a state enterprise employee and earn more than 20,001 baht.
2) Satisfaction toward MyMo ( e- Banking) application from customers of the Government
Savings Bank in Buriram Province was mostly at a high level. When considering each aspect,
it was found that all aspects were at a high level. The aspect with the highest average was
service decision (4.35), process (4.22), product (4.21) and the aspect with the lowest average
was personnel (4.08), respectively and 3) The opinions and suggestions of service users about
the guidelines for developing the MyMo ( e- Banking) application from customers of the
Government Savings Bank in Buriram, such as it should add a menu of Bank products for
choosing of customers, that is, If customers was interested, they could select and reserve the
queue to set the date. Secondly, there should be a function in the application that it could
search for nearby ATMs or nearby banks and it should have a chart to show the statistics or
volume of monthly expels and income of customers respectively.
Keywords : MyMo (e-Banking) MyMo Application, Consumer Satisfaction, GSB Consumers

1. บทนำ
แอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพ ท์มือถือ (Mobile Application) หมายถึง ซอฟแวร์หรือชุดคำสั่ง
คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่รวมถึงสมาร์ทโฟนและเครื่อ งอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์พกพา เช่น Tablet เป็นต้น แอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์มือถือมักถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการ การใช้ประโยชน์ในการสื่ อสารผ่านเครื่องมือถือที่แตกต่างกันไปของผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ
ปัจจุบันอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือมีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดหน้าจอ 1 – 2 นิ้ว ที่สามารถสื่อสารได้ในระบบ 3G
ผู้ใช้นิยมไวใช้โทรออกรับสายเข้าและส่งข้อความในแบบตัวอักษร ส่วนสามร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์โ ทรศัพ ท์ แบบ
พกพาอีกประเภทที่มีความสามารถใกล้เคียงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ภายในเครื่องในส่วนประกอบ
เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมระบบปฏิบัติงานและมีโปรแกรมประยุกต์สำหรับทำงานตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานที่เรียกกันว่าแอพพลิเคชั่นนั่นเอง
943

ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์ เข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
หรือเอกชน โดยจะทำหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้าน เช่น การติดต่อสื่อสาร การตลาดและการ
จำหน่าย การลงทุน การรับและการจ่ายเงิน การคำนวณต้นทุนผลตอบแทน และอื่นๆ ซึ่งทำให้เป็นที่ประจักษ์
ชัดว่า เทคโนโลยีเหล่านี้มีบทบาทในทุกมิติ และในการทำงานในปัจจุบันมนุษย์จึงได้คิดค้นวิธีการใหม่ๆ เพื่อมา
เสริมประสิทธิภาพของหน่วยงานของตนเองมากยิ่งขึ้น โดยนอกเหนือจากจะพัฒนาเรื่องเว็บไซด์ เฟซบุ๊ค ไลน์
หรืออื่นๆ มาช่วยในการทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงการทำงานให้กับหน่วยงานของตนแล้ว ก็ยังมีการพัฒ นา
เครื่องมือชนิดหนึ่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการทำหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพต่อระบบการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่ง
นั่นคือ แอพพลิเคชั่น (Application) ซึ่ง แอพพลิเคชั่น หรือเรียกง่าย ๆ ตามที่เรารู้จักกันว่าโปรแกรม
แอพพลิเคชั่นนั้นถูกเขียนขึ้นมาด้วยภาษาเฉพาะด้าน เพื่อใช้สร้างเครื่องมืออย่างเช่น เครื่องคิดเลข การจัดการ
ข้อมูลเอกสาร เครื่องฟังเพลง หรือสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงอย่างแอพพลิเคชั่นเกมมือถือ ดังนั้นประโยชน์
ของแอพพลิเคชั่นจึงขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้งานกำลังใช้ในรูปแบบใดเพื่อนำไปใช้ให้ก่อประโยชน์อะไรกับ ตัว เอง โดย
บริษัทต่างๆ ที่ให้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต มักจะสร้างแอพพลิเคชั่นของตนเองเพื่อให้ลูกค้าหรือ คนที่สนใจ
เข้าถึงได้ง่ายกว่าการเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ ซึ่งแอพพลิเคชั่นนั้นมีความเร็วที่เหนือกว่าหลายเท่า ข้อได้เปรียบ
หลัก ๆ ของการใช้แอพพลิเคชั่นแทนระบบทั่วไปบนเว็บไซต์ คือแอพพลิเคชั่นนั้นมีความเร็วกว่าเว็บไซต์บนมือ
ถือถึง 1.5 เท่า สามารถช่วยจัดเก็บเรียบเรียงข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ของท่านไว้อย่างเป็นระบบ ในขณะที่สามารถ
ดึงข้อมูลออกมาแสดงได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีของไซต์ทั่วไปจะต้องดึงข้อมูลจากเว็บ เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งอาจใช้เวลา
ไม่กี่วินาทีถึงหนึ่งนาทีขึ้นอยู่กับความเร็วเครือข่ายและขนาดของแพ็คเก็ต (WordPress. 2563 : 1) ในขณะที่
ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคคำนึงถึงมากที่สุด แอพพลิเคชั่นบนมือถือสามารถให้ผู้ใช้กำหนดตั้งค่าได้
อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น ว่าจะเปิดเผยข้อมูลในส่วนใดบ้างเช่น ที่อยู่อีเมล์ เบอร์โทรติดต่อ การเข้าถึ ง ข้อมูล ใน
โทรศัพท์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน เพราะการมีแอพพลิเคชั่นที่ปลอดภัย และ
ผู้ใช้งานก็จะตัดสินใจดาวน์โหลดมาใช้งานได้ง่ายขึ้น เมื่อมีลูกค้าที่สนใจมากขึ้น นั่นหมายถึงแอพพลิเคชั่น จะ
ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ความได้เปรียบในด้านการแข่งขันให้แก่องค์กร หรือเจ้าของธุรกิจ มากยิ่งขึ้น
แอพพลิเคชั่นบนมือ ถือ เป็น เทคโนโลยีท ี่ท ำให้ก ารเข้ า ถึ ง ข้อมูล ง่า ยขึ้ น สะดวกและรวดเร็ว มากยิ่ ง ขึ้ น
แอพพลิเคชั่นมือถือ มักจะเข้าถึงได้ทันทีโดยการแตะเพียงครั้งเดียว และจะแสดงเนื้อหารวดเร็วนำเสนอข้อมูล
ผ่านการจัดเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์ หรือออนไลน์ แอพพลิเคชั่นบางตัว เช่นธนาคาร เกม และข่าว สามารถ
ทำงานได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การโหลดรายการข่าวหรือเกมที่สามารถอ่านหรือเล่นได้โดยไม่ตอ้ ง
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้นถือเป็นการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
การใช้แอพพลิเคชั่นของลูกค้าธนาคารออมสินภายในจังหวัดบุรีรัมย์นั้นส่งผลดีต่อการให้บริ ก าร
ของธนาคารออมสินเป็นอย่างมาก โดยเป็นการเพิ่มช่องทางในการทำธุรกรรมให้แก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ ว และประหยัดเวลาให้แก่ธนาคารและลูกค้ามากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในการใช้แอพพลิเคชั่น
ดังกล่าวลูกค้าและพนักงานธนาคารได้เกิดประสบกับปัญหาต่างๆ เช่นกัน ซึ่งเป็นผลสะท้อนจากลูก ค้ามาโดย
ตลอด และจากการประชุมของพนักงานธนาคารได้มีการรายงานปัญหาการใช้งานจากแอพพลิเคชั่น (ธนาคาร
ออมสิน. 2563) ดังนี้ 1) ระบบมีการแจ้งเตือนถึงประสิทธิภาพของการใช้งานของแอพพลิเคชั่น บ่อยครั้ง และ
เตือนว่า ให้มีการแก้ไขปรับปรุงในรายละเอียดต่างๆ มากยิ่งขึ้น 2) ลูกค้าได้สะท้อนให้เห็นถึงความทันสมัย ใน
การใช้งานของแอพพลิเคชัน โดยบางฟังก์ชั่นควรจะมีเพิ่ม 3) รูปร่างของแอพพลิเคชั่นไม่มีการปรับปรุง
เพื่อให้เกิดความทันสมัยในการใช้งานและ 4) ลูกค้าหลายคนสะท้อนถึงรายละเอียดบางประการที่ ไม่สมบูรณ์
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เช่น รายละเอียดในการชำระเงินของ ลูกค้าธุรกิจทั่วไป ขาดรายละเอียดในการชำระเงิน เป็นต้น ดังนั้นจาก
ปัญหาดังกล่าว สะท้อนให้ เห็นว่า มีลูกค้าจำนวนมากมีความสนใจที่จะใช้แอพพลิเคชั่น แต่ต้องการใช้ใน
รูปแบบที่มีประสิทธิภาพและพร้อมให้บริการเพื่อให้เกิดความประทับใจ ซึ่งในการให้บริการหรือการเพิ่ ม
รายละเอียดต่างๆเพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้านี้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจต่อการมารับบริการมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น จากปัญหาต่างๆ ที่มีการอภิปรายและกล่าวถึงในที่เอกสารการประชุมของธนาคารออมสิน
เขตบุรีรัมย์นี้ และจากสภาพปัญหาต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้พบจากลูกค้าธนาคาร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อ
แก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแอพพลิเคชั่นของธนาคารให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษารายละเอียดฟังกชั่นที่ใช้งานภายในแอพพลิเคชั่น MyMo
(e-Banking) ของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์ ศึกษาสภาพปั ญหาการใช้งานแอพพลิเคชั่น
MyMo (e-Banking) ของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์ และศึกษาแนวทางในการพัฒ นา
แอพพลิเคชั่น MyMo (e-Banking) ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขา
บุรีรัมย์ ให้ดียิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อ การใช้งานแอพพลิเคชั่น MyMo (e-Banking) ของ
ธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่น MyMo (e-Banking) ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์
3. ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาแนวทางในการพัฒ นาแอพพลิ เคชั ่น MyMo (e-Banking) กรณีศึกษาจากลู ก ค้ า
ธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยกำหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ ดังนี้
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษานี้มุ่งศึกษาแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น MyMo (e-Banking) กรณีศึกษาจาก
ลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะครอบคลุมถึงลักษณะส่วนบุคคล 6 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรม
เฉพาะของผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่วนผสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านการตัดสินใจใช้บริการ
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้ใช้บริการระบบ MyMo by GSB ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตกับธนาคารออมสิน ใน
จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 40,694 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใช้บริการระบบ MyMo by GSB ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตกับธนาคารออมสิน
ในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนทั้งสิ้น 396 คน ได้มาโดยการคำนวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane)
กำหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 และสุ่มโดยวิธีแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Proportion stratified
random sampling)
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3.3 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ แนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น MyMo (e-Banking) กรณีศึกษา
จากลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์

4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้ใช้บริการระบบ MyMo by GSB ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กับธนาคาร
ออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 40,694 คน
4.1.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ใช้บริการระบบ MyMo by GSB ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตกับ
ธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนทั้งสิ้น 396 คน ได้มาโดยการคำนวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน
(Taro Yamane) กำหนดขอบเขตความคลาดเคลื ่ อ น 0.05 และสุ ่ ม โดยวิ ธ ี แ บบแบ่ ง ชั ้ น ตามสั ด ส่ ว น
(Proportion stratified random sampling)
4.2 เครื่องมือวิจัย
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่มี 3 ลักษณะ ได้แก่ แบบสำรวจรายการ แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยได้รับคำปรึกษาแนะนำจากที่ปรึกษา
วิทยานิพ นธ์และผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาทางเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยด้วยการหาค่าอำนาจจำแนกโดย
วิเคราะห์แบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยการทดสอบ t – test ถ้าค่า t มีค่า 1.75 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ มี
ค่าอำนาจจำแนกสูง ผลปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ทุกข้อมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 2.24 – 9.24 แล้วนำ
แบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิแอลฟาตามวิธ ี ของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ผลปรากฏว่ามีค่าความเชื่อมั่น 0.98
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
4.3.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
4.3.2 ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อแอพพลิเคชั่น MyMo
(e-Banking) ของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำอธิบาย
4.3.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ
5. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ ข้อมูลที ่ได้ จากการศึ กษาแนวทางในการพัฒ นาแอพพลิ เคชั ่น MyMo (eBanking) กรณีศึกษาจากลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
5.1 ผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้มากกว่า 20,001 บาทขึ้นไป
5.2 ในส่วนของพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น MyMo (e-Banking)
ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลการวิจัย
พบว่า
5.2.1 ด้านพฤติกรรมเฉพาะของผู้บริโภค โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.19) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 5 ชอบเพราะการล็อกอินเข้า
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ระบบมีความสะดวกรวดเร็ว (X̅ = 4.35) รองลงมา คือ ข้อ 7 ชอบใช้งาน แอพฯ นี้เพราะเอื้ออำนวยความ
สะดวกต่อผู้ใช้ระบบ (X̅ = 4.27) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อ 9 ชอบใช้งานเพราะมีระบบการเตือนเมื่อ
เกิดข้อผิดพลาด (X̅ = 3.93)
5.2.2 ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
เกือบทุกข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อยกเว้นข้อ 20 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 20 ชอบ
บริการเพราะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมรายปีในการใช้บริการ (X̅ = 4.53) รองลงมา คือ ข้อ 19 ชอบบริการ
ของแอพฯ นี้เพราะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการใช้บริการธุรกรรมการเงินผ่านแอพพลิเคชั น (X̅ =
4.44) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อ 18 ชอบแอพฯ นี้ เพราะมีบริการ SMS แจ้งทุกครั้งเมื่อมีการใช้
วงเงิน (X̅ = 3.85)
5.2.3 ด้านส่วนผสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 21 มีความสนใจการบริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถรองรับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SmartPhone) ได้หลายรุ่น (X̅ =
4.31) รองลงมา คือ ข้อ 24 ชอบแอพพลิเคชั่นที่สามารถดาวน์โหลดได้สะดวกและรวดเร็ว (X̅ = 4.30) ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อ 27 ชอบที่มีการจัดส่งรายการส่งเสริมการขายด้วยโปรโมชั่นพิ เ ศษให้แ ก่ลู กค้ า
สม่ำเสมอ (X̅ = 3.97)
5.2.4 ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 40 ชอบที่มีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น
ผ่านแผ่นพับตามที่สาธารณะ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด (X̅ = 4.18) รองลงมา คือ ข้อ 31 สนใจเพราะมี
พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพและเต็มใจให้ข้อมูลการใช้บริการ ทำให้ท่านสนใจ (X̅ = 4.16) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อ 32 สนใจเพราะมีพนักงานบริการตลอด 24 ชั่วโมง (X̅ = 3.91)
5.2.5 ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 45 สนใจเพราะมีขั้นตอนในการใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ง่าย ไม่ซับซ้อน (X̅ = 4.31) รองลงมา คือ ข้อ 49 ชอบที่มีระบบป้องกันความ
ปลอดภัยและกระบวนการรักษาความลับของลูกค้าเป็นอย่างดี (X̅ = 4.27) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อ
48 ชอบที่มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอพพลิเคชั่นอย่างสม่ำเสมอ (X̅ = 4.14)
5.2.6 ด้านการตัดสินใจใช้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.35) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 56 มีความเชื่อถือและความไว้ใจได้มีผล
ต่อการตัดสินใจ เลือกใช้ แอพพลิเคชั่น MyMo (e-Banking) (X̅ = 4.46) รองลงมา คือ ข้อ 60 ยอมรับ
เห็นประโยชน์และเห็นความสะดวก จากเทคโนโลยีจึงเลือกใช้ แอพพลิเคชั่น MyMo (e-Banking) ( X̅ =
4.44) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อ 52 ชอบแอพพลิเคชั่น MyMo (e-Banking) มีการปรับปรุงเวอร์
ชั่นอย่าง สม่ำเสมอ (X̅ = 4.06)
5.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
MyMo (e-Banking) กรณีศึกษาจากลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีจำนวนมากที่สุด ได้แก่
ควรให้เพิ่มเมนู ผลิตภัณฑ์ของธนาคารเข้าไปเพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้ หากลูกค้าสนใจสามารถเลือกกดเลือกและ
จองคิวกำหนดวันได้เลย รองลงมาคือ ควรให้มีฟ ังก์ชันในแอป ที่ค้นหาตู้ ATM ใกล้ ๆ หรือ ธนาคาร
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ใกล้เคียง และควรให้มีแผนภูมิ แสดงสถิติ/ปริมาตรการใช้เงินในแต่ละเดือนว่ามากน้อย รายรับ-รายจ่าย มาก
น้อยขนาดไหน ตามลำดับ

6. อภิปรายผลและสรุปผล
จากการวิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒ นาแอพพลิเคชั่น MyMo (e-Banking) กรณีศึกษาจาก
ลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น MyMo (eBanking) ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า มีความ
เชื่อถือและความไว้ใจได้มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้ แอพพลิเคชั่น MyMo (e-Banking) ยอมรับเห็น
ประโยชน์และเห็นความสะดวกจากเทคโนโลยีและเชื่อมั่นในแอพพลิเคชั่น MyMo (e-Banking) เพราะ
ตอบสนองความต้องการครบถ้วน มีขั้นตอนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ง่าย ไม่
ซับซ้อน มีระบบป้องกันความปลอดภัย กระบวนการรักษาความลับของลูกค้าเป็นอย่างดี และมีฟังก์ชั่นการใช้
งาน สามารถใช้งานได้ง่าย เหมาะแก่การใช้งานผู้บริโภคจึงเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่น MyMo (e-Banking)
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูมิชัย ตะโนนศรี และคณะ (2562 : 48) ได้ศึกษาการพัฒนาแอพพลิช่นั บน
ระบบปฏิบัติการมือถือในการเก็บข้อมูลสุขภาพเด็กวัยเรียน พบว่า เว็บแอพพลิเคชั่นภายใต้ชื่อ “ Health
Check” การทำงาน 3 ฟังก์ชัน คือ 1) ข้อมูลพื้นฐาน 2) ข้อมูลสุขภาพของเด็กวัยเรียน และ 3) การแสดงผล
ข้อมูลบนหน้าจอ โดยผลจากการประเมินคุณภาพแพพลิเคชั่นในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.05
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 โดยให้คุณภาพในรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านประโยชน์ต่อการ
นำไปใช้ ด้านความสะดวกแก่การบันทึกข้อมูล ด้านง่ายต่อการใช้งาน ด้านสีสันรูปภาพน่าสนใจ และด้านการ
แปลผลถูกต้องตามจริง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐชญาภรณ์ เต้จั้น และคณะ (2562 : 55 – 57)
ได้ศึกษาการพัฒ นาโมบายแอพพลิชั่นสมุนไพรท้องถิ่น จังหวัดเลย พบว่า แอพพลิเ คชั่นสมุนไพรท้องถิ่น
จังหวัดเลย การทำงานแอพพลิเคชั่น สุมนไพรท้องถิ่น จังหวัดเลย ประกอบไปด้วย 1) หน้าแอพพลิเคชั่น
สมุนไพร 2) เมนูหลัก 3)หน้าชนิดสุมนไพร 4) สุมนไพรรักษาตามอาการ 5) ประโยชน์ของสมุนไพร โดยผล
จากการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่น ในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้
1.1 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการพัฒ นาแอพพลิเคชั่น MyMo (eBanking) กรณีศึกษาจากลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์ ด้านพฤติกรรมเฉพาะของผู้บริโภค โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้ใช้บริการชอบการล็อกอินเข้าระบบมีความสะดวกรวดเร็ว แอพฯ เอื้ออำนวยความ
สะดวก และความถูกต้องต่อผู้ใช้ระบบเป็นอย่างมาก มีอุปกรณ์รองรับการเข้าถึงระบบได้หลากหลาย เช่น
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต รวมถึงขนาดของตัวอักษรที่ใช้อ่านง่ายและมีขนาดที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณัฐชญาภรณ์ เต้จั้น และคณะ (2562 : 55 – 57) ได้ศึกษาการพัฒนาโมบายแอพพลิชั่นสมุนไพร
ท้องถิ่น จังหวัดเลย พบว่า แอพพลิเคชั่นสมุนไพรท้องถิ่น จังหวัดเลย การทำงานแอพพลิเคชั่น สุมนไพร
ท้องถิ่น จังหวัดเลย ประกอบไปด้วย 1) หน้าแอพพลิเคชั่นสมุนไพร 2) เมนูหลัก 3) หน้าชนิดสุมนไพร 4) สุมน
ไพรรั ก ษาตามอาการ 5) ประโยชน์ข องสมุ นไพร โดยผลจากการประเมิ นความพึ ง พอใจในการใช้งาน
แอพพลิเคชั่น ในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเท่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 และการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานแอพพลิเคชั่นในภาพรวม อยู่ใน
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ระดับมาก ซึ่งมีค่าเท่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 ได้แก่ ด้านการเรียนรู้แ ละ
การใช้งานง่าย ความถูกต้องในการเชื่อมโยงข้อมูลกับรูปภาพการแสดงผลถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
1.2 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการพัฒ นาแอพพลิเคชั่น MyMo (eBanking) กรณีศึกษาจากลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์ ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เนื่องจากผู้ใช้บริการชอบบริการเพราะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมรายปีในการใช้บริการ ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม
แรกเข้าในการใช้บริก ารธุรกรรมการเงิน ผ่านแอพพลิเคชัน สามารถสอบถามยอดเงินในบัญชี รายการ
เคลื่อนไหวทางบัญชี ชำระสินค้าหรือบริการ ชำระสินค้าหรือ บัตรเครดิต สอบถามประวัติการชำระเงินและเติม
เงิน และชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรประภา โกตถา
(2561 : 77 – 79) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กรณีศึกษา : ประชาชนในเขตอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : ประชาชน
ในเขตอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ตามลำดับ
1.3 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการพัฒ นาแอพพลิเคชั่น MyMo (eBanking) กรณีศึกษาจากลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์ ด้านส่วนผสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากผู้ใช้บริการมีความสนใจการบริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถ
รองรับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SmartPhone) ได้หลายรุ่น แอพพลิเคชั่นที่สามารถดาวน์โหลดได้สะดวก
และรวดเร็ว และโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้งานได้ทุกเครือข่าย ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา เลิศ
วัฒ นชัยกุล (2562 : 73 - 77) ได้ศึกษาการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพ ลต่อการตัดสินใจใช้บริ การ Food
Delivery ผ่านแอปพลิเคชั่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า กลุ่มอายุน้อย (Generation Z และ
Generation Y) ต้องการให้แอปพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอรี่มีประโยชน์ และบุคคลรอบข้าง ครอบครัว เพื่อน ญาติ
หรือบุคคลที่ติดต่อด้วยไม่มีผลต่อการใช้แอปพลิเคชั่น ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุ (Generation X และ Baby
Boomer) ต้องการให้แอปพลิเคชั่นใช้งานง่าย และมีความปลอดภัย โดยที่บุคคลที่ติดต่อด้วยมี ผลต่อ การใช้
แอปพลิเคชั่นของกลุ่มนี้ กลุ่มการศึกษามัธยมหรือต่ำกว่า ต้องการให้แอปพลิเคชั่นใช้งานง่าย ในขณะที่กลุ่ม
การศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ต้องการให้แอปพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอรี่มีประโยชน์ และบุคคลที่
ติดต่อด้วยมีผลต่อการใช้แอปพลิเคชั่นของกลุ่มการศึกษามัธยมหรือต่ำกว่าและปริญญาตรีในขณะที่กลุ่ม
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีบุคคลรอบข้างครอบครัว เพื่อน ญาติ หรือบุคคลที่ติดต่อด้วยไม่มี ผลต่ อการใช้
แอปพลิเคชั่น
1.4 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการเกี่ยวกับการพัฒ นาแอพพลิเคชั่น MyMo (eBanking) กรณีศึกษาจากลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์ ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เนื่องจากผู้ใช้บริการชอบที่มีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นผ่านแผ่นพับตามที่สาธารณะ เช่น
ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพและเต็มใจให้ข้อมูลการใช้บริ การ ทำให้ท่าน
สนใจ และพนักงานธนาคารที่ให้ข้อมูลมีจำนวนเพียงพอต่อจำนวนลูกค้าที่สนใจใช้บริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภิญญาพัชญ์ ศิริโต (2561 : 64 – 65) ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
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K-PLUS ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไม่
จะส่งผลต่อการตัดสินใจแอพพลิเคชั่น เคพลัส (K-PLUS) และผลการศึกษาสรุปได้ว่า ความรู้ความเข้าใจการ
ยอมรับทางด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่น เคพลัส (K-PLUS) ผลการทดสอบพบว่า
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่น K-Plus ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัด
กรุ ง เทพมหานคร จำนวน 100 ราย มี ค ่ า R-squared 0.898 ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด ที ่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้ใช้แอพพลิเคชั่น K-Plus อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านการส่งเสริมการตลาด (PROMOTION) ด้านกระบวนการ (PROCESS) ด้านราคา (PRICE) และด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย (PLACE) ปัจจัยการยอมรับทางด้านเทคโนโลยี ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้ใ ช้
แอพพลิเคชั่น K-Plus อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ (USEFUL) และด้านการรับรู้
ถึงความง่ายต่อการใช้งาน (EASY) ดังนั้นธุรกิจ/ หน่วยงาน/ องค์กร ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒ นา
แอพพลิเคชั่น เคพลัส (K-PLUS) ควรโฆษณาผ่านสื่อต่า ง ๆ ทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์และสื่ อ
อินเทอร์เน็ต รวมถึงมีการจัดโปรโมชั่นการใช้แอพพลิเคชั่นชำระสินค้าร่วมกับร้านค้าจะทำให้มีผู้ที่สนใจใช้
บริการมากยิ่งขึ้นและปรับ ควรปรับขั้นตอนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ง่ายขึ้น ไม่
ซับซ้อนประมวลผลการทำรายการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และมีระบบป้องกันความปลอดภัย
กระบวนการรักษาความลับมีผลต่อการใช้งาน และสามารถเข้าไป Download แอพพลิเคชั่นเคพลัส (K-PLUS)
ได้อย่างสะดวก การใช้แอพพลิเคชั่น เคพลัส (K-PLUS) ทำธุรกรรมได้ถูกต้องรวดเร็ว แอพพลิเคชั่น เคพลัส
(K-PLUS) มีความสะดวกและใช้งานได้ตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบที่การรักษาความปลอดภัย
ที่แน่นหนา
1.5 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น MyMo (eBanking) กรณีศึกษาจากลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์ ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เนื่องจากผู้ใช้บริการสนใจเพราะมีขั้นตอนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อ นที่ ง่า ย ไม่
ซับซ้อน มีระบบป้องกันความปลอดภัยและกระบวนการรักษาความลับของลูกค้าเป็นอย่างดี และมีฟังก์ชั่นการ
ใช้งาน สามารถใช้งานได้ง่าย ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชสา สีนวนแก้ว และคณะ (2561 : 216 –
219) ได้ศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือเพื่อส่งเสริมการผลิตและการตลาดของชาวนา พบว่า
1) ชาวนามีความต้องการสารสนเทศในประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การลดต้นทุน
การแปรรูปผลผลิต การเพิ่มช่องทางการตลาดและการขาย และการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชอายุสั้น ส่วนด้าน
พฤติกรรมการใช้มือถือสมาร์ทโฟนพบว่าชาวนานิยมใช้มือถือระบบปฏิบัติการ Android สำหรับสภาพปัจจุบัน
ของความต้องการแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือของชาวนา พบว่าชาวนามีความต้องการการใช้แอพพลิเคชั่น
โดยวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อนำมาสู่การวางแผนทำนา ใช้เป็น
พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างชาวนา ใช้เป็นช่องทางในการขายผลผลิตข้าว และพัฒ นา
กระบวนการผลิต และประเด็นท้ายสุดเกี่ยวกับสภาพของความต้องการแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือ ถือพบว่า
ชาวนาต้องการ ด้านการแสดงผลของแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่าย ไม่มีความซับซ้อน เนื้อหาอ่านง่ายสามารถ
เข้าใจได้ทันที 2) การวิเคราะห์และออกแบบแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือ พบว่ามีการวิเคราะห์แอพพลิเคชั่น
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม คือ ชาวนา Social Network แหล่งข้อมูลอื่น
ๆ และผู้ดูแลระบบ 2) การไหลของข้อมูล ประกอบด้วย 8 กระบวนการหลัก (Processes) ได้แก่กระบวนการที่
1.0 รู้ทันข่าวสารชาวนา กระบวนการที่ 2.0 รอบรู้เรื่องการผลิตข้าว กระบวนการที่ 3.0 จัดการข้อมูลด้าน
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การตลาดและการขาย กระบวนการที่ 4.0 จั ด การห้ อ งสมุด 4.0 กระบวนการที่ 5.0 คุ ย กั น เรื ่ อ งข้าว
กระบวนการที่ 6.0 ค้นหาข้อมูลข้าว กระบวนการที่7.0 บันทึกข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ และกระบวนการที่ 8.0 ติดต่อ
ผู้ดูแลระบบ และ 3) ความสัมพันธ์ของ ข้อมูลที่ จัดเก็บแล้วนำเสนอในรูปแบบ Entity Relation Diagram
และ 3) แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือเพื่อส่งเสริมการผลิตและการตลาดชาวนา หรือ “ชาวนา 4.0” ได้
ประยุกต์ใช้ Ionic Framework ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้าง HTML, CSS, JavaScript ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้
ในการสร้าง Mobile Application ส่วนของการจัดการฐานข้อมูลได้ประยุกต์ใช้โปรแกรม XAMPP ซึ่งเป็น
โปรแกรม Apache Web Server ผ่านทาง phpMyAdminและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในฐานข้อมูล MySQL
ผลการประเมินแอพพลิเคชั่น พบว่าชาวนามีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจ
ในด้านการนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด (X̅ = 4.77) รองลงมา คือด้านการเข้าถึงแอพพลิเคชั่น (X̅ = 4.62) และผล
จากการประเมินความเหมาะสมของแอพพลิเคชั่นจากผู้เชี่ยวชาญมีค่าเท่ากับ 0.90 จึงสรุปได้ว่าแอพพลิเคชั่น
“ชาวนา 4.0” สามารถนำไปใช้งานบนอุปกรณ์มือถือเพื่อส่งเสริมการผลิตและการตลาดของชาวนาได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ
1.6 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการพัฒ นาแอพพลิเคชั่น MyMo (eBanking) กรณีศึกษาจากลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการตัดสินใจใช้บริการ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากผู้ใช้บริการมีความเชื่อถือและความไว้ใจได้มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้ แอพพลิเคชั่น
MyMo (e-Banking) ยอมรับ เห็นประโยชน์และเห็นความสะดวก จากเทคโนโลยีจึงเลือกใช้ แอพพลิเคชั่น
MyMo (e-Banking) เชื่อมั่นและตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่น MyMo (e-Banking) เพราะตอบสนอง
ความต้องการครบถ้วน และชอบที่มีการบริการที่สะดวกรวมเร็วมีผลต่อการตัดสินใจ แอพพลิเคชั่น MyMo (eBanking) ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรประภา โกตถา (2561 : 77 – 79) ได้ศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อ
การเลือกถือบัตรเครดิตของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : ประชาชนในเขตอำเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้บัตร
เครดิตของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : ประชาชนในเขตอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ
2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้ใช้บริการเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น MyMo
(e-Banking) กรณีศึกษาจากลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ควรให้เพิ่มเมนู ผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคารเข้าไปเพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้ หากลูกค้าสนใจสามารถเลือกกดเลือกและจองคิวกำหนดวันได้เ ลย
รองลงมาคือ ควรควรให้มีฟังก์ชันในแอป ที่ค้นหาตู้ ATM ใกล้ ๆ หรือ ธนาคารใกล้เคียง และควรให้มี
แผนภูมิ แสดงสถิติ/ปริมาตรการใช้เงินในแต่ละเดือนว่ามากน้อย รายรับ -รายจ่าย มากน้อยขนาดไหน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรประภา โกตถา (2561 : 77 – 79) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือ กถือบัตร
เครดิตของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : ประชาชนในเขตอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
พบว่า ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) ของประชาชนในเขตอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวนมากที่สุด ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยในการ
ใช้บัตรเครดิต KTC สูง และกรณีที่จ่ายเลยกำหนดควรเพิ่ มระยะเวลาในการปลอดดอกเบี้ ยให้ม ากขึ้ น
รองลงมาคือ ควรเพิ่มจำนวนสาขาของบริษัทเครดิต KTC มากขึ้น เพราะอำนวยความสะดวกและสามรถ
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แก้ปัญหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และพนักงานบริการล่าช้า ตอบคำถามไม่ชัดเจน และควรมีพนักงานคอยรับ
โทรศัพท์สายตรงโดยไม่ต้องผ่าน Call center ตามลำดับ

7. ข้อเสนอแนะ
จากความมุ่งหมายผลการวิจัย เรื่อง แนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น MyMo (e-Banking)
กรณีศึกษาจากลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
7.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
7.1.1 ควรให้มีระบบการเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการแอพพลิเคชั่นเพื่อเตือนให้ผู้ใช้บริการได้
รู้ว่ามีความผิดปกติระหว่างการใช้แอพพลิเคชั่นอยู่
7.1.2 ควรมีบริการ SMS แจ้งทุกครั้งเมื่อมีการใช้วงเงิน เพื่อให้ทราบถึงการเคลื่อนไหวของ
เงินในบัญชีผู้ใช้บริการ
7.1.3 ควรมีการจัดส่งรายการส่งเสริมการขายด้วยโปรโมชั่นพิเศษให้แก่ลูกค้าสม่ำเสมอ เพื่อ
เป็นตัวเลือกให้ผู้ใช้บริการมีการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
7.1.4 ควรมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอพพลิเคชั่นอย่างสม่ำเสมอ
7.2 ข้อเสนอแนะการทำวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 ควรศึกษาผลกระทบที่เกิดจากแนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่น MyMo (e-Banking)
กรณีศึกษาจากลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์
7.2.2 ควรศึกษาประสิทธิภาพและแนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่น MyMo (e-Banking)
กรณีศึกษาจากลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์
7.2.3 ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น MyMo (e-Banking) กรณีศึกษาจาก
ลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดอื่นต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวทางในการพัฒ นาการ
ให้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีร ัม ย์
ประชากรในงานวิจัยจำนวน 41,361 คน และใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 396 คน และทำการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธี
แบบง่าย เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 –40 ปี สถานภาพ
สมรส มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท 2)
พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒ นาธ.ก.ส. A-Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ มากที่สุด
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านกระบวนการ และด้านที่
มีค่าเฉลี่ย ต่ำที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัด จำหน่าย ตามลำดับ และ 3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาแอฟพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มี จำนวนมากที่สุด ได้แก่ อยากให้เพิ่มสีสันในแอฟให้น่าใช้มากยิ่งขึ้น
รองลงมาคือ อยากให้แก้ปัญญาในเรื่อง แอฟค่อนข้างหลุดบ่อยเมื่อเข้าใช้งาน และอยากให้เวลาเปลี่ยน
โทรศัพท์มือถือแล้วสามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ต้องไปติดต่อธนาคาร ตามลำดับ
คำสำคัญ : พฤติกรรมผู้บริโภค

ธ.ก.ส. A-Mobile แอปพลิเคชั่น

แนวทางการพัฒนา

Abstract
The purpose of this research was to study the consumer behavior and guidelines
for the development of BAAC A-Mobile services for the Bank for Agriculture and Agricultural
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Cooperatives customers of Buriram Province. The population of this research was 41,361 and
396 samples were used and data were collected using a simplified method. The equipment
of this research was the questionnaire created by the researcher. The statistics used in the
data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results of the research were as follows: 1) Most of the respondents were female,
aged 31- 40 years, marital status, had a high school education/ vocational certificate. have a
career in agriculture and earn less than 5,000 baht 2) Consumer behavior towards the
development of BAAC A- Mobile of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
Buriram Province Overall, it was at the highest level. When considering each aspect, it was
found that all aspects were at the highest level. The aspect with the highest average was
marketing promotion, followed by price, process, and the aspect with the lowest average was
distribution channel respectively and 3) the opinions and recommendations of service users
about the guidelines for the development of the BAAC A- Mobile application of the Bank for
Agriculture and Agricultural Cooperatives was the wanting to add colors in the app to make
it more useful, followed by wanting to solve the problem of intelligence and the application
crashed quite often when accessing it and after changing of mobile phones they could use
the application without having to contact the bank, respectively.
Keywords : Consumer Behavior, BAAC A-Mobile Applications, Development Guidelines
1. บทนำ

จากการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค Digital ผ่าน
นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) นโยบาย Thailand 4.0 และ แผนยุทธศาสตร์
National e-Payment ความพร้ อมของโครงสร้ า งพื ้น ฐาน High Speed Internet และ Smartphone /
Tablet ที่มีสมรรถนะมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ Internet ไม่จำกัดด้วยเวลาและสถานที่ พฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะการใช้มือถือ การใช้ Social
Media ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสตอบรับ Digital ได้อย่างรวดเร็ว อี กทั้งการค้าผ่าน Social และ Mobile
Commerce ที่ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการเงิน Internet,
Smart Devices, Software, Blockchain BIG Data และAI เป็ น ต้ น ซึ ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การดำเนิ น ธุ รกิ จ ของ
ธนาคารในปัจจุบันโดยเฉพาะการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล โลกออนไลน์ได้เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงด้าน
พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภค โดยเฉพาะเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนอง ต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ด้านธุรกรรมการเงินเทคโนโลยีทำให้เกิดรูปแบบการให้บริการ
ทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต สถาบันการเงิน
หลายๆ แห่งจึงมีการปรับตัวให้เป็นดิจิตอลแบงกิ้ง (Digital Banking) มากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับผู้บริโภคที่จะใช้
บริการดิจิตอลแบงกิ้ง (Digital Banking) ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

955

Mobile Application ประกอบขึ้นด้วยคำสองคำ คือ Mobile กับ Application มีความหมาย
ดังนี้ Mobile คืออุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการพกพา ซึ่งนอกจากจะใช้งานได้ตามพื้นฐานของโทรศัพ ท์แล้ ว ยัง
ทำงานได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่พกพาได้จึงมีคุณสมบัติเด่น คือ ขนาดเล็ก
น้ำหนักเบาใช้พลังงานค่อนข้างน้อย ปัจจุบันมักใช้ทำหน้าที่ได้หลายอย่างในการติดต่อแลกเปลี่ยนข่า วสารกับ
คอมพิ วเตอร์ สำหรั บ Application หมายถึ ง ซอฟต์ แวร์ท ี่ ใช้ เพื ่อ ช่ วยการทำงานของผู ้ใ ช้ (User) โดย
Application จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตัวกลางการใช้งาน
ต่าง ๆ Mobile Application เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ
แท็บเล็ตโดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังสนับสนุน ให้ผู้ใช้โทรศัพท์ได้ใช้ง่าย
ยิ่งขึ้น ในปัจจุบันโทรศัพท์มือ หรือ สมาร์ทโฟน มีหลายระบบปฏิบัติการที่พัฒนาออกมาให้ผู้บริโภคใช้ ส่วนที่มี
คนใช้และเป็นที่ นิยมมากก็คือ ios และ Android จึงทำให้เกิดการเขียนหรือพัฒ นา Application ลงบน
สมาร์ทโฟนเป็นอย่างมาก อย่างเช่น แผนที่ , เกมส์, โปรแกรมคุยต่างๆ และหลายธุรกิจก็เข้าไปเน้นในการ
พัฒนา Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้น ตัวอย่าง Application ที่ติดมา
กับโทรศัพท์ อย่างแอพพลิเคชั่นเกมส์ชื่อดังที่ชื่อว่า Angry Birds หรือ Facebook ที่สามารถแชร์เรื่องราว
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความรู้สึก สถานที่ รูปภาพ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้โดยตรงไม่ต้องเข้าเว็บบราวเซอร์
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา ทั้งทางตรง
และทางอ้อม มีบทบาทสำคัญในการช่วยทำงานในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีกับการศึกษาสมัยใหม่มีบทบาท
สำคัญในการช่วยจัดการการศึกษาแนวโน้มในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการศึกษามากขึ้นการผสมผสาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเกิดเทคโนโลยีสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์
พกพา (Laptop) แท็บเล็ต (Tablet) โทรศัพท์มือถือ(Mobile phone) เป็นต้น แม้แต่เรื่องสุขภาพและการใช้ยา
ก็ยังอาศัยเทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลถึงข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหาสาระ และเคล็ดลับต่างๆในการรักษาสุขภาพ
ของคนเรา จึงทำให้เทคโนโลยีเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมคือ แท็บเล็ต (Tablet)
โทรศัพ ท์มือถือ(Mobile phone) ซึ่งทั้งสองนี้ ได้ เข้ามามีบทบาทสัง คมในปั จ จุบ ัน และนิยมใช้กันอย่ า ง
กว้างขวางทั้งในประเทศและทั่วโลก เนื่องจากพกพาสะดวกง่ายต่อการใช้งาน และยังเป็นเครื่องมือในการช่วย
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ต่างๆ ได้อย่างสะดวกโดยผ่านทางโปรแกรมหรือที่เรียนว่า “แอพพลิเคชั่น”
(ปิ่นทอง ทองเฟื่อง. 2558) แอพพลิเคชั่น เป็นโปรแกรมการทำงานบนมือถือและแท็บเล็ต อาจมีโปรแกรม เกม
รูปแบบคาสั่ง หรือสิ่ง อำนวยความสะดวกบนสมาร์ทโฟน ทำให้มีการพัฒ นาแอพพลิเคชั่นขึ้น ซึ่งปัจจุบัน
แอพพลิเคชั่นบนระบบแท็บแล็ตและโทรศัพท์มือถือ ถือได้ว่ามีให้เลือกใช้และดาวน์โหลดกันอย่างมากมาย ผู้ใช้
สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งลงในเครื่อง การใช้งานครั้งต่อไปผู้ใช้สามารถศึกษาเนื้อหาได้ โดยไม่ต้ อ งมีก าร
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมนั้นเป็นการขยายขอบเขตของการเรียนรู้ออกไป
ได้กว้างทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ปัจจุบันแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนเป็นที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลาย เนื่องจากง่ายต่อการพกพาและสะดวกต่อการใช้งาน ทำให้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มาก
ขึ้น ในแวดวงทางการแพทย์และการศึกษาก็เริ่มมีการใช้กันมากขึ้น การใช้งานแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนจึง
เข้าถึงได้ง่ายดายและเข้าไปถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะอยู่ในชนบทห่างไกลแค่ไหนก็ตาม แท็บเล็ตและ
สมาร์ทโฟนจึงกลายเป็นช่องทางใหม่ที่เปลี่ยนโฉม และกระจายความรู้ให้เข้าถึงได้อย่างมากมาย (ปิ่นทอง ทอง
เฟื่อง และธวัชชัย สหพงษ์. 2558)
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ด้วยสถานการณ์การแข่งขันของธุรกิจธนาคารโดยเฉพาะการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ที่มี
การแข่งขันกันค่อนข้างสูง ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐจึงได้มีการปรับตัวและพั ฒนาการให้บริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ทันต่อการแข่งขันและตอบสนอง
นโยบายของภาครัฐ โดยได้เปิดให้บริการ Mobile Banking เมื่อปลายปี 2560 ในชื่อ “ธ.ก.ส. A-Mobile” มี
การให้บริการหลัก ได้แก่ โอนเงิน เติมเงินเช็คยอด ตรวจสลากฯ จ่ายบิล และอื่นๆ ปริมาณการใช้บริการ
แอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-mobile การใช้บริการของลูกค้ายังค่อยข้างน้อย ซึ่งในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้า
ไปมาก ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ตไว้ใช้งาน ดังนั้น การใช้งานแอพพลิเคชั่น
Mobile Banking ของแต่ละธนาคารจึงกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว ทั้งนี้ลูกค้าแต่ละคนย่อมมีพฤติกรรมการใช้
งานบริการต่างๆ ของธนาคารที่ไม่เหมือ นกัน เช่น การใช้จ่าย ซื้อของชนิดใด รูปแบบการจ่ายเงินผ่านทาง
ช่องทางไหน รวมถึงรู้พฤติกรรมการใช้เงินอื่น ๆ ซึ่งพฤติกรรมนี้ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ธนาคารสามารถนาไป
พัฒนาการให้บริการได้ในอนาคต ดังนั้น ความสำคัญในการที่พัฒนาและปรับปรุง การให้บริการ ธ.ก.ส. AMobile จึงนับว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าที่ใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile และ
ทันต่อการแข่งขันธุรกิจทางการเงินที่เกี่ยวกับการให้บริการผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา “พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวทางในการพัฒนาแอฟพลิ
เคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์” เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใช้งาน สภาพปัญหาการใช้งาน และปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile
เพื่อให้สามารถรับรู้ถึงสภาพปัญหา รองรับกับการแข่งขันและบริการทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งธนาคารจะต้องปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ง
สามารถตอบสนองการให้บริการกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile ของลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒ นาการให้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile ของลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์
3. ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวทางในการพัฒ นาแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยกำหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ ดังนี้
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษานี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส.
A-Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะครอบคลุมถึงลักษณะส่วน
บุคคล 7-ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด จำหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ
3.2 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ กลุ่มของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีการลงทะเบียนและใช้บริการทางการเงินผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile ซึ่งการกำหนดขนาด
ตัวอย่างตาม Taro Yamane จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 396 ราย จากกลุ่มประชากรจำนวน 41,361 ราย

957

4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่เป็นผู้ใช้บริการระบบ A -Mobile ของเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาบุรีรัมย์ ซึ่งมี จำนวนผู้ทาธุรกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์ ทั้งสิ้น 41,361 ราย
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์
ที่มีการลงทะเบียนและใช้บริการทางการเงินผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile จำนวนทั้งสิ้น 396 คน ได้มาโดยการ
คานวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) กำหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 และสุ่มโดยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Purposive Sampling)
4.2 เครื่องมือวิจัย
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ เป็นแบบสอบถามที่มี 3 ลักษณะ ได้แก่ แบบสำรวจรายการ แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยได้รับ คำปรึกษาแนะนาจากที่ปรึกษา
วิทยานิพ นธ์และผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาทางเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยด้วยการหาค่า อำนาจจำแนกโดย
วิเคราะห์แบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยการทดสอบ t -test ถ้าค่า t มีค่า 1.75 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ มีค่า
อำนาจจำแนกสู ง ผลปรากฏว่าผ่า นเกณฑ์ทุ ก ข้อมีค ่า อำนาจจำแนกอยู่ร ะหว่า ง 2.24 –9.24 แล้วนา
แบบสอบถามมาหาค่า ความเชื่อ มั ่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิแอลฟาตามวิธ ีข องครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ผลปรากฏว่ามีค่าความเชื่อมั่น 0.98
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
4.3.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
4.3.2 ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการพัฒนาแอฟพลิเคชั่น
ธ.ก.ส. A-Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคาอธิบาย
4.3.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ
5. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวทางในการพัฒ นาแอฟพลิ
เคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ สรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี้
1. กลุ่มผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท
2. การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการพัฒนาแอฟพลิเคชั่น ธ.
ก.ส.A-Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัม ย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้
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พฤติกรรมผู้บริโภคในการพัฒนาแอฟพลิ
เคชั่นธ.ก.ส. A-Mobile ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์
1 ด้านผลิตภัณฑ์
2 ด้านราคา
3 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
4 ด้านการส่งเสริมการตลาด
5 ด้านบุคคล
6 ด้านรูปแบบการนำเสนอ
7 ด้านกระบวนการ
รวมเฉลี่ย

X̅

S.D.

ระดับ

อันดับที่

4.6
4.7
4.52
4.73
4.54
4.62
4.69
4.63

0.32
0.27
0.42
0.26
0.33
0.31
0.3
0.18

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5
2
7
1
6
4
3

จากตาราง สรุปภาพรวมและรายละเอียดปลีกย่อยได้ดังนี้
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นข้อ 1 อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 2 สามารถใช้
บริการธุรกรรมการเงินผ่านสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ( X̅ = 4.69) รองลงมา คือ ข้อ
3 คิดว่าช่วยให้ซื้อสินค้าและบริการได้ง่ายและสะดวก ( X̅ = 4.68) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อ 1 ท่านใช้
ผลิตภัณฑ์เพราะชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ( X̅ = 4.44)
2.2 ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุก
ข้ออยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 9 การคิดอัตราค่าธรรมเนียมในการทาธุร กรรมทาง
การเงินต่ำกว่าการใช้บริการที่ธนาคาร ( X̅ = 4.78) รองลงมา คือ ข้อ 10 ชอบที่สามารถสอบถามยอดเงินใน
บัญชีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ชาระสินค้าหรือบริการ ชาระสินค้าหรือบัตรเครดิต และสอบถามประวัติการ
ชาระเงินและเติมเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ( X̅ = 4.71) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อ 6 ชอบที่ไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการใช้บริการธุรกรรมการเงินผ่านแอพพลิเคชั่น ( X̅ = 4.63)
2.3 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.52) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นข้อ 12 อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ
14สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ( X̅ = 4.60) รองลงมา คือ ข้อ 15 สามารถ
ใช้บริการแอพพลิเคชั่นทาธุรกรรมการเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ( X̅ = 4.57) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อ
12สามารถใช้แอพพลิเคชั่นให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทุกเครือข่าย ( X̅ = 4.36)
2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.73) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 16 บริการธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถรองรับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone) ได้หลายรุ่น ( X̅ = 4.86)
รองลงมาคือ ข้อ 17 บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้งานได้ทุกเครือข่าย ( X̅ =
4.80) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อ 19 สามารถใช้แอพพลิเคชั่นดาว์นโหลดได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ( X̅ = 4.57)
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2.5 ด้านบุคคล โดยรวมอยู่ในระดั บมากที่สุด ( X̅ = 4.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นข้อ 22 และข้อ 24 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 21 พนักงานมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพและเต็มใจให้ข้อมูลการใช้บริการแอพพลิเคชั่น ทำให้ท่านสนใจ ( X̅ = 4.67) รองลงมา
คือ ข้อ 25 การติดต่อพนักงานบริการส่วนหน้าเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น มีความสะดวก รวดเร็ว กระชับถูกต้อง
( X̅ = 4.58) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อ 22 หากเกิดปัญหาการใช้บริการแอพพลิเคชั่นมีพนักงาน
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ( X̅ = 4.41)
2.6 ด้านรูปแบบการนำเสนอ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.62) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 28 ไอคอนสำหรับ เรียกใช้ง าน
แอพพลิเคชั่นมีความสวยงาม เข้าใจความหมายได้ง่าย ( X̅ = 4.67) รองลงมา คือ ข้อ 29 ฟังก์ชั่นการใช้งาน
สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน ( X̅ = 4.66) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อ 30 รูปร่างหน้าตาเมื่อใช้ง าน
แอพพลิเคชั่นมีลักษณะสวยงาม ทันสมัย น่าใช้งาน ( X̅ = 4.52)
2.7 ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 35 ขั้นตอนในการใช้บริ ก ารธุร กรรมทาง
การเงินโทรศัพ ท์เคลื ่อนที ่ง่ าย ไม่ซับซ้อน ( X̅ = 4.81) รองลงมา คือ ข้อ 32 โครงสร้างของเมนู ข อง
แอพพลิเคชั่นมีลำดับหัวข้อการทำงานได้อย่างเหมาะสม ( X̅ = 4.68) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย ต่ำสุด คือ ข้อ 31
ภาพลักษณ์ของธนาคารและความน่าเชื่อถือมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ( X̅ = 4.64)
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้ใช้บริการเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒ นาแอฟพลิเคชั่น ธ.ก.ส.
A-Mobileของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มี จำนวนมากที่สุด ได้แก่
อยากให้เพิ่มสีสันในแอฟให้น่าใช้มากยิ่งขึ้น รองลงมาคือ อยากให้แก้ปัญญาในเรื่องแอฟค่อนข้างหลุดบ่อยเมื่อ
เข้าใช้งาน และอยากให้เวลาเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือแล้วสามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ต้องไปติดต่อธนาคาร
ผลการสัมภาษณ์
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ซึ่งมีอยู่ว่าแนวทางในการพัฒนาแอฟพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ ได้แก่
1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ควรมีการปรับปรุงเงื่อนไขในการสมัครเป็นสมาชิกไม่ให้เกิดความยุ่งยาก
เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายประหยัดเวลาในการใช้บริการและให้เกิดความน่า เชื่อ ถือ
มากยิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้บริการ
2. ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จำหน่ า ยพบว่ า ควรปรั บ ปรุ ง ให้ ส ามารถใช้ แ อพพลิ เ คชั ่ น ได้ กั บ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรุ่น ทุกสถานที่ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ
3. ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ควรปรับปรุงลดขั้นตอนในการดาว์นโหลดแอพพลิเคชั่นและ
ขั้นตอนในการใช้งาน
4. ด้านบุคคล พบว่า ควรมีการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน
แอพพลิเคชั่น
5. ด้านรูปแบบการนำเสนอ พบว่า ควรปรับปรุงรูปร่างหน้าของแอพพลิเคชั่นให้น่าใช้และลด
ฟังก์ชั่นในการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน
6. ด้านกระบวนการ พบว่า ควรจัดโครงสร้างของเมนูของแอพพลิเคชั่นมีลำดับหัวข้อการทำงานได้
อย่างเหมาะสมและไม่ซับซ้อน
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6. อภิปรายผลและสรุปผล
จากการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวทางในการพัฒนาแอฟพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การศึกษาความคิดเห็นผู้ใช้บริการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการพัฒนาแอฟพลิเคชั่น ธ.ก.ส.
A-Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า มีความเชื่อถือและความไว้ใจได้มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้ แอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. AMobile ยอมรับเห็นประโยชน์และเห็นความสะดวกจากเทคโนโลยีและเชื่ อมั่นในแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. AMobile เพราะตอบสนองความต้ องการครบถ้ว น มี ข ั ้ น ตอนในการใช้บ ริ ก ารธุ รกรรมทางการเงิน ผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ง่าย ไม่ซับซ้อน มีระบบป้องกันความปลอดภัย กระบวนการรักษาความลับของลูกค้าเป็น
อย่างดี และมีฟ ังก์ชั่นการใช้งาน สามารถใช้งานได้ง่าย เหมาะแก่การใช้งานผู้บริโภคจึงเลือกใช้บ ริก าร
แอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์ บุญแต่ง (2557 : 72 –75) ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา : ประชาชนในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่ า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ ของประชาชนในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจำหน่าย
และด้านการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อด้านที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ ด้านราคา ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการตัดสิน ใจเลือกใช้ บัตร
เครดิต พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ ของประชาชนในเขต อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับ ค่า เฉลี่ ยมากสุด
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยผลจากการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้งานแอพพลิเคชั่น ในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ดังนี้
1.1 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการพัฒนาแอฟพลิ
เคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านผลิตภัณฑ์
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากผู้ใช้บริการชอบใช้บริการธุรกรรมการเงินผ่านสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้
บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยให้ซื้อสินค้าและบริการได้ ง่ายและสะดวก บริการธุรกรรมการเงิน ผ่า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทำให้เกิดความสะดวกสบายรวดเร็วและประหยัดเวลามากกว่าการไปใช้บริการของธนาคาร
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลธิดา สาครสง่าศักดิ์ (2557 : 63 –71) ได้ศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มี
ผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองสมุทรสาครในการเลือกบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ พบว่า ส่วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองสมุทรสาครในการเลือกบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในระดับมาก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยย่อย
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละด้านของส่วนประสมการตลาด มีดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ มี CHIP CARD ป้องกัน
การถูกปลอมแปลงและการคัดลอกข้อมูลบัตร
1.2 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ บริโภคในการพัฒนาแอฟพลิ
เคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านราคา
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากผู้ใช้บริการชอบการคิดอัตราค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรมทางการเงิน
ต่ำกว่าการใช้บริการที่ธนาคาร ชอบที่สามารถสอบถามยอดเงินในบัญชีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ชาระ
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สินค้าหรือบริการ ชาระสินค้าหรือบัตรเครดิต และสอบถามประวัติการชาระเงินและเติมเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลธิดา สาครสง่าศักดิ์ (2557 : 63 –71) ได้ศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มี
ผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองสมุทรสาครในการเลือกบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ พบว่า ส่วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองสมุทรสาครในการเลือกบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในระดับมากคือ ด้านราคา คือ ค่าธรรมเนียม
ในการชาระค่าบริการผ่านช่องทางต่างๆ
1.3 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการพัฒนาแอฟพลิ
เคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านช่องทางการ
จัดจำหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากผู้ใช้บริการชอบที่สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเ คชั่ นได้ ง่าย
สะดวก และรวดเร็ว สามารถใช้บริการแอพพลิเคชั่นทาธุรกรรมการเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถใช้
แอพพลิเคชั่นรองรับการใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้หลายรุ่น ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์
บุญแต่ง (2557 : 72 –75) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา :
ประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือก
ถือบัตรเครดิต พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิ ชย์ ของประชาชนในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจำหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ ด้านราคา ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการตัดสิน ใจเลือกใช้ บัตร
เครดิต พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ ของประชาชนในเขต อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับ ค่า เฉลี่ ยมากสุด
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด
1.4 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการพัฒนาแอฟพลิ
เคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการส่งเสริม
การตลาด โดยรวมอยู ่ใ นระดับ มากที ่ส ุ ด เนื ่ อ งจากผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารชอบบริ ก ารธุ รกรรมทางการเงิ นผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถรองรับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SmartPhone) ได้หลายรุ่น บริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้งานได้ทุกเครือข่าย และสามารถสมัครใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทุกสถานที่ภายในประเทศไทย ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์ บุญแต่ง
(2557 : 72 –75) ได้ศึกษาปัจจั ยที่ม ีผลต่อ การเลือ กถือบัตรเครดิ ตของธนาคารพาณิ ชย์ กรณีศึกษา :
ประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตธนาคาร
พาณิชย์ ของประชาชนในเขตอำเภอเมือ ง จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ ด้านราคา ส่วนปัญหาและ
อุปสรรคในการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิต พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์
ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ อ
โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากสุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด
1.5 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการพัฒนาแอฟพลิ
เคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรี รัมย์ ด้านบุคคล
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โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากผู้ใช้บริการชอบพนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพและเต็มใจให้ข้อมูล
การใช้บริการแอพพลิเคชั่น ทำให้ท่านสนใจ การติดต่อพนักงานบริการส่วนหน้าเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น มีความ
สะดวก รวดเร็ว กระชับถูกต้อง และพนักงานที่ ให้คาแนะนาเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรประภา โกตถา (2561 : 77 –79) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกถือบัตร
เครดิตของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : ประชาชนในเขตอำเภอคูเมือ ง จังหวัดบุรีรัมย์
พบว่า การศึ กษาความคิดเห็น เกี่ยวกับปัจ จัย ส่วนประสมทางการตลาดต่อ การเลือ กใช้บัต รเครดิต ของ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : ประชาชนในเขตอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ
1.6 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการพัฒนาแอฟพลิ
เคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านรูปแบบการ
นำเสนอ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากผู้ใช้บริการชอบไอคอนสำหรับเรียกใช้งานแอพพลิเคชั่นมีความ
สวยงาม เข้าใจความหมายได้ง่าย ฟังก์ชั่นการใช้งาน สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน ภาพลักษณ์ของ
ธนาคารและความน่าเชื่อถือมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุวัฒน์ รักษ์ทอง
(2562 : 44 –45) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพ ลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของธนาคารกสิกรไทยจำกัด
(มหาชน) สาขาถนนแจ้งวัฒนะ พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ มีการถือครองกรมธรรม์ประกันอยู่แล้ว ยังคงมีสถานะต้องชาระเบี้ยประกันชีวิตอยู่ ส่วนใหญ่ถือ
ครองประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ มีวัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่อสร้างเป็นหลักประกันให้กับครอบครัว และ
ปัจจุบันมีการถือผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากอยู่แล้ว ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.94 พบว่าในด้านราคา อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.07 ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.06 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านช่องทางการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.71
1.7 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการพัฒนาแอฟพลิ
เคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านกระบวนการ
โดยรวมอยู ่ใ นระดั บมากที ่ส ุด เนื ่ อ งจากผู ้ใ ช้บ ริ การชอบขั้ นตอนในการใช้ บริ ก ารธุรกรรมทางการเงิน
โทรศัพ ท์เคลื่อนที่ง่าย ไม่ซับซ้อน โครงสร้างของเมนูของแอพพลิเคชั่นมี ลำดับหัวข้อการทำงานได้อย่าง
เหมาะสม แอพพลิเคชั่นมีลักษณะสวยงาม ดูทันสมัย น่าใช้งาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุวัฒน์ รักษ์
ทอง (2562 : 44 –45) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของธนาคารกสิ กรไทยจำกัด
(มหาชน) สาขาถนนแจ้งวัฒนะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการถือครองกรมธรรม์ประกันอยู่แล้ว ยังคงมี
สถานะต้องชาระเบี้ยประกันชีวิตอยู่ ส่วนใหญ่ถือครองประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ มีวัตถุประสงค์ในการซื้อ
เพื่อสร้างเป็นหลักประกันให้กับครอบครัว และปัจจุบันมีการถือผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากอยู่แล้ว
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.94 พบว่าในด้านราคา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.07 ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.06 ด้านช่องทางการจัด จำหน่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านช่องทางการส่งเสริม
การตลาด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.71 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ
สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพ ลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตที่
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แตกต่างกัน ส่วนรายได้ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตที่แตกต่างกัน และส่วน
ประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้ใช้บริการเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒ นาแอฟพลิเคชั่น ธ.ก.ส.
A-Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ อยากให้เพิ่มสีสันในแอป
ให้น่าใช้มากยิ่งขึ้น รองลงมาคือ อยากให้แก้ปัญญาในเรื่องแอปค่อนข้างหลุดบ่อยเมื่อเข้าใช้งาน และอยากให้
เวลาเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือแล้วสามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ต้องไปติดต่อธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กษิดิศ การบรรจง (2561 : 64 -67) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ระดับความสำคัญของตัว
แปรที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ มากที่สุด 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านความรวดเร็ วในการพิ จ ารณา
การให้สินเชื่อ 2) ปัจจัยด้านขั้นตอนการขอใช้บริการไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน 3) ปัจจัยด้านวงเงินที่ขอ และ
ระยะเวลาชาระคืนมีความเหมาะสม 4) ปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยของธนาคารที่เลือกใช้บริการด้ านพฤติ กรรม
ผู้ประกอบการ SMEs และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) จากผลการศึกษาพบว่ า
ผู้ประกอบการมีแนวโน้มในการเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารพาณิชย์กลุ่มตัวอย่างมากขึ้ น อาจจะ
ด้วยปัจจัยในเรื่องของความรวดเร็วในการให้บริการ และมีจำนวนสาขาที่รองรับการให้บริการเป็นจำนวนมาก
ดังนั้นธนาคารพาณิชย์ จึงควรศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ และความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการในการ
ตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ เพื่อนาผลมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการจัดทากลยุทธ์ทางการตลาด
และปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการรวมทั้งสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง
7. ข้อเสนอแนะ
จากความมุ่งหมายผลการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวทางในการพัฒนาแอฟพลิเ คชั่น
ธ.ก.ส. A-Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
7.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
7.1.1 ควรให้มีการปรับปรุงเงื่อนไขในการสมัครเป็นสมาชิกไม่ให้เกิดความยุ่งยากเพื่อให้ง่ ายต่อ
การใช้งานเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายประหยัดเวลาในการใช้บริการและให้เกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่ งขึ้ นให้แ ก่
ผู้ใช้บริการ
7.1.2 ควรปรับปรุงและลดขั้นตอนในการดาว์นโหลดแอพพลิเคชั่น ขั้นตอนในการใช้งาน เพื่อ
ประหยัดเวลาในการใช้งาน
7.1.3 ควรมีการปรับปรุงรูปร่างหน้าของแอพพลิเคชั่นให้น่าใช้และลดฟังก์ชั่นในการใช้ง านให้
สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ
7.1.4 ควรปรับปรุงให้สามารถใช้แอพพลิเคชั่นได้กับโทรศัพ ท์ เคลื่อนที ่ทุกรุ่ น ทุกสถานที่
ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ
7.2 ข้อเสนอแนะการทาวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 ควรศึกษาผลกระทบที่เกิดจากแนวทางการพัฒนาเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์

964

7.2.2 ควรทำการศึกษาเปรียบเทียบแอพพลิเคชั่นของแต่ละธนาคาร เพื่อพัฒ นาไปสู่การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณในแนวลึกต่อไป
7.2.3 ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอื่นต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนวัตกรรมการเลี้ยงกบในกระชังบก เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรในสภาวะภัยแล้งของ
จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ข้อได้แก่ เพื่อศึกษารูปแบบการเลี้ยงกบในกระชังบกที่เหมาะสม และ
ยกระดับรายได้ให้กับชุมชน ทำให้มีความสามารถในการพัฒนาพึ่งพาตนเองและจัดการตนเอง ซึ่งเป็นการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยการวางแผน การดำเนินการศึกษารูปแบบการเลี้ยงกบในกระชังบกที่เหมาะสม ขั้น
สังเกตและบันทึกผลการวิจัย และขั้นการสะท้อนผล โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 50 คน ทำการเลี้ยงกบ
เป็นเวลา 4 เดือน และเก็บข้อมูลจากเกษตรกรจำนวน 20 คน เพื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายได้จากการจำหน่าย
กบ ผลพบว่าจากข้อมูลที่เก็บตัวอย่างเกษตรกรจำนวน 20 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยการจำหน่ายกบ คนละ
8.25±1.25 กิโลกรัม คิดเป็นเงินเฉลี่ย 660±100.27 บาท มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 700 บาท ต่อกระชัง ส่วน
การเลี้ยงกบที่ใช้นวัตกรรมร่วมในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยการจำหน่ายกบ คนละ 8.41±2.07 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน
เฉลี่ย 672.44±165.94 บาท แต่มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 1,150 บาทต่อกระชังซึ่งนอกจากการจำหน่ ายกบ
แล้ว เกษตรได้นำกบบางส่วนไปบริโภคในครัวเรือน และแจกจ่ายให้กับญาติเพื่อนำไปบริโภคด้วย การเลี้ยงกบ
ในกระชังบกแบบพอเพียง เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับเกษตรกร เพราะมีการจัดการที่ง่าย สะดวก และต้นทุน
การผลิตที่ต่ำกว่า ส่วนการใช้นวัตกรรมการเลี้ยงกบมาช่วยเติมน้ำจะเหมะสำหรับระบบการเลี้ยงกบที่มีปริมาณ
มาก จะเป็นการประยัดเวลาในการเติมน้ำ และเป็นการลงทุนเบื้องต้นครั้งเดียง สามารถใช้งานระบบได้น าน
การพัฒนาตนเองของเกษตรกร หลังจากเข้าร่วมอบรม พบว่า เกษตรได้พึ่งพาตนเองและละการจัดการตนเอง
ได้อย่างถูกวิธี
คำสำคัญ : นวัตกรรมการเลี้ยงกบ กระชังบก ภัยแล้ง

Abstract
Research on innovation in raising frogs in cages to generate income for farmers in
drought conditions of Buriram Province. There are two main objectives, namely, to study the
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appropriate model of raising frogs in cages and raise income for the community enabling the
ability to develop self-reliance and self-management which is an action research consists of
planning. Conducting a study on suitable frog raising patterns in cages observation and record
of research results and the reflection stage. There were 50 farmers participating in the project,
raising frogs for 4 months were collected data from 20 farmers to analyze the average income
from selling frogs. The results showed that the average distribution of frogs was 8.25 ±1.25
kg per person, equivalent to an average amount of 660±100.27 baht, with a production cost
of 700 baht per cage. As for raising frogs using this joint innovation, the average selling rate
of frogs was 8.41±2.07 kg per person, which was the average money. 672.44±165.94 baht,
but the production cost is 1 ,1 5 0 baht per cage. The farmers have brought some frogs for
household consumption and distribute to relatives for consumption as well . Sufficiency farming
of frogs in cages, it is a model suitable for farmers. Because it is easy to manage, convenient
and the production cost is lower. The use of frog raising innovations to help add water is
suitable for a large-volume frog raising system. It will save time to add water and can use the
system for a long time. Self-development of farmers after attending the training, it was found
that the agriculturalists were self-reliant and able to manage themselves properly.
Keywords : Innovation in Raising Frogs, Cages, Drought
1. บทนำ

จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมาก ประมาณ 2,980 ไร่ มีอ่างเก็บน้ำเพื่อให้
การช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 17 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่เพียง 40,000 ไร่ ซึ่งในช่วงฤดูแล้งจะมีปริมาณน้ำ
น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ที่ผ่านมามีพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้งสิ้น 23 อำเภอ มีครัวเรือน
ประสบปัญหาจำนวน 87,779 ครัวเรือน จากปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร
ส่งผลกระทบต่าง ๆ มากมาย เช่น ภัยแล้ง ทำให้พืชขาดน้ำแห้งตาย ผลของภัยพิบัติทำให้เกษตรกรขาดรายได้
และมีหนี้สิน นอกจากนั้น ยังส่งผลต่อเนื่องทำให้สินค้าทางการเกษตรขาดแคลน มีราคาแพง อีกทั้ง การทำ
การเกษตรโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำลายสมดุลของระบบนิเวศ ก็เป็นสาเหตุทำให้ความเสี่ยง
จากภัยพิบัติมีเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรต้องมีการเตรียมความพร้อมและการปรับตัว รูปแบบการทำการเกษตร
ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ท้องถิ่นนั้น ๆ ปรับเปลี่ยนวิถีการ
ทำเกษตรเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่หรือแบบผสมผสาน ปลูกพืชหลากหลายชนิด ไม่ใช้สารเคมี ช่วยให้มีผลผลิต
ตลอดปี ลดต้นทุน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศ เพิ่มความมั่นคงทางอาหาร ในด้านการประทำประมง
ในภาวะแห้งแล้งนั้น วินัย จั่นทับทิม (2558) แนะวิธีการทำประมงในฤดูแล้งด้วยการเลี้ยงกบ เพราะใช้น้ำน้อย
มากแค่เดือนละ 25 ลิตร ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 3 เดือน ใช้น้ำไม่เกิน 100 ลิตร โดยใช้วิธีเลี้ยงในบ่อซีเมนต์
ขนาด 3×4 เมตร สามารถเลี้ยงกบได้ 1,500 ตัวเป็นอย่างน้อย เติมน้ำลงบ่อแค่ครึ่งฟุต หรือแค่ท่วมหลังกบ
จากนั้นใส่วัชพืชน้ำ วัสดุลอยน้ำ เช่น แพไม้ไผ่ หรือแผ่นโฟม เพื่อให้กบขึ้นไปอาศัยอยู่ และนำทางมะพร้าวมา
คลุมบ่อเพื่อบังแดดด้วย ส่วนการให้อาหาร ให้เพียงเม็ดวันละ 2 มื้อ เช้าและเย็น ด้วยคำนวณจากน้ำหนักกบ
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100 กก.ให้อาหาร 3 กก.หรือ 3% ของน้ำหนักกบทั้งหมด จากนั้นคอยเติมน้ำ หรือสลับเปลี่ยนน้ำให้สะอาด
เดือนละครั้ง คิดคำนวณแล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำครั้งหนึ่งไม่เกิน 25 ลิตร และจะต้องมีสเปรย์น้ำไว้ด้านบนเพื่อเพิ่ม
ความชุ่มชื้น ซึ่งการทำบ่อเลี้ยงกบนั้น กรมประมง (2556) แนะนำให้เลือกพื้นที่สูงหรือที่ดอน ที่มีลักษณะราบ
เสมอ ใกล้แหล่งน้ำ ทำบ่อเลี้ยงกบ ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการถ่ายเทน้ำ แต่ควรให้ห่างจากถนนเพื่อป้องกัน เสียง
รบกวน เนื่องจากกบมีนิสัยชอบความสงบเงียบถึงจะเติบโตได้เร็ว ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 3 เดือนสามารถจับ
ขายได้ ปัจจุบันราคากบเฉลี่ยอยู่ที่ กก.ละ 80-120 บาท สามารถส่งขายทั้งร้านอาหารและตลาดสดทั่ว ไป ที่
สำคัญการเลี้ยงกบถือว่าเหมาะ สำหรับผู้สูงอายุ หรือคนวัยเกษียณที่ต้องการหาอาชีพเสริมในยามว่าง เพราะ
สามารถ ทำได้ที่บ้านตนเอง ขนาด ของบ่อเลี้ยงสามารถดัดแปลงให้มีขนาดเล็กหรือใหญ่ตามความต้อ งการ
และเหมาะสม ของแต่ละพื้นที่ อีกทั้งยังไม่เหนื่อยมากเหมือนกับการทำเกษตรในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากนั้น ยัง
สามารถทำการดัดแปลงเย็บกระชังที่แขวนลอยในน้ำมากางไว้บนบก เพื่อลดปัญหาเรื่องศัตรูและการใช้น้ำเยอะ
กระชังบกมีมุม 4 มุม คล้ายกับกระชังเลี้ยงปลา โดยที่พื้นของกระชังเป็นพลาสติกดำพีอี (PE) เย็บติดกับมุ้ง
เขียวเมื่อได้พื้นที่พร้อมสำหรับวางกระชังบก จึงนำลูกกบมาใส่เลี้ยงภายในกระชังบกขนาด 2×2 เมตร สูง 1.30
เมตร ใส่น้ำลงไปประมาณ 15 เซนติเมตร หรือประมาณครึ่งหนึ่งของพลาสติกดำ พร้อมทั้งมีแผ่นลอยน้ำไว้ให้
กบขึ้นมาพักด้านบน ปล่อยลูกกบลงเลี้ยงประมาณ 500 ตัว ซึ่งถ้ากระชังบกมีขนาดที่ใหญ่ ก็จ ะเพิ่มจำนวน
ของลูกกบที่เลี้ยงให้จำนวนมากตามขนาดของกระชังบก (ประสงค์ ชูแนม, 2561) การดูแล การเลี้ยงกบใน
กระชังบก จะดีกว่าการเลี้ยงรวมกันในร่องสวน ถ้ากบในกระชังไหนเกิดโรคระบาด โรคที่เกิดจะเป็นเพียงกระชัง
ต่อกระชัง ไม่ระบาดเหมือนเลี้ยงภายในร่องสวนมะม่วง และที่สำคัญง่ายต่อการถ่ายน้ำและประหยัดน้ ำได้ เป็น
อย่างดี (ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ, 2562) การจัดการตนเอง เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดโครงสร้าง หรือที่เรียกว่า
กระบวนการสร้างให้เกิดรูปร่าง โดยที่ไม่ต้องพึ่งการควบคุมจากส่วนกลาง หรือ ผ่านการวางแผนจาก
องค์ประกอบใด ๆ จากภายนอก ด้วยวิธีการนี้ ในระบบหนึ่งๆ ที่มีองค์ประกอบย่อยในระดับท้องถิ่น ที่ได้มีการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน จนทำให้เกิดเป็น โครงสร้าง หรือ แพตเทิร์น ที่มีขนาดใหญ่ จนกลายเป็น ระบบที่มี
ขนาดใหญ่ระดับโลก (วิกิพ ีเดีย สารานุกรมเสรี , 2564) การวิจัยในครั้ งนี้ เป็น การวิ จั ยเชิ ง ปฏิ บัต ิ ก าร
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่การวางแผน การดำเนินการศึกษารูปแบบการเลี้ยงกบในกระชังบกที่ เหมาะสม
การสังเกตและบันทึกผลการวิจัย และการสะท้อนผลการวิจัย และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ระหว่างดำเนินการวิจัย โดยมุ่งหวังเพื่อศึกษารูปแบบการเลี้ยงกบในกระชังบกที่เหมาะสมกับเกษตรกร และ
ยกระดับรายได้ให้กับชุมชน ทำให้มีความสามารถในการพัฒนาพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการเลี้ยงกบในกระชังบกที่เหมาะสม
2. ยกระดับรายได้ให้กับชุมชน ทำให้มีความสามารถในการพัฒนาพึ่งพาตนเองและจัดการตนเอง
3. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
3.1 การวางแผน คณะวิจัย ได้เข้าพบผู้นำหมู่บ้านและสมาชิกในหมู่บ้าน เพื่อสำรวจสภาพความ
อยู่ ของเกษตรกรในบ้านลำดวน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ย นความ
คิดเห็น และสอบถามถึงความต้องการชุมชน ด้านการส่งเสริมอาชีพการเกษตร ในระหว่างการเกิดโรคระบาด
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ซึ่งได้ข้อสรุป คือ ต้องการสร้างอาชีพอยู่ที่บ้าน ถึงแม้จะไม่มีรายได้ที่สูงมาก แต่ก็มีอาหารที่สามารถนำมา
บริโภคก็สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้
3.2 การดำเนินการศึกษารูปแบบการเลี้ยงกบในกระชังบกที่เหมาะสม
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้จากการสุ่มแบบเจาะจงโดยมีการสุ่มภายใน
กลุ่มของเกษตรกรเอง ซึ่งมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงกบในกระชังบกจำนวน 50 คน และเป็นเกษตรกร
ที่เคยเลี้ยงปลาดุกในกระชัง และเคยเลี้ยงกบในบ่อดินและบ่อซีเมนต์มาก่อน
ขั้นดำเนินงาน ดำเนินการวางแผนเพื่อพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในชุมชน โดยเกษตรกรต้องการ
เลี้ยงกบนา ซึ่งคณะวิจัยได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงกบในกระชังบก ก่อนที่จะมีการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ลูกพันธุ์กบ อาหารกบ และยารักษาโรค รวมทั้งการเตรียมกางกระชังก่อนที่จะมีการแจกลู กพันธุ์กบ
เพื่อนำไปเลี้ยง
การเก็บข้อมูล จะศึกษาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงกบแบบธรรมดา เปรียบเทียบกับการเลี้ยงแบบใช้
นวัตกรรมเข้ามาร่วม ขั้นตอนการใช้ระบบ ระยะเวลาในการใช้ระบบ และปริมาณน้ำที่ใช้ในการเลี้ยง
3.3 ขั้นสังเกตและบันทึกผลการวิจัย มีการติดตามประเมินผลการเลี้ยงกบทุกเดือน โดยสำรวจ
สภาพปัญหา และให้คำปรึกษาในการแก้ไข ซึ่งในระหว่างดำเนินการ เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
อย่างรวดเร็ว จากฤดูฝน เป็นฤดูหนาว สลับกับอากาศร้อน ยากแก่การควบคุมอุณหภูมิของน้ำ ทำให้กบ มี
การเจริญเติบโตช้า เกษตรกรบางรายจำเป็นต้องหยุดเลี้ยง เนื่องจากสัตว์น้ำตายลงจำนวนมาก
3.4 ขั้นสะท้อนผล มีการติดตามผลการวิจัย และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง
ดำเนินการวิจัย ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม
4. ผลการวิจัย
1. รูปแบบการเลี้ยงกบในกระชังบกที่เหมาะสม
การศึกษารูปแบบการเลี้ยงกบที่เหมาะสมกับชุมชน ได้ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แ ก่
การเลี้ยงกบในกระชังบกแบบพอเพียง และการทดลองใช้นวัตกรรมการเติมน้ำในกระชังบกควบคุมด้วย
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละรูปแบบดังนี้
1.1 การเลี้ยงกบในกระชังบกแบบพอเพียง
เกษตรกรเริ่มต้นการทำงานภายหลังจากเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมกระชังบก การ
เตรียมน้ำ การให้อาหาร การจัดการคุณภาพน้ำ และการดูแลสุขภาพกบ ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
จำนวน 50 คน
การดำเนินการเลี้ยงกบในกระชังบก การอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงกบในกระชังบก และการ
จัดการสุขภาพกบ
ระหว่างการเลี้ยง มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำในกระชังทุก 7 วัน โดยการแก้เชือกหูกระชังออก 1 ด้าน
และปล่อยน้ำในกระชังออก แล้วใช้สายยางฉีดไล่น้ำและเศษอาหาร รวมทั้งของเสียที่อยู่ภายในกระชั งออกให้
มากที่สุด และผูกหูกระชังตามเดิมแล้วเติมน้ำในกระชังสูงประมาณ 3 เซนติเมตร ซึ่งจากการคำนวณปริมาณ
การเติมน้ำต่อสัปดาห์พบว่า มีปริมาตรเท่ากับ 120 ลิตร ทำการเลี้ยง 8 สัปดาห์ จะใช้น้ำประมาณ 960 ลิตร
และเมื่อกบโตขึ้นในเดือนที่ 2-4 จะเติมน้ำสูงประมาณ 5 เซนติเมตร จะใช้น้ำประมาณ 200 ลิตร ต่อสัปดาห์
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ทำการเลี้ยงอีก 8 สัปดาห์ จะใช้น้ำประมาณ 1,600 ลิตร ซึ่งจากการคำนวณปริมาณการใช้น้ำเลี้ ยงกบครั้ งนี้
พบว่า ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 8 สัปดาห์ มีการใช้น้ำทั้งหมดประมาณ 2,560 ลิตร
โรคกบที่พบระหว่างการเลี้ยง คือ โรคไข้ขาแดง ซึ่งมีอาการคือ อาการ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
ผิวหนังสีผิดปกติ เสียการทรงตัว มีจุดเลือดออกตามตัว และมีแผลเกิดขึ้น ขาชักกระตุก และมีผื่นแดงบริเวณ
โคนขาหลัง มีเม็ดเลือดเป็นจุดสีแดง ซึ่งจากการศึกาเอกสารพบว่า สาเหตุของการเกิดโรคครั้งนี้คือการติดเชื้อ
แบคทีเรียชนิด Aeromonas hydrophila
การรักษา ใช้ยาเตรทตร้าไซคลิน 50-100 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักกบ 1 กิโลกรัม ผสมอาหารและ
แช่ในน้ำนอกจากการใช้ยารักษาแล้ว ได้แนะนำให้เกษตรกรรักษาความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคในอุปกรณ์ต่า ง ๆ
และแยกกบออกจากกัน และมีการฆ่าเชื้อในน้ำด้วยคลอรีน 0.5-1 มิลลิกรัมต่อน้ำ 1,000 ลิตร
ตารางที่ 1 จำนวนกบที่จำหน่ายและรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงกบในกระชังบกแบบพอเพียง
ลำดับที่
ชื่อ สกุล
จำนวนกบที่จำหน่าย (กิโลกรัม) รายได้ (บาท)
1
นายบุญเหลือ ไทยเจริญ
10
800
2
นางแจ๋ว นะศิริ
12
960
3
นางสุดา ผลดอน
9
720
4
นางลำพอง บุรินรัมย์
10
800
5
นางสุข จะเรืองรัมย์
10
800
6
นายพร ดาวไดรัมย์
5
400
7
นางเพียร บาลรัมย์
8
640
8
นางหว่า ชินรัมย์
10
800
9
นางสาวสายพิณ บุรินรัมย์
12
960
10
นางสมร บวรรัมย์
7
560
11
นายสุข จะเรืองรัมย์
6
480
12
นายสมชาย บิลรัมย์
8
640
13
นางสมจิตร แป้นหมั่นไว
7
560
14
นายสุพัน คิดงาม
8
640
15
นายเกิน บินรัมย์
7
560
16
นายแป้ง บินรัมย์
10
800
17
นางเตี้ย ประโลมรัมย์
5
400
18
นางจิตร บุรินรัมย์
6
480
19
นางบาง บัวปลั่ง
8
640
20
นางเขียว ดำริรัมย์
7
560
เฉลี่ย
8.25±1.25
660±100.27
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จากข้อมูลที่เก็บตัวอย่างเกษตรกรจำนวน 20 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยการจำหน่ายกบ คนละ
8.25 กิโลกรัม คิดเป็นเงินเฉลี่ย 660 บาท ต่อกระชัง ซึ่งนอกจากการจำหน่ายกบแล้ว เกษตรได้นำกบ
บางส่วนไปบริโภคในครัวเรือน และแจกจ่ายให้กับญาติเพื่อนำไปบริโภคด้วย
1.2 รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการเลี้ยงกบในกระชังบก
การทดลองใช้นวัตกรรมการเติมน้ำในกระชังบกโดยใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย ในการทดลองได้มีการนำระบบการควบคุมการจ่ายน้ำผ่านระบบมือถือมาใช้ ซึ่งมีอุปกรณ์ที่
สำคัญ ได้แก่ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย กล่องควบคุมอัจฉริยะ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ โซลินอยด์
วาล์ว ท่อพีวีซี ก๊อกน้ำ และถังเก็บน้ำ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กล่องควบคุมอัจฉริยะ ใช้ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ ควบคุมไฟฟ้า 220 โวลต์ เปิดปิดผ่าน wifi Son off Basic R3 ควบคุมโซลินอยด์ได้ 1 โซน มีการทำงาน ดังนี้
- สั่งงานผ่านระบบ wifi 2.4 GHz
- สั่งเปิด-ปิด และตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชั่น eWelink (ใช้ได้ทั้งบน iOS
และ Android)
- มีปุ่มเปิด-ปิดแบบ Manaul บนตัวอุปกรณ์
- โหมด Schedule: ตั้งตารางเวลาเปิด-ปิดได้สูงสุด 8 โปรแกรม
- แสดงสถานะการทำงานแบบ real-time
- สั่งเปิด-ปิดผ่านรีโมท RF433MHz
- Safety Breaker มีไฟแสดงสถานะเพื่อความปลอดภัย
- ใช้สีของสายไฟฟ้าตรงตามมาตรฐาน IEC เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการติดตั้ง
- มีจุดต่อสายกราวด์
2. โซลินอยด์วาล์ว ควบคุมโดยใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ เป็นระบบเปิดปิดโดยตรง โซลิ
นอยด์วาล์ว 2 ทางแบบปกติปิด (N/C) ที่มีระบบการทำงาน แบบเปิดปิดโดยตรงนั้น มีทางเข้าหนึ่งทาง และ
ทางออกหนึ่งทาง ทุ่น (plunger) ซึ่งมีซีลอยู่ปลายด้านล่างทำหน้าที่เปิดและปิดรูทางผ่าน (orifice) ของของ
ไหลเมื่อจ่ายไฟฟ้าเข้า หรือ ตัดไฟฟ้าออกจากคอยล์
3. ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ใช้ปั๊มน้ำอัตโนมัติ OKPS-180 กำลังไฟ 450W ความเร็วรอบ 2800
รอบ/นาที มีท่อน้ำเข้า-ออก 1"x1" (25 mm.) คอยล์ทองแดง ปริมาณน้ำแบบสูบเต็มท่อ จะมีน้ำไหลผ่าน 35
ลิตร/นาที เมื่อทำการติดตั้งระบบเสร็จแล้ว จะทำการดาวน์โหลดโปรแกรม eWelink คือ แอปพลิเคชั่นที่ใช้
สำหรับการควบคุมอุปกรณ์ยี่ห้อ Son off ที่ผลิตขึ้นโดย ITEAD เพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุม Son off ผ่าน
ระบบ 3G/4G หรือ wifi
Son off คื อ อุ ป กรณ์ สวิ ต ช์ ค วบคุ มไร้ส ายที่ สามารถสั ่ ง งานผ่ านทาง Wi-Fi หรื อ ผ่ าน
อินเตอร์เน็ต ได้ด้วยการใช้งานแอปพลิเคชั่นจากมือ ถือและคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เบื้อ งต้น สำหรับ งาน
"The Internet of Things" ซึ่ง Son off นี้ทำหน้าที่ในการปิดและเปิดอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ สามารถตั้งเวลาได้
และสั่งงานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่บนโลกใบนี้ด้วยมือ ถือ สมาร์ ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ ที่ทำการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตอยู่ Son off Basic ช่วยทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ ตราบใดที่มีการเชื่อมต่อ กับ
เครือข่ายผู้ใช้งานสามารถทำการควบคุมอุปกรณ์ได้จากทุก ๆ ที่ทุกเวลา นอกจากนั้นผู้ใช้งานยัง สามารถทำ
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การตั้งตารางการทำงานสำหรับ Son off Basic ให้ทำงานเปิด หรือปิด อุปกรณ์ตามเวลาที่กำหนดไว้ได้อีก
ด้วยโดยสามารถตั้งให้เป็นแบบ นับถอยหลัง ตั้งเวลาเปิด ปิด
ผลจากการทดลองติดตั้งระบบเติมน้ำอัตโนมัติผ่านมือถือ พบว่าระบบทำงานได้ดี มีการเติมน้ำ
ในปริมาณที่ใกล้เคียงกันทุกกระชัง ซึ่งกระชังทดลองเติมน้ำมีทั้งหมด 6 กระชัง ปริมาณน้ำไหลผ่านก๊อกลงสู่
กระชังมีค่าเฉลี่ย 10 ลิตรต่อ 1 นาที ทำการเติมน้ำในกระชังกบที่ระดับน้ำสูง 5 เซนติเมตร ซึ่งมีปริมาตรน้ำ
200 ลิตรต่อบ่อ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที เปรียบเทียบกับการเติมน้ำจากสายยางขนาด 6 หุน อัตราการไหล
ของน้ำ 20 ลิตรต่อนาที การเติมน้ำ 1 กระชังจะใช้เวลา 10 นาที ถ้าคิดเวลาทั้งหมดในการเติมน้ำ 6 กระชังจะ
ใช้เวลา 60 นาที โดยระบบอัตโนมัติจะประหยัดเวลากว่า และสามารถตั้งค่าเวลาในการเติมน้ำได้
การใช้นวัตกรรมในการเลี้ยงกบในกระชัง เป็นระบบการเติมน้ำที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา
และสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้อย่างแม่นยำ แต่ระบบนี้จะเหมาะกับชุมชนหรือเกษตรกรที่มีความพร้อมด้าน
ระบบอินเทอร์เน็ตและมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ที่สามารติดตั้งโปรแกรมและมีความรู้ในการใช้งานแอพพลิเคชั่น
พอสมควร ซึ่งสามารถพัฒ นาระบบนี้เข้าไปในระบบการเลี้ยงกบในกระชังบกเชิงพาณิชย์ได้ และการใช้งาน
ระบบนี้เกษตรกรต้องมีถังหรือบ่อพักน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอเนื่องจากปั๊มน้ำจะดูดน้ำจากถังพักน้ำโดยตรง
2. การยกระดับรายได้ให้กับชุมชน ทำให้มีความสามารถในการพัฒนาพึ่งพาตนเองและจัดการ
ตนเอง
ผลการทดลองการเลี้ยงกบในกระชังบกแบบพอเพียงและการใช้นวัตกรรมร่วมในครั้งนี้ ได้สร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกร โดยการจำหน่ายกบหลังจากทำการเลี้ยงในเวลา 4 เดือน ราคาขายกิโลกรัมละ 80 บาท
ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 เป็นการเก็บข้อมูลจากเกษตรที่นำนวัตกรรมการเลี้ยงกบไป
ประยุกต์ใช้ 1 ระบบและเลี้ยงกบในกระชังจำนวนคนละ 9 กระชัง ได้ผลผลิต และ ราคาจำหน่ายกบ ดังนี้
ตารางที่ 2 จำนวนกบที่จำหน่ายและรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงกบในกระชังบกแบบใช้
นวัตกรรม
กระชังที่ จำนวนกบที่จำหน่าย (กิโลกรัม)
รายได้ (บาท)
W1
7.5
600
W2
9.2
736
W3
9.1
728
W4
8.9
712
W5
6.3
504
W6
5.9
472
W7
8.7
696
W8
8.9
712
W9
10.2
816
S1
7.9
632
S2
9.4
752
S3
8.1
648
S4
7.9
632
972

ตารางที่ 2 (ต่อ)
กระชังที่ จำนวนกบที่จำหน่าย (กิโลกรัม)
S5
8.6
S6
7.9
S7
10.6
S8
6.8
S9
9.4
เฉลี่ย
8.41±2.07

รายได้ (บาท)
688
632
848
544
752
672.44±165.94

จากข้อมูลที่เก็บตัวอย่างเกษตรกรจำนวน 20 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยการจำหน่ายกบ คนละ
8.25±1.25 กิโลกรัม คิดเป็นเงินเฉลี่ย 660±100.27 บาท มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 700 บาท ต่อกระชัง ส่วน
การเลี้ยงกบที่ใช้นวัตกรรมร่วมในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยการจำหน่ายกบ คนละ 8.41±2.07 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน
เฉลี่ย 672.44±165.94 บาท แต่มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 1,150 บาทต่อกระชัง ซึ่งนอกจากการจำหน่ายกบ
แล้ว เกษตรได้นำกบบางส่วนไปบริโภคในครัวเรือน และแจกจ่ายให้กับญาติเพื่อนำไปบริโภคด้วยซึ่ งนอกจาก
การจำหน่ายกบแล้ว เกษตรได้นำกบบางส่วนไปบริโภคในครัวเรือน และแจกจ่ายให้กับญาติเพื่อนำไปบริโ ภค
ด้วย
ตารางที่ 3 ต้นทุนของรูปแบบการเลี้ยงกบในกระชังบก (ต่อ 1 หน่วย)
รูปแบบ

ค่า ค่าลูก ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ต้นทุน จำนวนกบ ราคา (บาท)
กระชัง กบ
(บาท) นวัตกรรม รวม ที่จำหน่าย
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท) (กิโลกรัม)
การเลี้ยงกบในกระชังบก 450 150
100
0.00
700 8.25±1.25 660±100.27
แบบพอเพียง
การเลี้ยงกบในกระชังบก 450 150
100
450
1,150 8.41±2.07 672.44±165.94
แบบใช้นวัตกรรมร่วม

การพัฒนาพึ่งพาตนเองและจัดการตนเอง
ภายหลังจากที่เกษตรกรได้เข้ารับการอบรมเรื่องการเลี้ยงกบในกระชังบก เกษตรได้พึ่งพาตนเอง
เริ่มตั้งแต่การเตรียมกระชัง การเตรียมน้ำ การเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยง ซึ่งหลังจากที่ได้รับลูก
กบมาเลี้ยงแล้ว สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างเป็นระบบและปฏิบัติได้ด้วยตนเอง และถ่ายทอดความรู้ให้กับ
สมาชิกในครอบครัวได้
การจัดการตนเอง โดยมีการแบ่งเวลาเพื่อดูแลการเลี้ยงกบ มีการให้อาหารเป็นเวลา มีตารางการ
เปลี่ยนน้ำประจำสัปดาห์ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการเลี้ยง และมีการประยุกต์ระบบการเลี้ยงกบ โดยปรับ
สภาพแวดล้อมภายในกระชัง ให้คล้ายคลึงกับสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ ได้แก่ การทำที่หลบซ่อนกบด้วยพันธุ์
ไม้น้ำและฟางข้าว การทำที่สำหรับให้กบขึ้นมาบนบกเพื่อให้กบได้รับแสงแดด เป็นต้น
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5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การเลี้ยงกบในกระชังบกแบบพอเพียง เกษตรกรเริ่มต้นการทำงานภายหลังจากเข้าร่วมอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ สามารถการเตรียมกระชังบก เตรียมน้ำ การให้อาหาร การจัดการคุณภาพน้ำ และการดูแลสุขภาพ
กบ ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน การดำเนินการเลี้ยงกบในกระชังบก การอบรมให้ความรู้
เรื่องการเลี้ยงกบในกระชังบก และการจัดการสุขภาพกบ ระหว่างการเลี้ยง มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำในกระชังทุก 7
วัน โดยการแก้เชือกหูกระชังออก 1 ด้าน และปล่อยน้ำในกระชังออก แล้วใช้สายยางฉีดไล่น้ำและเศษอาหาร
รวมทั้งของเสียที่อยู่ภายในกระชังออกให้มากที่สุด และผูกหูกระชังตามเดิมแล้วเติมน้ำในกระชังสูงประมาณ 3
เซนติเมตร ซึ่งจากการคำนวณปริมาณการเติมน้ำต่อสัปดาห์พบว่า มีปริมาตรเท่ากับ 120 ลิตร ทำการเลี้ยง 8
สัปดาห์ จะใช้น้ำประมาณ 960 ลิตร และเมื่อกบโตขึ้นในเดือนที่ 2-4 จะเติมน้ำสูงประมาณ 5 เซนติเมตร จะใช้
น้ำประมาณ 200 ลิตร ต่อสัปดาห์ ทำการเลี้ยงอีก 8 สัปดาห์ จะใช้น้ำประมาณ 1,600 ลิตร ซึ่งจากการ
คำนวณปริมาณการใช้น้ำเลี้ยงกบครั้งนี้พ บว่า ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 8 สัปดาห์ มีการใช้น้ำทั้งหมด
ประมาณ 2,560 ลิตร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วินัย จั่นทับทิม (2558) ที่พบว่า การเลี้ยงกบในฤดูแล้งใช้
น้ำน้อยมากแค่เดือนละ 25 ลิตร ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 3 เดือน ใช้น้ำไม่เกิน 100 ลิตร โดยใช้วิธีเลี้ยงใน
บ่อซีเมนต์ขนาด 3×4 เมตร สามารถเลี้ยงกบได้ 1,500 ตัวเป็นอย่างน้อย เติมน้ำลงบ่อแค่ครึ่งฟุต หรือแค่ท่วม
หลังกบ จากนั้นใส่วัชพืชน้ำ วัสดุลอยน้ำ เช่น แพไม้ไผ่ หรือแผ่นโฟม เพื่อให้กบขึ้นไปอาศัยอยู่ และนำ
ทางมะพร้าวมาคลุมบ่อเพื่อบังแดดด้วย ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงกบในกระชังบก เนื่องจากการ
เลี้ยงกบในกระชังบก ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอื่น ขอเพียงจัดสรรตำแหน่งสำหรั บ
เลี้ยงให้อยู่เหมาะสมกับพื้นที่บริเวณบ้านเท่านั้นพอ เพราะการเลี้ยงจะต้องมีการถ่ายน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ จึง
ควรเลือกพื้นที่ที่น้ำไหลได้สะดวกไม่ท่วมขัง การตั้งกระชังบกก็ทำแบบง่ายๆ หาไม้ไผ่มาทำเป็นเสาหลั กทั้ ง 4
ด้าน และนำกระชังมาผูกให้คล้ายมุ้ง ซึ่งกระชังบกมีหลายขนาด ตั้งแต่ 1×2 เมตร 2×4 เมตร ซึ่งด้านข้างของ
กระชังบกจะเป็นตาข่าย ที่กันไม่ให้กบกระโดดออกที่เย็บติดกับผ้าใบอย่างดี เพื่อใส่น้ำด้านล่าง เมื่อติดตั้งเสร็จ
แล้วจึงใส่น้ำเลี้ยงได้ทันที การเลี้ยงกบด้วยวิธีนี้ ถือว่าประหยัดเนื้อที่สุดๆ แถมสะดวกสบายในเรื่องการถ่ ายน้ำ
ต้นทุนการผลิตก็ไม่แพง เมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ ขนาด 2 เมตร เท่ากัน การสร้างบ่อซีเมนต์
ต้องแพงกว่าแน่นอน ก็จะทำให้ต้นทุนสูงตามไปด้วย (สุรเดช สดคมขำ, 2562) การเลี้ยงกบในกระชั งบกแบบ
พอเพียง มีค่าเฉลี่ยการจำหน่ายกบ คนละ 8.25±1.25 กิโลกรัม คิดเป็นเงินเฉลี่ย 660±100.27 บาท ต่อ
กระชัง ส่วนการเลี้ยงกบที่ใช้นวัตกรรมร่วมในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยการจำหน่ายกบ คนละ 8.41±2.07 กิโลกรัม
คิดเป็นเงินเฉลี่ย 672.44±165.94 บาท การใช้นวัตกรรมในการเลี้ยงกบในกระชัง เป็นระบบการเติมน้ ำที่มี
ประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้อย่างแม่นยำ แต่ระบบนี้จะเหมาะกับชุมชนหรือ
เกษตรกรที่มีความพร้อมด้านระบบอินเทอร์เน็ตและมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ที่สามารติดตั้งโปรแกรมและมีความรู้
ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นพอสมควร ซึ่งสามารถพัฒนาระบบนี้เข้าไปในระบบการเลี้ยงกบในกระชังบกเชิง
พาณิชย์ได้ และการใช้งานระบบนี้เกษตรกรต้องมีถังหรือบ่อพักน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอเนื่องจากปั๊มน้ำ จะดูดน้ำ
จากถังพักน้ำโดยตรง
ผลจากการทดลองติดตั้งระบบเติมน้ำอัตโนมัติผ่านมือถือ พบว่าระบบทำงานได้ดี มีการเติมน้ำใน
ปริมาณที่ใกล้เคียงกันทุกกระชัง ซึ่งกระชังทดลองเติมน้ ำมีทั้งหมด 6 กระชัง ปริมาณน้ำไหลผ่านก๊อกลงสู่
กระชังมีค่าเฉลี่ย 10 ลิตรต่อ 1 นาที ทำการเติมน้ำในกระชังกบที่ระดับน้ำสูง 5 เซนติเมตร ซึ่งมีปริมาตรน้ำ
200 ลิตรต่อบ่อ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที เปรียบเทียบกับการเติมน้ำจากสายยางขนาด 6 หุน อัตราการไหล
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ของน้ำ 20 ลิตรต่อนาที การเติมน้ำ 1 กระชังจะใช้เวลา 10 นาที ถ้าคิดเวลาทั้งหมดในการเติมน้ำ 6 กระชังจะ
ใช้เวลา 60 นาที โดยระบบอัตโนมัติจะประหยัดเวลากว่า และสามารถตั้งค่าเวลาในการเติมน้ำได้
การพัฒ นาตนเองของเกษตรกร มีความสอดคล้องกับหลักการพัฒนาตนเอง ของสำนักบริหาร
กลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2564) คือ เกษตรกรมีความเก่งในตนเอง เป็นผู้ที่ชอบศึกษาหา
ความรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันโลกทัน คน เช่น การรักษาโรคกบในขณะที่ กบเป็ นแผล การปรับ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมในกระชัง มีการพัฒนาตนเอง โดยการแสดงออกทางกาย มีหน้าตาสดชื่นแจ่มใส สะอาดหมด
จด อากัปกิริยา การแสดงออกเข้มแข็งแต่ไม่แข็งกระด้าง อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ การยืน การเดิน การนั่ง ต้อง
มั่นคง เรียบร้อย การแต่งกายต้องสะอาดเหมาะสมกับกาลเทศะ เหมาะสมกับรูปร่างและผิวพรรณ
เกษตรกรมีการพัฒนาทางใจ มีความมั่นใจ ถ้ามีความมั่นใจในตนเอง มี ความกระตือรือร้น
กระฉับกระเฉง แจ่มใส มีชีวิตชีวา มีความมานะพยายามไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแม้ว่าจะเกิดปัญ หากบตายใน
ระยะแรก ก็ไม่ท้อถอย มีความอดกลั้น มีความซื่อสัตย์สุจริตบอกเล่าเรื่องราวตามความเป็นจริง การมี
สมรรถภาพในการจำและมีความคิดสร้างสรรค์ มีความสุขใจและมีเหตุผล ซึ่งจากการวิจยั ครั้งนี้ทำให้เกษตรกร
มีกระบวนการจัดการตนเองได้ มีการรู้จัก รัก เห็นคุณค่า ในตนเองและผู้อื่น ตั้งเป้าหมายในชีวิ ตและกำกับ
ตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครียด รวมถึงการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต สามารถฟื้นคืนสู่สภาวะ
สมดุล เพื่อไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายในชีวิต มีสุขภาวะที่ดี และมีสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้ดี
6. สรุป

การเลี้ยงกบในกระชังบกแบบพอเพียง เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับเกษตรกร เพราะมีการจัดการที่
ง่าย สะดวก และต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า ส่วนการใช้นวัตกรรมการเลี้ยงกบมาช่วยเติมน้ำจะเหมะสำหรับระบบ
การเลี้ยงกบที่มีปริมาณมาก จะเป็นการประยัดเวลาในการเติมน้ำ และเป็นการลงทุนเบื้องต้นครั้งเดียง
สามารถใช้งานระบบได้นาน
7. ข้อเสนอแนะ
1. การใช้นวัตกรรมการเลี้ย งกบมีข ้อจำกัดคือ ระบบอินเทอร์เน็ตและโทรศัพ ท์สมาร์ท โฟน
เกษตรกรที่จะนำระบบนี้ไปใช้ต้องมีอุปกรณ์ดังกล่าว และมีความเข้าใจในระบบการใช้งานพอสมควร
2. การเลี้ยงกบในช่วงแระจะเกิดปัญหากบตายเป็นจำนวนมาก เกษตรกรควรเลือกซื้อลู กพันธุ์กบ
จากร้านจำหน่ายที่เชื่อถือได้ และปล่อยลูกกบในจำนวนไม่มาก และการขนย้ายลูกกบควรทำด้วยความ
ระมัดระวัง เพื่อป้องกันลูกกบตาย
3. ควรมีการป้องกันศัตรูที่จะมากินและทำร้ายลูกกบ ได้แก่ นก งู สุนัข และ แมว โดยการทำตา
ข่ายกั้นปากกระชังด้านบน จะป้องกันนกได้
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บทคัดย่อ
การศึกษานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ น้ำโดยระบบน้ำหยดและมินิสปริง เกอร์ เ พื่ อ
การเกษตรของเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มี วัตถุประสงค์หลัก 2 ข้อ คือ เพื่อศึกษาปริมาณการใช้
น้ำระบบน้ำหยดและมินิสปริงเกอร์ในการปลูกผัก และสร้างนวัตกรรมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ
ครัวเรือนและชุมชน ดำเนินการศึกษาวิจัยในพื้นที่ของเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 4 คน ใน 3 ตำบล
ซึ่งมีการปลูกผักคนละรูปแบบ และเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำรดผัก เป็นเวลา 30 วัน ผลการวิจัยแสดงให้เห็น
ว่าเกษตรกรใช้น้ำในการปลูกผักโดยการรดน้ำผ่านสายยางมีปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย 2,800 ลิตร/วัน การ
ปรับเปลี่ยนมาเป็นการให้น้ำแบบระบบน้ำหยด มีปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย 1,000 ลิตร/วัน คิดเป็นร้อยละการใช้
น้ำแบบใหม่เท่ากับ 35.71 การให้น้ำระบบมินิสปริงเกอร์มีปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย 600 ลิตร/วัน คิดเป็นร้อยละ
การใช้น้ำแบบใหม่เท่ากับ 26.18 การสร้างนวัตกรรมระบบเปิดปิดน้ำด้วยมือถือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
ระบบมินิสปริงเกอร์ โดยติดตั้งระบบควบคุมน้ำอัตโนมัติผ่านมือถือ และใช้โซลินอยด์วาล์วไฟฟ้าเป็นตัวควบคุม
การจ่ายน้ำ ทำให้การรดน้ำผักมีความง่ายมากขึ้น
คำสำคัญ : นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ระบบน้ำหยด มินิสปริงเกอร์

Abstract
The study of innovations in increasing water use efficiency by drip irrigation system
and mini sprinkler for agriculture of farmers in Muang District, Buriram Province has 2 main
objectives. First, to study the amount of water use in drip irrigation system and mini sprinkler
in vegetable planting. Second, to creating innovations for efficient use of water for households
and communities. Conducting a research study in the area of 4 selected farmers in 3 subdistricts where different types of vegetables are grown. Collecting water usage amount for
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watering vegetables with 3 0 days. The results showed that farmers used water for planting
vegetables by watering through a pipe with an average water consumption of 2,800 liters/day.
Modifications to the drip irrigation system with an average water consumption is 1,000
liters/day, representing the percentage of the new water use equal to 35.71. The mini sprinkler
system has an average water consumption of 600 liters/day, representing the percentage of
the new water usage equal to 26.18. Researchers were creating an innovative system for
opening and closing water with a mobile phone. The efficiency of water use in the mini
sprinkler system by installing an automatic water control system via mobile phone and use
an electric solenoid valve to control the water supply makes watering vegetables easier.
Keywords : Innovation to Increase Water Efficiency, Drip Irrigation System, Mini Sprinkler
1. บทนำ

ภัยแล้งคือภัยที่เกิดจากการขาดแคลนนน้ำในพื้นที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดความแห้ง
แล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณน้ ำ ฝนน้อยกว่า
ปกติ ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทิ้งช่วงนานและครอบคลุมพื้นที่กว้าง ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ พืชขาด
น้ำทำให้ไม่เจริญเติบโตตามปกติ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2557) ความแห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่งที่
เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย เพราะเป็นบริเวณที่
อิทธิพลของ ลมมรสุมตะวนั ตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง โดยภัยแล้งที่เกิดขึ้นทุกปีจะอยู่ระหว่ างงเดือ นมิ ถุ นายน
ต่อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคม ในช่วงดงักล่าวพืชไร่ที่ เพาะปลูกจะขาดน้ำ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพ ของพื ช
และสัตว์ ส่งผลกระทบถึงด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ความรุนแรงจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่ กับ ปัจจัย
หลายด้าน เช่น ความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน ระยะเวลาที่เกิดความแห้งแล้ง และขนาดของ พื้นที่ที่มี
ความแหง้แล้ง เป็นต้น (ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2551) พื้นที่ประสบกับ
สภาพขาดแคลนน้ำในปี 2562 ส่วนใหญ่ กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4,136 ล้าน ลบ.ม.)
คิดเป็นร้อยละ 42 ภาคกลาง (3,169 ล้านลบ.ม.) คิด เป็นร้อยละ 32 ภาคใต้ (803 ล้านลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ
8 และภาคตะวันออก (801 ล้านลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 8 (สมาคมนักอุทกวิทยาไทย, 2563) ผลกระทบภัยแล้ง
ประกอบด้ วยผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้ อม เช่น ผลผลิตการเกษตรได้ รับความ
เสียหายเนื่องจากการขาดแคลนน้ำ เพื่อการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวและพืชไร่ เกิดโรคระบาดทั้งพืชที่ปลูก
คนและสัตวเลี้ยง เนื่องจากความร้อนแห้งแล้งและการขาดแคลนน้ำสะอาดอุปโภคและบริโภค ครอบครัวขาด
ความอบอุ่น เนื่องจากสมาชิกครัวเรือนต้องละทิ้งครอบครัวไปทำงานนอกพื้นที่ และเกิดภัยซ้ำซ้อนจากภาวะ
ภัยแล้ง เช่น ไฟป่า หมอกควนั ที่เกิดจากการเผาตอซังข้าว (กุลวดีแก่นสันติสุขมงคล และคณะ, 2556) ชุมชน
บ้านลำดวน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ ง เช่น เดียวกัน
จากการสอบถามข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการน้ำในการเกษตรของชุมชน พบว่า เกษตรกรมีการใช้น้ำจาก
คลองชลประทาน มาใช้ในการทำนาเป็นหลัก ซึ่งมีระบบการใช้น้ำ คือ การสูบน้ำจากคลองมาเก็บไว้ ในสระน้ำ
ของตนเอง ซึ่งจะเก็บน้ไว้ใช้ในหน้าแล้ง เกษตรกรบางคนที่มีการปลูกผักสวนครัวเป็นรายได้เสริม จะมีการสูบ
น้ำจากบ่อน้ำไปใช้ โดยปริมาณการใช้น้ำไม่มีความแน่นอน มากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณพืชผักและพื้นที่ที่ใช้ปลูก
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แต่จะมีการใช้น้ำมากเนื่องจากระบบการสูบน้ำไปใช้ จะเป็นระบบการต่อท่อพีวีซี และมีปลายเปิดเป็นสายยาง
พีวีซี ขนาด 1-2 นิ้ว มีการใช้น้ำปริมาณมากในการรดผักแต่ละครั้ง ทางด้านผู้ใหญ่บ้านบอกว่า ถ้าการปลูกผัก
ยังคงใช้น้ำระบบนี้อยู่จะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคตอย่างแน่นอน ซึ่งปัจจุบันผู้นำและสมาชิกใน
ชุมชนกำลังหาแนวทางเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ หรือการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบน้ำหยดและระบบน้ำ
มินิสปริงเกอร์ เป็นเทคโนโลยีการใช้น้ำน้อยอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการเกษตร ปัจจุบันเทคโนโลยีรูปแบบนี้
มีต้นทุนไม่สูงมากและการใช้งานไม่ซับซ้อน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจให้แก่ชุมชนท้อ งถิ่น ให้สามารถ
นำมาปรับระบบการผลิตและประยุกต์ใช้ภายใต้วิกฤตน้ำแล้ง ซึ่งระบบน้ำหยดและมินิสปริงเกอร์ใช้ได้ผลดีทั้งใน
ระดับพืชสวนและพืชไร่ ให้ความคุ้มค่าต่อการลงทุนสูง เนื่องจาก เป็นการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถผลิตและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกฤดูกาล ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ น่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรม
ของเกษตรกร ที่จะนำไปสู่การปรับตัวของการผลิตด้านการเกษตร โดยมีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภ าพ เกิด
ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีผลกระทบกับชุมชนที่จะมีการตระหนัก รู้คุณค่าของน้ำ และมีอาหาร
บริโภคอย่างยั่งยืน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ชดเชยจากอาชีพทำนา เกิดเป็นนวัตกรรมของชุม ชนที่สามารถ
เป็นศูนย์เรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนอื่น และสามารถรองรับภัยแล้งได้เป็นอย่างดี
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปริมาณการใช้น้ำระบบน้ำหยดและมินิสปริงเกอร์ในการปลูกผัก
2. เพื่อประยุกต์ใช้นวัตกรรมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับครัวเรือนและชุมชน
3. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ร่วมดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณ ภาพใน
กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภายใต้สภาวะภัยแล้งให้แก่เกษตรกร ตำบล
กระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วิธีการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง การสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา เพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกษตรกร ต้นแบบ (นายพร
ดาวไดรัมย์) เป็นผู้ดำเนินการหลัก ในพื้นที่บ้านลำดวน หมู่ที่ 11 เป็นพื้นที่ศึกษานำร่อง
วิธ ีการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ใช้วิธีการออกแบบระบบการให้น้ำ เพื่อหาปริมาณน้ำและ
ทดสอบประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการใช้น้ำโดยระบบน้ำหยดและมินิสปริงเกลอร์เพื่อการเกษตร
การเตรียมความพร้อมเกษตรกรต้นแบบและพื้นที่ทดลอง
การเตรียมความพร้อมเกษตรกรต้นแบบเบื้องต้น โดยอาศัยการทบทวนสภาพปัญหา การ
แลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็น ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการประยุกต์ใช้ระบบชลประทานน้ำหยด (เทปน้ำ
หยด) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำด้านการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกร ต้นแบบมีความเข้าใจทั้งด้านบทบาท
การมีส่วนร่วม และแนวทางวิธีการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้การประยุกต์ใช้ระบบเทปน้ำหยดในแปลงเกษตร
ถือเป็นเทคโนโลยีใช้น้ำน้อยที่ตรงกับความต้องการชองเกษตรกรในการเรียนรู้และปรับใช้เพื่อรับมีอต่อภัยแล้ง
หรือต้องการเพิ่มรายได้จากกระบวนการผลิตให้สูงขึ้น
ขั้นตอนการสำรวจและการเลือกพื้นที่ศึกษา เพื่อใช้เป็นแปลงทดลองปฏิบัติงาน ทางคณะผู้วิจัย
และเกษตรกรได้ร่วมทำการสำรวจ โดยกำหนดพื้นที่ภายใต้เงื่อนไขเบื้องต้น ดังนี้ คือ
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1) แปลงทดลอง ควรเป็นพื้นที่ซึ่งเกษตรกรใช้ทำการเกษตรตามปกติในปัจจุบัน
2) แปลงทดลองควรเป็นพื้นที่ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ
3) แปลงทดลองควรมีแหล่งน้ำต้นทุน เช่น อ่างเก็บน้ำ หรือ สระเก็บน้ำในบริเวณใกล้เคียง
ทั้งนี้เพื่อให้คณะทำงานสามารถเห็นผลจากการศึกษาทดลองอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
จากการลงสำรวจและเลือกพื้นที่ศึกษา (ธันวาคม 2563) เพื่อใช้เป็นแปลงทดลองของเกษตรกร
ต้นแบบ พบว่าพื้นที่ศึกษามีลักษณะเป็นพื้นที่นา สภาพทั่วไปค่อนข้างแห้งแล้งลักษณะเนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดิน
ร่วนปนทราย ตำแหน่งที่ดินอยู่ในเขตชลประทาน และมีสระเก็บน้ำฃนาดเล็กเพื่อการสำรองน้ำใช้ในฤดูแล้ง
เกษตรกรต้นแบบ การปลูกพืชผักระบบมินิสปริงเกอร์
จากการลงสำรวจและเลือกพื้นที่ศึกษา เพื่อใช้เป็นแปลงทดลองของเกษตรกรต้นแบบ คือ นาง
เสวย บริสุทธิ์ บ้านเลขที่ 52 บ้านกลันทา หมู่ที่ 10 พบว่าพื้นที่ศึกษามีลักษณะเป็นพื้นที่นา สภาพทั่วไป
ค่อนข้างแห้งแล้ง ลักษณะเนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ตำแหน่งที่ดินอยู่นอกเขตชลประทาน มีสระ
เก็บน้ำฃนาดเล็กเพื่อการสำรองน้ำใช้ในฤดูแล้ง และได้ขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้น้ำในการเกษตร และมีระบบดูด
น้ำแบบ submerse ต่อเข้ากับระบบโซลาร์ เซลล์
4. ผลการวิจัย
4.1 การศึกษาปริมาณการใช้น้ำของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการแสดงไว้ในตารางที่ 1 โดยผู้ร่วม
วิจัยแต่ละคน มีเทคนิคการปลูกพืช และวิธีการดูแลที่คล้ายคลึง ซึ่งคณะวิจัยได้ดำเนินการพัฒนาระบบการใช้
น้ำในการปลูกพืชแต่ละชนิดดังนี้
1. นายพร ดาวไดรัมย์ บ้านลำดวน หมู่ที่ 11 ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ได้ดำเนินการปลูกถั่วฝักยาว ข้าวโพด แมงลัก และกระเพรา ในพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ โดยใช้ระบบ
น้ำหยด ซึ่งใช้น้ำจากสระน้ำที่ขุดไว้หลังบ้าน มีขนาดประมาณ 800 ตารางวา จุน้ำได้ประมาณ 800 ลูกบาศก์
เมตร หรือประมาณ 800,000 ลิตร โดยปกติจะใช้ปั๊มน้ำขนาด 1 นิ้ว กำลัง 1 แรง ดูด น้ำจากสระโดยใช้ท่อ
PVC ขนาด 1 นิ้ว แล้วใช้ข้อต่อลดหรือ 6 หุน รดผัก ใช้เวลารดน้ำประมาณ 1 ชั่วโมง ต่อครั้ง รดจำนวน 2
ครั้ง ต่อวัน เช้าเวลาประมาณ 07.00-08.00 น. และเย็นเวลาประมาณ 17.00-18.00 น.
คณะวิจัยจึงได้พัฒนาระบบน้ำ เป็นแบบน้ำหยด โดยการสร้างแท่นวางถังน้ำ ขนาด กว้าง x ยาว
เท่ากับ 2 x 2 เมตร สูง 1.5 เมตร วางบนคันบ่อ เนื่องจากพื้นที่ปลูกปลูกผัก อยู่ต่ำกว่าระดับถังน้ำประมาณ
2 เมตร และใช้ปั๊มน้ำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ตัว เป็นเครื่องดูดน้ำจากสระขึ้นถัง 1 ตัว และดูดน้ำจากถังไปรด
ผักจำนวน 1 ตัว
ใช้ท่อ PVC เป็นท่อเมน และต่อกับวาล์วน้ำหยด โดยลากสายเทปน้ำหยดยาวตลอดแนวแปลงผั ก
ซึ่งมีความยาวประมาณ 40 เมตร ระยะห่างรูน้ำหยด 40 เซนติเมตร มีระยะห่างของวาล์วประมาณ 1 เมตร ใช้
วาล์วต่อเทปน้ำหยด จำนวน 40 แถว
2. นางเสวย บริสุทธิ์ บ้านกลันทา หมู่ที่ 10 ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สภาพพื้นที่เป็นแปลงนาที่มีการนำดินมาถมเพื่อใช้ปลูกผักสวนครัว ขนาดประมาณ 10 x 20 เมตร
ดำเนินการโดยใช้รถไถ ไถพรวนดินและตากดินให้แห้ง 3 วัน จากนั้นทำการยกร่องแปลงปลูกผัก ขนาด 1 x 6
เมตร จำนวน 10 แปลง และนักวิจัยได้ดำเนินการทดลองใช้ระบบน้ำแบบมินิสปริงเกอร์ เพื่อทำให้น้ำมีการ
กระจายตัวไปรดผักได้ดีกว่าระบบน้ำหยด
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ระบบน้ำในแปลงนี้ เป็นน้ำบาดาล ที่ต่อกับเครื่องดูดน้ำแบบใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ และมีปัญหา
เรื่องการกระจายน้ำ คือน้ำไม่แรงพอที่จะทำระบบน้ำหยด หรือระบบให้น้ำแบบมินิสปริงเกอร์ได้
การวิจัย ได้ดำเนินการดังนี้
การทำที่วางถังน้ำและระบบจ่ายน้ำ แท่นวางถัง ทำด้วยเหล็กกล่องกัลป์วาไนท์ ขนาด 4x1.5 นิ้ว
ขนาดกว้าง x ยาว เท่ากับ 2x2 เมตร สูง 2 เมตร
ใช้ถังพลาสติกความจุน้ำ 1,000 ลิตร วางบนแท่น ต่อเข้ากับบอลวาล์วเพื่อปิดน้ำอัตโนมัติ เมื่อน้ำ
เต็มถัง
ต่อปั๊มน้ำขนาด 1 นิ้ว ออกจากถัง เพื่อต่อเข้าท่อเมน ไปยังวาล์วควบคุมสายท่อสปริงเกอร์
ต่อท่อ PE ในแปลงผัก พร้อมกับติดตั้งหัวมินิสปริงเกอร์ ห่างกัน 1.5 เมตร ใช้ทั้งหมด 4 หัว
การขยายผลการทดลอง สู่เกษตรกรชุมชนอื่น
1. ระบบน้ำหยด
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการพัฒนาระบบน้ำแบบน้ำหยด นักวิจัยได้ขยายผลการวิจัยสู่แปลง
ปลูกแตงโมและฟักทอง ของนางต่วน บริสุทธิ์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 89 บ้านกลันทา ตำบลกระสัง อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการสร้างแท่นวางถังน้ำ ขนาด กว้าง x ยาว 2x2 เมตร สูง 1.5 เมตร วางบนคันนา และ
ต่อท่อน้ำมาจากปั๊มบาดาลที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มาเติมลงในถังพักน้ำขนาด 1,000 ลิตร จากนั้นใช้ปั๊มน้ำ
ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ตัว เป็นเครื่องดูดน้ำจากถังไปรดน้ำแตงโมและฟักทองในแปลงปลูก ระบบน้ำในแปลง
ปลูก ใช้ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว วางเป็นท่อเมน และต่อกับวาล์วน้ำหยด โดยลากสายเทปน้ำหยดยาวตลอด
แนวแปลงผักซึ่งมีความยาวประมาณ 40 เมตร ระยะห่างรูน้ำหยด 40 เซนติเมตร มีระยะห่างของวาล์ว
ประมาณ 1 เมตร ใช้วาล์วต่อเทปน้ำหยด จำนวน 40 แถว มีวาล์วปิดเปิดน้ำระหว่างแปลงปลูกแตงโมและ
ฟักทอง เพื่อป้องกันปริมาณน้ำไม่เพียงพอในการให้น้ำแต่ละครั้ง การให้น้ำในแปลงแตงโมและฟักทอง จะให้น้ำ
ในปริมาณ 300 ลิตรต่อแปลงต่อวัน
2. ระบบน้ำแบบมินิสปริงเกอร์
การนำผลการทดลองเบื้องต้นไปขยายผลองค์ความรู้สู่เกษตรกรชุมชนอื่น โดยการผสมผสาน
นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำโดยระบบน้ำหยดและมินิสปริงเกอร์ เพื่อการเกษตรของเกษตรกร
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ครอบครัวนางอุดม มณีนิล ซึ่งเป็นเกษตรกรบ้าน
หนองไผ่น้อย ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยปกติแล้ว นางอุดม มณีนิล ได้ทำการปลูกผักใน
พื้นที่ 1 งาน และทำการรดน้ำผัก โดยใช้ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ผ่านสายยางขนาด 4 หุน วันละ 2 ครั้ง ครั้ง
ละประมาณ 1 ชั่วโมง ใช้น้ำครั้งละประมาณ 1,400 ลิตรต่อชั่วโมง วันละ 2 ครั้ง เท่ากับ 2,800 ลิตรต่อวัน คิด
เป็นเงินค่าน้ำประปาวันละ 12 บาท นักวิจัยได้นำระบบนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำโดยระบบมิ นิ
สปริงเกอร์ ไปติดตั้งเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ พบว่าเกษตรกร มีการใช้น้ำปริมาณลดลง ใช้น้ำครั้งละประมาณ
500 ลิตรต่อชั่วโมง วันละ 2 ครั้ง เท่ากับ 1,000 ลิตรต่อวัน คิดเป็นเงินค่าน้ำประปาวันละ 5 บาท
การปรับเปลี่ยนระบบการใช้น้ำแบบดั้งเดิม ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำโดยระบบน้ำแบบมินิ
สปริงเกอร์ ทำการทดลองในแปลงผักขนาด 400 ตารางเมตร โดยไถและยกร่องแปลง ขนาด 1.5x20 เมตร
จำนวน 5 แปลง และติดตั้งระบบน้ำแบบมินิสปริงเกอร์ โดยมีถังน้ำสำรองขนาด 1,000 ลิตร และใช้ท่อพีวีซี
ขนาด 1 นิ้ว ต่อจากถังน้ำออกไปสู่แปลงปลูกผัก ซึ่งเป็นท่อเมนจำนวน 1 ท่อน วางที่ด้านหัวแปลง และใช้ท่อ

981

พีอี ขนาด 20 มิลลิเมตร ต่อออกจากท่อเมนวางแนวตรงกลางไปตามแนวของแปลงปลูก จากนั้นใช้ท่อน้ำแบบ
มินิสปริงเกอร์ ขนาด 200 ลิตรต่อชั่วโมง ความสูงของเสามินิสปริงเกลอร์ 40 เซนติเมตร วางระยะห่าง 1.5
เมตรต่อหัว จำนวน 10 อันต่อแปลง
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำเพื่อการปลูกผักของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ชื่อเกษตรกร

ชนิดพืช

พื้นที่
ระบบเดิม

ปริมาณการใช้น้ำ (ลิตร/วัน)
ระบบน้ำ ระบบมินิ ร้อยละการใช้
หยด
สปริงเกอร์ น้ำแบบใหม่
1,000
35.71

นายพร ดาวไดรัมย์

ถั่วฝักยาว
ข้าวโพด

400 ตร.ม.

2,800

นางต่วน บริสุทธิ์
นางเสวย บริสุทธิ์

แตงโม ฟักทอง
คะน้า ต้นหอม

3 ไร่
200 ตร.ม.

อาศัยน้ำฝน
2,800

1,000
-

200

0.00
7.14

นางอุดม มณีนิล

คะน้า ต้นหอม
ผักกาดขาว

400 ตร.ม.

2,800

-

1,000

35.71

2,800

1,000

600

26.18

เฉลี่ย

4.2 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับครัวเรือนและชุมชน
การวิจัยในครั้งนี้ ได้ดำเนินการประชุมเกษตรในชุมชน และให้เกษตรกรเป็นผู้คัดตั วแทนของกลุ่ม
เพื่อเข้าร่วมการวิจัย โดยสามารถคัดเลือกผู้ร่วมวิจัยในชุมชนได้ดังนี้
1. นายนายพร ดาวไดรัมย์ บ้านลำดวน หมู่ที่ 11 ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2. นางเสวย บริสุทธิ์ บ้านกลันทา หมู่ที่ 10 ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
การนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำระบบแบบมินิสปริงเกอร์
การทดลองนำระบบเปิดปิดน้ำด้วยมือถือมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำระบบมินิสปริงเกอร์ มี
รูปแบบการควบคุมคือ ควบคุมการเปิดปิดน้ำด้วยมือถือผ่านมอเตอร์หรือเปิดปิดน้ำด้วยมือถือผ่า นปั๊ม น้ำ โดย
การควบคุมการจ่ายไฟ และการควบคุมการเปิดปิดน้ำด้วยมือถือด้วยการเปิดปิดวาล์วน้ำด้วยโซลินอยด์วาล์ว
อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการจ่ายไฟ ใช้อุปกรณ์เปิดปิดน้ำด้วยมือถือ Sonoff ใช้งานร่วมกับแอพเปิดปิ ดน้ำด้วยมือ
ถือ eWeLink โดยจะรองรับมอเตอร์ที่ใช้กระแสไฟไม่เกิน 10A
Sonoff Basic เป็นสวิตช์อัจฉริยะ WiFi ราคาไม่แพงที่ให้การควบคุมอย่างอัจฉริยะแก่ผู้ใช้ มันเป็น
สวิตช์ไฟควบคุมระยะไกล ที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่หลากหลาย สวิตช์ไฟฟ้า Sonoff Basic WiFi ส่ง
ข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์ผ่านเราเตอร์ไร้สาย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์ที่ เ ชื่อมต่อ ทั้ง หมด
จากระยะไกลผ่าน eWeLink แอปพลิเคชันมือถือ เซิร์ฟ เวอร์คือเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางของ Amazon AWS
สวิตช์ควบคุมที่ควบคุมด้วย Sonoff WiFi ทำให้เครื่องใช้ภายในบ้านทุกอย่ างฉลาด คุณสมบัติอื่นที่มีให้ใช้คือ
การตั้งค่าตัวจับเวลาสำหรับอุปกรณ์ซึ่งอาจรวมถึงตัวนับถอยหลัง / กำหนดเวลา / วนซ้ำและสามารถช่วยให้
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ผู้ใช้ชีวิตง่ายขึ้น แอปพลิเคชันมือถือ eWeLink ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมอุปกรณ์ได้อย่างง่า ยดาย สามารถดาวน์
โหลดแอปพลิเคชันเวอร์ชัน iOS ได้ใน App Store ในขณะที่เวอร์ชั่น Android ใน Google Play
คณะวิจัยได้ทดลองนำระบบเปิดปิดน้ำด้วยมือถือมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำระบบมินิ
สปริงเกอร์ ไปใช้กับพื้นที่ของนางอุดม มณีนิล ซึ่งเป็นเกษตรกรบ้านหนองไผ่น้อย ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรั มย์ ซึ่งเป็นเกษตรที่มีศักยภาพและมีความเข้าใจระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่พอสมควร และมีระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านเครือข่ายไวไฟ ซึ่งนักวิจัยได้ติดตั้งระบบควบคุมน้ำอัตโนมัติผ่านมือ ถือและใช้ โซลินอยด์
วาล์วไฟฟ้าเป็นตัวควบคุมการจ่ายน้ำ แสดงในภาพที่ ทำให้การรดน้ำผักมีความง่ายมากขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายการ
ติดตั้งระบบเปิดปิดน้ำด้วยมือถือรวมอุปกรณ์ประมาณ 2,000 บาท
5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ น้ำโดยระบบน้ำหยดและมินิสปริง เกอร์ เ พื่ อ
การเกษตรของเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สรุปได้ ดังนี้
1. เกษตรกรใช้น้ำในการปลูกผักโดยการรดน้ำผ่านสายยางมีปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย 2,800
ลิตร/วัน การปรับเปลี่ยนมาเป็นการให้น้ำแบบระบบน้ำหยด มีปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย 1,000 ลิตร/วัน คิดเป็น
ร้อยละการใช้น้ำแบบใหม่เท่ากับ 35.71 การให้น้ำระบบมินิสปริงเกอร์มีปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย 600 ลิตร/วัน
คิดเป็นร้อยละการใช้น้ำแบบใหม่เท่ากับ 26.18
2. การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับครัวเรือนและชุมชน ทำได้โดย
ติดตั้งระบบควบคุมน้ำอัตโนมัติผ่านมือถือ และใช้โซลินอยด์วาล์วไฟฟ้าเป็นตัวควบคุมการจ่ายน้ำ ทำให้การรด
น้ำผักมีความง่ายมากขึ้น
6. อภิปรายผล
ผลการศึกษาปริมาณการใช้น้ำระบบน้ำหยดและมินิสปริงเกอร์ในการปลูกผัก ในการทดลองแสดง
ให้เห็นถึงปริมาณการใช้น้ำที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ นายพร ดาวไดรัมย์ นางเสวย
บริสุทธิ์ และนางอุดม มณีนิล ซึ่งมีค่าร้อยละการใช้น้ำแบบใหม่เฉลี่ย เท่า กับ 35.71 , 7.14 และ 26.18
ตามลำดับ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 เกษตรกรที่ปลูกผักแล้วใช้สายยางรดน้ำ ทั้ง 3 คน ทำให้
สูญเสียปริมาณการใช้น้ำมาก กรณีที่ 2 เกษตรกรทำการปลูกแตงโมและฟักทอง แบบอาศัยน้ำฝน ทำให้ต้นพืช
มีการเจริญเติบโตช้า จำนวนผลต่อต้นน้อย ผลมีขนาดเล็ก น้ำหนักน้อย ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ สํานัก
พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร (2557) ที่รายงานว่า การปลูกแตงโม อายุเก็บเกี่ยว 75 - 120 วัน จะใช้ปริมาณ
น้ำทั้งหมด 470 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ซึ่งคิดเป็นปริมาณการใช้น้ำ 3,917 ลิตรต่อไร่ต่อวัน แม้ว่า การให้น้ำแบบ
หยดในแปลงปลูกจะเป็นการเพิ่มต้นทุน แต่เป็นการลงทุนครั้งเดียวและสามารถใช้ระบบน้ำในการปลู กพื ชได้
มากกว่า 1 ครั้ง ต่อปี และเป็นการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยการให้น้ำจะให้น้ำตาม
ร่องประมาณ 7 วัน 1 ครั้ง (ฐานข้อมูลพืชผัก บทความเกษตรกร, 2564) การปลูกแตงโมระบบน้ำหยด อาจ
ดัดแปลงระบบการให้น ้ำ จากเครื่อ งสูบ น้ ำธรรมดา สามารถให้ปุ๋ยให้น ้ำทางท่อได้อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ
(เทคโนโลยีชาวบ้าน, 2564) ถ้าเป็นการปลูกแตงโมเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ อาจมีการให้น้ำด้วยระบบน้ ำหยด
ตั้งแต่ปลูกถึงเก็บผล ต้นแตงโมต้องได้รับน้ำอย่างพอเพียง ต้นแตงโมขนาดเล็กได้ให้น้ำวันละครั้งนาน 30 นาที
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และระยะก่อนเก็บผล 7-10 วัน ได้ให้น้ำทุกวัน แต่ละครั้งนาน 2 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ผลแตงโมคุณ ภาพ
(เทคโนโลยีชาวบ้าน, 2564)
ผลการศึกษาการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับครัวเรือนและชุมชน ได้
อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรเกี่ยวกับระบบการให้น้ำพืชผัก จากการให้แบบเดิมคือ การรดน้ำผ่าน
สายยางพลาสติก ทำให้ใช้น้ำในปริมาณมาก ขึ้นอยู่กับขนาดของสายยางและระยะเวลาที่ให้ มีการปรับเปลี่ยน
เป็นรูปแบบการให้น้ำมาใช้ระบบน้ำหยดและระบบมินิสปริงเกอร์ เป็นการให้น้ำพืชอย่างมีป ระสิทธิภาพและ
ประหยัดน้ำมากขึ้น ข้อมูลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการให้น้ำแก่พืชของเกษตรกร 4
ระดับคือ
1. ระดับการปลูกพืชอาศัยน้ำฝน เปลี่ยนมาเป็นการให้น้ำแบบหยด ได้แก่ นางต่วน บริสุทธิ์
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 89 บ้านกลันทา ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปลูกแตงโมและฟักทอง โดย
อาศัยน้ำฝน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบน้ำแบบน้ำหยด และมีการให้น้ำในแปลงแตงโม
และฟักทองในปริมาณ 300 ลิตรต่อไร่ต่อวัน
2. ระดับการปลูกพืชอาศัยการรดน้ำผ่านสายยางพลาสติก เปลี่ยนมาเป็นการให้น้ ำแบบหยด
ได้แก่ นายพร ดาวไดรัมย์ บ้านลำดวน หมู่ที่ 11 ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการปลูก
ถั่วฝักยาว ข้าวโพด แมงลัก และกระเพรา ในพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ โดยใช้ระบบน้ำหยด
3. ระดับการปลูกพืชอาศัยการรดน้ำผ่านสายยางพลาสติก เปลี่ยนมาเป็นการให้น้ำแบบมินิ
สปริงเกอร์ ได้แก่ นางเสวย บริสุทธิ์ บ้านกลันทา หมู่ที่ 10 ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นักวิจัย
ได้ดำเนินการทดลองใช้ระบบน้ำแบบมินิสปริงเกอร์ เพื่อทำให้น้ำมีการกระจายตัวไปรดผักได้ดีกว่าระบบน้ำหยด
4. ระดับการปลูกพืชอาศัยการรดน้ำผ่านสายยางพลาสติก เปลี่ ยนมาเป็นการให้น้ำแบบมินิ
สปริงเกอร์และติดตั้งระบบควบคุมน้ำผ่านมือ ถือ ได้แก่ นางอุดม มณีนิล ซึ่งเป็นเกษตรกรบ้ านหนองไผ่ น้อย
ตำบลบ้ า นยาง อำเภอเมื อง จั ง หวั ด บุ ร ี ร ัม ย์ ซึ ่ ง เป็ น เกษตรกรที่ มี ศ ั ก ยภาพ และมี ค วามเข้ า ใจระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่พอสมควร และมีระบบอินเทอร์เน็ต ไร้สายผ่านเครือข่ายไวไฟ ที่สามารถเชื่อมต่อระบบการ
ควบคุมน้ำผ่านโทรศัพท์มือถือได้
ปัจจัยการปรับใชเทคโนโลยี นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำโดยระบบน้ำหยดและมินิ
สปริงเกอร์เพื่อการเกษตรของเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้ งนี้ พบว่า
ปัจจัยที่นำไหสู่การยกระดับความรู้และการปรับใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำ ด้านการเกษตร
ในพื้นที่ภัยแล้ง มีความสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค การ
มหาชน) (2561) ดังนี้
1) การรับความรู้ จากภายนอก และการเลือกสรรความรู้สำหรับ การประยุกตใช้ เช่น การ
ประยุกต์ใช้ระบบชลประทานน้ำหยดในการใหน้ำพืชของเกษตรกรต้นแบบ ซึ่งเป็นการนำความรู้และเทคโนโลยีที่
เกษตรกรได้รับจากภายนอกมาเรียนรูผ่านการปฏิบัติจริง
2) การเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ (เกษตรกรตนแบบ) โดยใชกระบวนการเตรียม
ความพรอมแบบมีส วนร่วมกับเกษตรกรในการวางแผนงาน การคิดวิเคราะห์ การถ่ายทอดทอดความรู
(นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำโดยระบบน้ำหยดและมินิสปริงเกอร์) การปฏิบัติจริงระดับแปลงสาธิต
รวมทั้งการ สังเกตและการซักถามในช่วงการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกษตรกรเกิดความตระหนักถึงการ
เรียนรู และเกิดการซึมซับความรูที่มีการเปลี่ยนแปลงไปภายในตน
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3) การทดลอง การทดสอบ และปฏิบัติ ร่วมกันเป็นการเรียนรู จากการปฏิบัติจริงอย่างมีสวน
ร่วม เพื่อพิสูจน์ความรู้ใหม่ที่จะสามารถนำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนได้จริงและเป็นรูปธรรม
7. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย การศึกษาปริมาณการใช้น้ำของเกษตรกรมีข้อจำกัด เนื่องจากเกษตรไม่
มีแหล่งน้ำสำรองในไร่นา จึงมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการน้อย ส่วนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมระบบเปิด ปิดน้ำ
ด้วยมือถือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำระบบมินิสปริงเกอร์ โดยติดตั้งระบบควบคุมน้ำอัต โนมั ติผ่ านมือ ถื อ
และใช้โซลินอยด์วาล์วไฟฟ้าเป็นตัวควบคุมการจ่ายน้ำ ควรทำในบริเวณที่มีระบบอินเทอร์เน็ตและเกษตรกรควร
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบพอสมควร และเป็นการลงทุนสูง การคุม
ทุนจะเกิดขึ้นในระยะยาว
เอกสารอ้างอิง
กรวัฒน์ วีนิล. (2553). ระบบสวนครัวน้ำหยด ลงทุน 3 พันไม่หวั่นแล้ง. ออนไลน์:
https://www.thairath.co.th/content/591085. สืบค้นเมื่อ: 2 ธันวาคม 2563.
ครูบ้านนอก. (2562). การทำระบบน้ำสำหรับการเกษตร และวิธีการติดตั้งที่ด.ี ออนไลน์:
https://www.kroobannok.com/87598. สืบค้นเมื่อ: 20 ธันวาคม 2563.
โชติพงศ์ กาญจนประโชติ. (2560). สมาร์ทฟาร์เมอร์ 4.0 ด้วยระบบจ่ายน้ำอัจฉริยะ. ออนไลน์:
https://www.posttoday.com/economy/news/516436. สืบค้นเมื่อ: 2 ธันวาคม 2563.
เทคโนโลยีชาวบ้าน. (2564). เทคนิคการให้น้ำ พืชผักผลไม้ มันเทศ และแตงโม. บริษัท มติชน จำกัด
(มหาชน) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ออนไลน์:
https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_20483 สืบค้นเมื่อ
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ธราวุฒิ ไก่แก้ว. (2553). แนวทางการทำระบบน้ำหยดในงบหลักพัน. ออนไลน์:
https://www.fourfarm.com83/ สืบค้นเมื่อ: 2 ธันวาคม 2563.
ฐานข้อมูลพืชผัก บทความเกษตรกร. (2564). คู่มอื การปลูกแตงโม ออนไลน์: https://vegetweb.com/
สืบค้นเมื่อ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
บริษัทไทยวอเตอร์ซิสเต็ม จำกัด. (2559). ปั๊มสูบน้ำปั๊มแช่. ออนไลน์:
https://www.thaiwatersystem.com/category/180. สืบค้นเมื่อ: 2 ธันวาคม 2563.
มนตรี ค้ำชู. (2562). แนะเทคนิคให้น้ำ ระบบ “น้ำหยด-ฉีดฝอยใต้ต้น” ช่วยประหยัดน้ำ+ลดต้นทุนในภาค
เกษตร. ออนไลน์: https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/
article_26710. สืบค้นเมือ่ : 2 ธันวาคม 2563.
วุฒิกร สุทธิอาภา. (2563). ระบบน้ำหยดเพื่อการเกษตร ทำเองได้ช่วยประหยัดน้ำในช่วงหน้าแล้ง. ออนไลน์:
https://www.baanlaesuan.com/185694/garden-farm/drip-irrigation-system. สืบค้นเมื่อ: 2
ธันวาคม 2563.
ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. (2551). ภัยแล้ง. ออนไลน์:
http://local.environnet.in.th/formal_data2.php?id=72. สืบค้นเมื่อ: 20 ธันวาคม 2563.

985

สุดชล วุ้นประเสริฐ. (2554). การพัฒนาวิธีการให้น้ำแบบประหยัด และการให้ปุ๋ยในระบบน้ำ ในการผลิตพริก
และมะเขือเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา.
สวนเกษตรผสมผสาน นครปฐม. (2559). การออกแบบระบบสปริงเกอร์ การคำนวณหาขนาดท่อส่งน้ำและ
เครื่องสูบน้ำในระบบท่อ PE พื้นที1่ ไร่. ออนไลน์: http://www.pakwanban.com/article/78
สืบค้นเมื่อ: 2 ธันวาคม 2563.
สวนเกษตรผสมผสาน นครปฐม. (2563). การออกแบบระบบน้ำเพื่อการเกษตร การเลือกปั๊มน้ำการเกษตร
ออนไลน์: http://www.pakwanban.com/article/71 สืบค้นเมื่อ: 2 ธันวาคม 2563.
สมาคมนักอุทกวิทยาไทย. (2563). วิกฤตภัยแล้ง 2563 แล้งเร็ว แล้งรุนแรง แล้งนาน. วารสารชมรมนักอุทก
วิทยาไทย.
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). (2561). การวิจัยเชิงปฏิบัติการชลประทานน้ำหยด
แบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ:กรณีศึกษาพื้นที่ภัยแล้ง เทศบาลตำบลออนใต้ จังหวัด
เชียงใหม่.
สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร. (2557). ระบบให้น้ำพืช. ออนไลน์: www.agriqua.doae.go.th. สืบค้น
เมื่อ: 2 ธันวาคม 2563.

986
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อเป็นอาชีพ
ในพื้นที่ประสบภัยแล้งของจังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อพัฒ นาทักษะนักวิจัยชาวบ้านในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของ
ชุมชนด้วยกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการยกระดับขีดความสามารถของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่ประสบภัยแล้งของจังหวัดบุรีรัมย์ และ 3) เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการเลี้ยงไก่พื้นเมือ งในพื้นที่ประสบภัยแล้งของจังหวัดบุรีรัมย์ วิธีดำเนินการศึกษา ประกอบไป
ด้วย การศึกษาบริบทชุมชนและสภาพทั่วไปของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายใน 3 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านสวายสอ
ชุมชนบ้านโคกสะอาด และชุมชนบ้านเกษตรบูรณะในพื้นที่ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือ ง จังหวัดบุรีรัมย์
ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรผู้
เลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่เป้าหมาย ศึกษาและพัฒนารูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อเป็นอาชีพ ในพื้นที่ป ระสบ
ภัยแล้ง และศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เครื่องมือที่ใช้ประกอบไปด้วย
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ด้านการทำการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ และสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ถึงความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้แก่ กลุ่ม เป้ าหมาย รวมไปถึงการเรีย นรู้ จากแหล่ง เรี ยนรู ้ต้นแบบที่ ป ระสบ
ความสำเร็จด้วยการศึกษาดูงาน การขยายผลความรู้สู่การปฏิบัติในชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒ นาตนเอง
ในการผลิตไก่พ ื้นเมือ งเพื่อเพิ่มรายได้ การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากเลี้ยงไก่พ ื้นเมือง โดยใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ การวัดและประเมินผลการดำเนินงาน/ การปฏิบัติในชุมชน เพื่อประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายต่อการนำองค์ความรู้ไปใช้ใ นการ
เลี้ยงไก่พื้นเมืองโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนจากเกษตรกรที่
ได้ปฏิบัติการในชุมชน และการสรุปความรู้และคืนความรู้สู่ชุมชน พบว่า รูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในชุมชน
เป้าหมายยังเป็นการเลี้ยงแบบปล่อย ไม่มีการดูแลเรื่องอาหาร และการจัดการที่ดี ทำให้ได้ผลผลิตต่ ำ เมื่อ
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และพัฒ นาเกษตรกรในด้านพันธุ์สตั ว์
อาหาร และการจัดการ ทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงเป็นกึ่งขังกึ่งปล่อย รวมไปถึง การเรี ยนรู้ จาก
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จด้วยการศึกษาดูงาน การขยายผลความรู้สู่การปฏิบัติในชุมชนเพื่อให้
เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองในการผลิตไก่พ ื้นเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และสร้าง
รายได้จากการเลี้ยงไก่พื้นเมืองได้ สรุปได้ว่า รูปแบบการพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่ประสบภัยแล้งของ
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จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในด้านพันธุ์สัตว์ อาหาร และ
การจัดการ การส่งเสริมให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติด้วยตนเองในฟาร์ม ทำให้เกษตรกรสามารถพัฒ นา
ตนเองในการผลิตไก่พื้นเมือง และสร้างรายได้จากการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งได้
คำสำคัญ : รูปแบบการเลี้ยงสัตว์ ไก่พื้นเมือง พื้นที่ประสบภัยแล้ง

Abstract
The objectives of this study were: to 1) Study and develop the model of native
chicken raising as for career by cooperative in drought area in Buriram province 2) develop
the farmer researchers in native chicken raising of the community by transfer the knowledge,
technologies and innovation for increasing the capability of native chicken raising farmers in
drought area of Buriram province, and 3) study the increasing the efficacy and decreasing the
cost in native chicken raising in drought-stricken area of Buriram province. The studies were
done by studying the context and general information of 3 target groups in 3 communities
which were Sawai Sor, Khok Sa-ard, and Kasetburana in Tambol Sakaprong, Amphor Muang
Buriram. The knowledge transfer, technologies and innovation for increasing the capability of
native chicken raising of the farmers in target area were carried out by training workshop and
study the model of native chicken raising as for career by cooperative in target area. The
instruments in this study compose of questionnaire for general information and 5 rating scales.
In addition, field tip learning from best practice model was added in this study. The
amplification of the knowledge was implemented to the farms as for the communities could
develop themselves in native chicken raising for gaining the income. The study of economic
return profit from native chicken raising, the evaluation the results in the communities for
knowledge evaluation, understating and application of the knowledge by the target farmers
were collected by using the questionnaire and interviewing form. In addition, knowledge
management and deletion of the lessons from target farmers whom adopted the knowledge,
and practiced in their communities and conclusion the knowledge and then transferred to the
community.
The results had shown that native chicken raising model in target community was
backyard system, there was no properly feed and farm management system. This caused low
productive performance of the native chicken. After the target farmers received the knowledge,
technology and innovation in terms of breed, feed, and farm management. It had shown some
modification in the native chicken raising model by changing from backyard system to freerange system. The knowledge, technology and innovation were transferred to the target group
including learning from best practice model by field trip. Subsequently, expanding the
988

knowledge to practicing in the community as for farmers could be used to develop themselves
in increasing the productive performance, decreasing the cost, and gain the income from
native chicken production. In conclusion, by the knowledge transfer, technology, innovation,
and develop the farmers by livestock which was native chicken raising in terms of breed,
feed, and farm management can be used as a model of naïve chicken raising in the drought
area of Buriram province. In addition to improving the farmers by implement the knowledge
in their farms could help farmers to improve themselves in native chicken production and
gained the income from native chicken raising in the drought area
Keywords : Livestock Raising Model, Native Chicken,

Drought Area
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการผลิตน้ำนมโคของฟาร์มโค
นมทั่วไปและฟาร์มโคนมที่ได้รับรองแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลปฐมภูมิจากฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ 6 แห่ง โดยฟาร์มโคนม 4 แห่งได้รับการรับรองแนวปฏิบัติท างการ
เกษตรที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มโคนม และฟาร์มโคนม 2 แห่งเป็นฟาร์มทั่วไป ขอบเขตของการศึก ษา
ครอบคลุมตั้งแต่แหล่งกำเนิดของวัตถุขาเข้าภายในฟาร์มจนถึงการขนส่งน้ำนมดิบ โดยใช้ข้อมูลเป็นระยะเวลา
12 เดือน (ม.ค. ถึง ธ.ค. 2561) ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ เลี้ย ง
โคนม
ผลการศึกษาพบว่าระบบการเลี้ยงโคนมในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มี 2 ระบบ คือ ระบบ
ปล่อยยืนโรงและระบบผูกล่ามยืนโรง กิจกรรมในฟาร์มโคนมครอบคลุมการผลิตน้ำนม การจัดการมูลสัตว์ การ
ขนส่งและการใช้พลังงาน แหล่งที่มาหลักของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคือการหมักในลำไส้และการจัดการมูล
สัตว์ คิดเป็นร้อยละ 53 และร้อยละ 39 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดตามลำดับ คาร์บอนฟุตพริ้นท์
เฉลี ่ ย ของฟาร์ ม ทั ่ ว ไปคื อ 1.34 kgCO2eq/kgFPCM ซึ ่ ง มากกว่ า ฟาร์ ม โคนม GAP ที ่ ม ี ค ่ า 1.25
kgCO2eq/kgFPCM สำหรับข้อเสนอแนะเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการผลิตน้ำนมคือการเพิ่มการให้
อาหารคุณภาพสูงและการทำความสะอาดโรงเรือนเป็นประจำทุกวัน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
หมักในลำไส้และการจัดการมูลสัตว์
คำสำคัญ : คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ฟาร์มโคนม การประเมินวัฏจักรชีวิต

Abstract
The objective of this study is to assess the carbon footprint of dairy milk production
of general dairy farms and Good Agricultural Practices (GAP) dairy farms in Ban Pong district,
Ratchaburi province. Primary data were collected from 6 large-scale dairy farms, which 4 dairy
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farms were certified as Good Agricultural Practices (GAP) for dairy farms and 2 dairy farms
were general farms. The scope of the study covered from cradle to farm gate for a period of
12 months (January - December 2018). Data collection was conducted by interviewing dairy
farmers through a questionnaire.
For the results, it was found that there were two systems of dairy farming in Ban
Pong district; Loose housing and Tie stall barn systems. The activities in dairy farms covered
milk production, manure management, transportation and energy consumption. The main
sources of greenhouse gas emissions were from enteric fermentation and manure
management, accounting for 53% and 39% of total greenhouse gas emissions, respectively.
The average carbon footprint of general farms was 1.34 kgCO2eq/ kgFPCM which was greater
than that of GAP dairy farms of 1.25 kgCO2eq/ kgFPCM. The guidance for reducing carbon
footprint of dairy milk production was to increase high quality feeding and daily cleaning barn
for minimizing the emission from enteric fermentation and manure management.
Keywords : Carbon Footprint, Dairy Farms, Life Cycle Assessment
1. บทนำ

ภาวะโลกร้อนคือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมสำคัญที่โลกกำลังเผชิญในปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการ
เพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ทำให้สภาพภูมิอากาศของโลกแปรปรวน ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมาก ดังนั้นหลายภาคส่วนจึงมีความตื่นตัว หาแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบจาก
ปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้นานาชาติมุ่งเน้นในการหาปริมาณและการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในชั้นบรรยากาศมากขึ้น โดยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่หลายประเทศนำมาใช้ในการ
ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อกระตุ้นให้แต่ละภาคส่วนหาแนวทางการจัดการเพื่อลดก๊าซเรือน
กระจกและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
ภาคเกษตรกรรมถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดสำคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเมื่อ
พิจารณาในภาคปศุสัตว์ พบว่าผลิตภัณฑ์จากภาคปศุสัตว์มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่ า
ผลิตภัณฑ์จากแหล่งอาหารอื่นๆ การปล่อยนั้นมีสาเหตุมาจากการผลิตอาหารสัตว์ การหมักในกระเพาะอาหาร
ของเสียจากสัตว์ และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน (FAO, 2017a)โดยหากพิจารณาตามชนิดพันธุ์ วัวเป็นกลุ่ม
หลักที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคปศุสัตว์สูงที่สุด ซึ่งคิดเป็น 62% ของการปล่อยจากภาคปศุสั ตว์
ทั้งหมด (FAO, 2017b) ผลิตภัณฑ์สำคัญหนึ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์จากวัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นม ในอุตสาหกรรม
นมนั้น ฟาร์มโคนมจัดเป็นแหล่งกำเนิดหลักในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวงจรชีวิตของนมและผลิตภัณฑ์
นมอื่นๆ (Rotz, 2018,pp. 6675-6690) ดังนั้นการศึกษาแหล่งกำเนิดของก๊าซเรือนกระจก และกระบวนการที่
ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกในการผลิตน้ำนมดิบของฟาร์มโคนมจึงมีความสำคัญ เพื่อนำไปสู่นโยบายและ
แนวทางในการลดและป้องกันการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ได้มีการขับ เคลื่อน
ยุทธศาสตร์โดยการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคปศุสัตว์ได้ถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดหนึ่ง
ของยุทธศาสตร์กรมฯ ด้วย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตปศุสัตว์ให้สมดุล ยั่งยืน และแข่งขันได้อย่าง
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ไร้ขีดจำกัด รวมถึงมีการผลักดันให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สำหรับฟาร์มโคนม (มกษ. 6402-2552) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561) ซึ่งเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรที่
ครอบคลุมการปฏิบัติตั้งแต่การเลี้ยงที่ฟาร์มจนถึงการขนส่งน้ำนมดิบไปยัง ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ หรือโรงงาน
แปรรูป เพื่อให้ได้โคนมที่มีสุขภาพดี ผลิตน้ำนมโคที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับผู้บริโภคหรือการนำไปแปรรูป
พร้อมทั้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากการสำรวจข้อมูลปศุสัตว์พบว่า ปี พ.ศ.2561 ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพิ่มขึ้นจากปี
2560 ร้อยละ 3.33 และมีจำนวนโคนมเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 6.69 ซึ่งพื้นที่การเลี้ยงโคนมกระจายอ
ยู่ทุกภาค โดยจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสูงติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศอีกทั้ง
ยังมีสหกรณ์โคนมที่สำคัญได้แก่ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์อีก
ด้วย โดยในปี พ.ศ.2561 จังหวัดราชบุรีมีจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจำนวน 1,586 ราย คิดเป็นร้อยละ
8.85 ของจำนวนเกษตรกรผู้ เลี้ ยงโคนมทั้ง หมดในประเทศ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2561) เมื่อ
พิจารณารายอำเภอพบว่าอำเภอที่มีจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ อำเภอโพธาราม
อำเภอบ้านโป่ง และอำเภอบางแพ อยู่ที่ 877, 406 และ 192 ราย ตามลำดับ โดยที่อำเภอบ้านโป่งมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสูงสุดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561) ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในการผลิตนมในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีของฟาร์มโคนม
ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนมเปรียบเทียบกับฟาร์มโคนมที่ยั ง ไม่ได้รับ การ
รับรอง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายและกำหนดมาตรการในการลดและป้องกันการปล่อยก๊ าซเรือน
กระจกจากฟาร์มโคนมต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระบบและกระบวนการผลิตน้ำนมโคของฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม (GAP) และฟาร์มโคนมทั่วไป
2.2 เพื่อคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละกิจกรรมของการผลิตน้ำนมโคของ
ฟาร์มโคนม
2.3 เพื่อเปรียบเทียบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการผลิตน้ำนมโคของฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม (GAP) กับฟาร์มโคนมทั่วไป
2.4 เพื่อเสนอแนวทางการลดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการผลิตน้ำนมโคของฟาร์มโคนมขนาด
ใหญ่ ในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
การศึกษานี้ดำเนินการตามวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต และอ้างอิงการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์
ตามแ นวทาง A common carbon footprint approach for dairy sector ของ International dairy
federation (IDF, 2015) และแนวทางการประเมิ นคาร์ บอนฟุ ต พริ ้ นท์ข องผลิ ตภั ณฑ์ ของประเทศไทย
(องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2561) โดยในการเก็บข้อมูลดำเนินการโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนมในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้แ ก่
ฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ที่มีการเลี้ยงโคนมตั้งแต่ 100 ตัวขึ้นไป จำนวนทั้งหมด 6 ฟาร์ม แบ่งเป็นฟาร์มที่ได้รับ
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การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส ำหรับฟาร์มโคนม จำนวน 4 ฟาร์ม และเป็นฟาร์มทั่วไป จำนวน 2
ฟาร์ม โดยในการเก็บข้อมูลจะใช้ขอ้ มูลระยะเวลา 12 เดือน (ม.ค. – ธ.ค. 2561) เก็บข้อมูลครอบคลุมกิจกรรม
ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การให้อาหารโค การรีดนม การจัดการมูลสัตว์ การจัดการฟาร์ม ไปจนถึงการขนส่ง
น้ำนมดิบไปยังศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
ข้อมูลที่ได้จากแต่ละกิจกรรมจะถูกนำมาคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นดังสมการที่ 1
และนำมาเปลี่ยนให้อยู่ในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยการนำไปคูณกับค่า GWP100 ของก๊าซเรือน
กระจกประเภทนั้นๆ (IPCC, 2017) ซึ่งจากการศึกษานี้อ้างอิงค่า GWP100จากนั้นนำปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ได้มาประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ดังสมการที่ 2
สมการที่ 1

Emission = Activity data x Emission factor

สมการที่ 2

Carbon footprint = Total GHG emission x Allocated to milk(%)
Milk production (kg)
โดยที่

Emission
Activity data
Emission factor
Allocated to milk
Milk production

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยกิจกรรม
การปันส่วนระหว่างผลผลิตน้ำนมและผลผลิตสัตว์
ปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตได้

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
4.1 ระบบและกระบวนการผลิตน้ำนมโคของฟาร์มโคนม
ระบบการเลี้ยงโคนมของฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มี 2 ระบบ ได้แ ก่
ปล่อยยืนโรงและผูกล่ามยืนโรง จำนวน 5 ฟาร์ม และ 1 ฟาร์มตามลำดับ ซึ่งระบบการเลี้ยงโคนมทั้ง 2 ระบบ
โคจะเคลื่อนไหวได้ในพื้นที่จำกัด และกินอาหารจากผู้เลี้ยงเท่านั้น ดังนั้นโคจึง ไม่ต้องการพลังงานในการ
เคลื่อนไหวและหาอาหาร ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 Dairy farming system
System
Loose housing
Tie stall

No. of farm
GAP farm
General farm
3
2
1
-

การให้อาหารโคนม ทั้งฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และฟาร์มทั่วไป แบ่งโคนมออก
เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ลูกโค โครุ่น โคท้อง โครีดนม โคแห้งนม และโคพ่อพันธุ์ ซึ่งให้อาหารในปริมาณและสัดส่วน
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ที่แตกต่างกัน เช่น ฟางข้าว หญ้าสด ส่วนการรีดนม เกษตรกรจะรีดนม 2 ครั้ง/วัน ในตอนเช้าและตอนเย็น
ซึ่งจะมีระยะห่างระหว่างการรีดเฉลี่ย 8-12 ชั่วโมง ผลผลิตปริมาณน้ำนมเฉลี่ย 783.33 กก./วัน ไขมันเฉลี่ย
3.77% และโปรตีนเฉลี่ย 3.30% จากนั้นน้ำนมดิบจะถูกขนส่งไปยังสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีทันที สำหรับ
การทำความสะอาดโรงเรือน เกษตรกรจะทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งก่อนการรีดนม น้ำเสียจาก
การทำความสะอาดที่ปนเปื้อนมูลสัตว์จะถูกรวบรวมลงรางระบายน้ำ และปล่อยลงสู่แปลงหญ้า ตากแห้งเพื่อ
ทำปุ๋ยต่อไป
กระบวนการผลิตน้ำนมโคของฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สามารถสรุป
ได้ดังภาพที่ 1
Purchased feed
Dairy farm
3 Roughages
4 Concentrates
Dairy cows feeding
2.
Water
Milk
1. Tap water
Milking
2. Ground water
3.
Electricity
Manure
3.
Lighting
management
4.
Machine
(eg. Pump, Fan)
4.
Fuel
1. Diesel and
gasoline for
transportation
ภาพที่ 1 Dairy milk production of large-scale dairy farms
1.

Nongpho
Ratchaburi Dairy
Cooperative

4.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตน้ำนมโค
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำนมโคจากฟาร์มโคนม มีรายละเอียด ดังนี้
4.2.1 ก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการหมักในสำไส้
การหมักในลำไส้ เป็นแหล่งกำเนิดของมีเทน (CH4) โดยแหล่งกำเนิดหลักของฟาร์มทั้งสอง
ประเภทมาจากแม่โครีดนม พบว่าฟาร์มทั่วไปมีปริมาณการปล่อยมีเทน (CH4) เฉลี่ย 4.78 x 10-3 GgCH4 /
ตัว/ปี ซึ่งมีค่าน้อยกว่าฟาร์ม GAP ที่มีการปล่อยมีเทน (CH4) เฉลี่ย 5.88 x 10-3 GgCH4 /ตัว/ปี
4.2.2 ก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการจัดการมูลสัตว์
การจัดการมูลสัตว์ เป็นแหล่งกำเนิดของมีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด์ (N2O) พบว่าฟาร์ม
ทั่วไปมีปริมาณการปล่อย มีเทน (CH4) เฉลี่ย 1.29 x 10-3 GgCH4 /ตัว/ปี ซึ่งมีค่ามากกว่าฟาร์ม GAP ที่มี
การปล่อยมีเทน (CH4) เฉลี่ย 0.90 x 10-3 GgCH4 /ตัว/ปี สำหรับการปล่อยไนตรัสออกไซด์ (N2O) พบว่า
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ฟาร์มทั่วไปมีปริมาณการปล่อยไนตรัสออกไซด์ (N2O) เฉลี่ย 177.98 kg N2O /ตัว/ปี ซึ่งมีค่าน้อยกว่าฟาร์ม
GAP ที่มีการปล่อยไนตรัสออกไซด์ (N2O) เฉลี่ย 230.32 kgN2O /ตัว/ปี
4.2.3 ก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิง
การใช้เชื้อเพลิง ได้แก่การใช้น้ำมันเบนซินหรือดีเซลในกระบวนการขนส่ง ตั้งแต่การขนส่ง
อาหารสัตว์ น้ำนมดิบ การใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) พบว่าฟาร์มทั่วไปมีปริมาณ
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เฉลี่ย 10.68 TonCO2/ปี ซึ่งมีค่าน้อยกว่าฟาร์ม GAP ที่มีการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เฉลี่ย 14.46 TonCO2 /ปี
4.2.4 ก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตอาหารสัตว์
การผลิตอาหารสัตว์ เป็นแหล่งกำเนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) พบว่าฟาร์มทั่วไปมีปริมาณ
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เฉลี่ย 13.14 TonCO2/ปี ซึ่งมีค่าน้อยกว่าฟาร์ม GAP ที่มีการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เฉลี่ย 16.15 TonCO2 /ปี
4.3 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการผลิตน้ำนมโคจากฟาร์มโคนมขนาดใหญ่
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการผลิตน้ำนมโค คำนวณจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการหมัก
ในลำไส้ การจัดการมูลสัตว์ การใช้พลังงาน และการผลิตอาหารสัตว์ แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 Carbon footprint of dairy milk production from large-scale dairy farms
Parameter
DF1
DF2 GDF1 GDF2 GDF3
Enteric fermentation 194.50 163.01 183.77 228.37 159.03
Direct
Manure management 113.05 127.42 149.85 115.87 112.80
emission
Transportation
7.99
3.37
3.48 19.55 3.33
Fuel production
1.27
0.54
0.55 3.11 0.53
Indirect Electricity production 4.97
3.22
6.92 3.74 2.43
emission Concentrates
12.61 13.66 15.76 18.91 14.71
production
Total emission (Ton CO2eq)
334.39 311.21 360.33 429.55 292.82
% Allocation
97%
99%
98% 98% 98%
Carbon footprint (kgCO2eq/kgFPCM)
1.37
1.31
1.20 1.02 1.46
DF = ฟาร์มทั่วไป, GDF = ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP

GDF4
206.02
176.11
5.60
0.89
7.69
15.23
411.54
98%
1.33

พบว่าในการผลิตน้ำนม 1 กิโลกรัม มีการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์อยู่ในช่วง 1.02 ถึง 1.46
kgCO2eq/kgFPCM โดยค่าเฉลี่ยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของฟาร์มทั่วไปมีค่าสูงกว่าฟาร์ม GAP อยู่ที่ 1.34
kgCO2eq/kgFPCM และ 1.25 kgCO2eq/kgFPCM ตามลำดับ โดยที่ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยยืนโรง มีค่า
คาร์บอนฟุตพริ้นท์สูงกว่าระบบผูกล่ามยืนโรง โดยกระบวนการหลักที่มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์สู ง สุด คื อ
กระบวนการหมักในลำไส้ และการจัดการมูลสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 53 และร้อยละ 39 ตามลำดับ ดังแสดงใน
ภาพที่ 2
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เมื่อเปรียบเทียบค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการศึกษานี้กับงานวิ จัยที่เกี่ยวข้องภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ได้แก่
จำนวนโคนม มากกว่า 100 ตัวขึ้นไป ขอบเขตตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบถึงการขนส่งน้ำนมดิ บ การปันส่วน
ทางกายภาพ และหน่วยการทำงานเดียวกัน พบว่าค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการผลิตน้ำนมมีค่าใกล้ เคีย งกัน
ดังแสดงในภาพที่ 3
Enteric fermentation
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Energy consumption

Concentrates production
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3%4%
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ภาพที่ 2 The proportion of carbon footprint by source
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ภาพที่ 3 The comparison carbon footprint of dairy milk production from dairy farms
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4.4 แนวทางการลดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการผลิตน้ำนมโคจากฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ ในพื้นที่
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญจากฟาร์มโคนมได้แก่ การหมักในลำไส้ และการจัดการมูล
สัตว์ ดังนั้นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์สามารถดำเนินการได้โดยการให้อาหารหยาบคุณภาพสูงที่ย่อยได้งา่ ย
เพื่อลดปริมาณมีเทน (CH4) ที่เกิดจากการหมักในลำไส้ เช่น การให้หญ้าสดแทนฟางข้าว เป็นต้น และนำน้ำ
เสียที่เกิดจากการทำความสะอาดโรงเรือนไปใช้ประโยชน์โดยเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะการย่อยแบบไร้อากาศ ซึ่ง
ก่อให้เกิดมีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด์ (N2O) เช่น นำไปใช้รดแปลงหญ้า หรือตากแห้งในพื้นที่โล่งเพื่อทำ
ปุ๋ย เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การเพิ่มปริมาณน้ำนมที่ผลิตได้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถลดค่ าคาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์จากการผลิตน้ำนมโคได้ ดังนั้นการจัดการฟาร์มที่ดี เช่น การแบ่งพื้นที่โคให้เป็นสัดส่วนเพื่อความสะดวก
ในการให้อาหารที่เหมาะสมของโคแต่ละระยะ ก็จะสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพของน้ำนมดิบได้
5. สรุป

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการผลิตน้ำนมโคจากฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ในอำเภอบ้านโป่ ง
จังหวัดราชบุรี ตามแนวทางของ International dairy federation และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือ น
กระจก พบว่ า ฟาร์ ม ทั ่ ว ไปมี ค ่ า คาร์ บ อนฟุ ต พริ ้ น ท์ ส ู ง กว่ า ฟาร์ ม GAP ซึ ่ ง มี ค ่ า เฉลี ่ ย เท่ า กั บ 1.34
kgCO2eq/kgFPCM และ 1.25 kgCO2eq/kgFPCM ตามลำดับ โดยกระบวนการหลักที่มีค่าคาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์สูงสุดคือ กระบวนการหมักในลำไส้ และการจัดการมูลสัตว์ ซึ่งในการประเมินพบว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่มี
ความแตกต่างกันในแต่ละฟาร์มนั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตน้ำนมดิบ การให้อาหารโคนม การจัดการฟาร์ม
6. ข้อเสนอแนะ
สำหรับเกษตรกรฟาร์มโคนมทั่วไปที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในฟาร์มโคนม และมี
การพัฒนาการจัดการภายในฟาร์ม การขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์ม โคนมก็
เป็นอีกทางหนึ่ง ที่นอกจากจะสามารถลดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการผลิตน้ำนมโคได้แล้ว ยังสามารถเพิ่ม
มูลค่าราคาน้ำนมดิบต่อหน่วยได้อีกด้วย
และเนื่องจากการศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการผลิตน้ำนมโคจากฟาร์มโคนมยังมีจำกัด สำหรับ
การศึกษาต่อไปอาจพิจารณาศึกษาในพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติม เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความหนาแน่นของ
ฟาร์มโคนมสูงที่สุดในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการหาแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่
เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
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ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้น้ำหมักจากดอกจอกหูหนูแว่นที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของผักเรดสตาร์ที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT
To Study the Feasibility of Using of Fermented Bio-Extract Flowers
Salvinia Cucullata Roxb. on Growth of Radstar Vegetables
under NFT Hydroponics System
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บทคัดย่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้น้ำหมักจากดอกจอกหูหนูแว่นที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผัก
สลัดเรดสตาร์ในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบNFT ใช้แผนการทดลองสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized
Design ; CRD) ประกอบด้วย 4 ทรีตเมนต์ละๆ 14 ซ้ำ (หลุมปลูกละ 1 ต้น ) 64 หน่วยการทดลอง ณ
ศูนย์บริการอุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ดังนี้ 1) ไม่ฉีดพ่นน้ำหมัก 2) ฉีดพ่นน้ำหมักในอัตรา 1 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร 3) ฉีดพ่นน้ำหมักในอัตรา 2
มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร 4) ฉีดพ่นน้ำหมักในอัตรา 3 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร โดยฉีดพ่นทุก วันที่ 28 วันที่ 35
และวันที่ 42 วิเคราะห์ความแปรปรวนและค่าเฉลี่ยของความสูง , ความกว้างใบ, จำนวนใบ, ความยาวราก
หลังปลูกในวันที่ 28 วันที่ 35 และวันที่ 42
ผลการทดลอง พบว่า การฉีดพ่นทางใบด้วยน้ำหมักจากดอกจอกหูหนูแว่นในอัตรา 3 มิลลิลิตรต่อ
น้ำ 1 ลิตร ทำให้ผักสลัดเรดสตาร์ มีการเจริญเติบโต ด้านความสูงต้น ความกว้างใบ จำนวนใบ และความยาว
ราก แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.01) เมื่อเปรียบเทียบกับ ไม่ฉีดพ่นน้ำหมักจากดอกจอกหูหนู
มีรองลงมาคือ 2) ฉีดพ่นน้ำหมักในอัตรา 1 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร ดังนั้นสามารถใช้น้ำหมักจากดอก
จอกหูหนูแว่นในช่วงปริมาณ2-3 มิลลิลิตร/ น้ำ 1 ลิตรในการฉีดพ่นทางใบ จึงสามารถช่วยให้ผักสลัดเรดสตาร์
เจริญเติบโตได้ดี
คำสำคัญ : ผักสลัดเรดสตาร์ ไฮโดรโปนิกส์ ดอกจอกหูหนูแว่น ฉีดพ่นทางใบ น้ำหมักพืชสด

Abstract
To study the feasibility of using fermented water from jasmine flower on the growth
of red star lettuce in NFT hydroponics system. Completely randomized design (CRD) was
used, consisting of 4 treatments, 14 replications each (1 plant per plant), 64 experimental units
at the Nong Khwang Tertiary Education Service Center. Buriram Rajabhat University, Phon
Samran Subdistrict, Khu Mueang District, Buriram Province, as follows: 1) not spraying
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fermented water 2) spraying fermented water at the rate of 1 ml per 1 liter of water 3) spraying
fermented water at the rate of 2 ml per 1 liter of water 4) spraying Fermented water at the
rate of 3 ml per 1 liter of water was sprayed every 28, 35 and 42 days. Variances and mean
values were analyzed for height, leaf width, leaf number, root length after planting on day 28.
Day 35 and Day 42
The results showed that foliar spraying with fermented water from the flower buds
at the rate of 3 ml per 1 liter of water resulted in red star lettuce. is growing Plant height,
leaf width, number of leaves and root length were statistically significantly different (p<0.01)
compared to Do not spray the fermented water from the flower fermented flowers, followed
by 2) spray the fermented water at the rate of 1 ml per 1 liter of water, therefore, the fermented
water from the flowers of the fermented flowers can be used in the amount of 2-3 ml /1 liter
of water for injection. foliar spray Therefore, it can help Red Star lettuce grow well.
Keywords : Red Star Lettuce, Hydroponics, Jasmine Flower, Foliar Spray, Fresh Vegetable
Fermentation
1. บทนำ

ปัจจุบันธุรกิจการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ (hydroponics) หรือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ในประเทศ
ไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกษตรกรที่มีกำลังก็สามารถลงทุนปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์มากขึ้น เป็นระบบ
การปลูกพืชโดยอาศัยระบบการไหลเวียนของสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมให้กับพืช ไม่จำเป็นต้องใช้ดินใน
การปลูกเป็นวิธีการปลูกพืชที่ก ำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากช่วยประหยัดพื้นที่ มีระบบการ
เพาะปลูกที่สะอาด ไม่ปนเปื้อนสารเคมีต่างๆในดิน และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง (ศุภฤกษ์ เชาวลิต
ตระกูล.2561) เนื่องจากลดปัญหาเรื่องข้อจำกัดของที่ดิน สามารถปลูกผักได้โดยไม่ต้องอาศัยฤดูกาล มีความ
คุ้มค่าในระยะยาวอีกทั้งราคาในการจำหน่ายผักไฮโดรโปนิกส์ยังสูงกว่าผักที่ปลูกในดินทั่วไป ทำให้ในปัจจุบัน
ผักหลายชนิดที่เป็นที่นิยมในการบริโภคเช่น ผักเรดสตาร์ผักสลัดเรดคอส (Red Star Lettuce ) เป็นผักที่จัด
อยู่ในกลุ่มผักสลัดเรดโอ๊ค เจริญเติบโตได้ดีในช่วงอากาศเย็น ลักษณะใบยาวรี ลักษณะเหมือนกับกรีนคอส แต่
มีใบเป็นสีแดงเข้มแบบผลเชอรี่ดำ นิยมนำมาบริโภคสดเป็นสลัดประเภทต่างๆ (zen hydroponics. 2559)
ปัจจุบันการใช้น้ำหมักพืชสดจากวัชพืช ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตให้แก่ของ
เกษตรกรได้ เช่น ดอกจอกหนูแว่น (Salvinia cucullata Roxb. ex Bory) เป็นพืช ประเภทเฟริน์ลอยน้ำ พบ
ได้มากตามแหล่งน้ำธรรมชาติได้ทั่วไปทุกภูมิภาคของประเทศ ลำต้นเป็นเหง้ากลม แตกกิ่งสาขาทอดขนานไป
กับผิวน้ำ มีใบออกเวียนรอบ เป็น 3 แถว โดย 2 แถวบน เป็นส่วนที่เราเห็นเป็นใบลอยน้ำ เนื้อใบหนาและนุ่ม
รูปกลม หรือกว้างมากกว่ายาว ขอบใบห่อโค้งขึ้นทำให้ดูคล้ายหูหนู ตัวใบไม่เปียกน้ำ ผิวใบด้านบนปกคลุม
แน่นด้วยตุ่มขน จัดเรียงเป็นแถว รูปร่างแถวไม่เป็นระเบียบ ผิวใบด้านล่างมีขนสีน้ำตาลปกคลุม ส่วนใบอีก
แถวเป็นส่วนที่จมน้ำ ที่เรียกว่า ใบราก แตกกิ่งสาขาได้ ขยายพันธุ์ด้วยการแยกเหง้าแบ่งกอถือเป็นแนวทางใน
การเพิ่มผลผลิตให้แก่การผลิตพืชในระบบอินทรีย์ อีกทั้งยังเป็นการใช้วัชพืชที่มีมากในท้อ งถิ่น นำมาใช้โยชน์
ทางด้านการเกษตร อีกทั้งยังเป็นตัวบ่งชี้เบื้องต้นในการวัดคุณภาพของแหล่งน้ำได้ด้วย (จงจิตต์ นรีนาทเมธี
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กุล.2554) การปลูผักในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT ยังเป็นระบบการผลิตผักที่สามารถใช้วัสดุที่หลากหลาย
ในการจัดทำระบบ มีต้นทุนไม่สูงมาก อีกทั้งการจัดการสารละลายยังทำได้สะดวกเหมาะกับการผลิตผัก (อานัฐ
ตันโช. 2549. ) การใช้ดอกจอกที่เป็นวัชพืชนำมาทำเป็นน้ำหมักในการช่วยให้ผักเจริญเติบโตได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นวิธี
หมักที่สามารถทำได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
จากความสำคัญดังที่กล่าวมาผู้วิจัย จึงสนใจศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้น้ำหมักจากดอก
จอกหูหนูแว่นที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักเรดสตาร์ที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบNFT เพื่อศึกษาผลต่อ
การเจริญเติบโตของผลักสลัดเรดสตาร์ เพื่อนำผลที่ได้ไปแนะนำเกษตรกรผู้ผลิตผักไฮโดรโ ปนิกส์ในระบบ
อินทรีย์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูง
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เปรียบเทียบผลของการฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูในอัตราส่วนที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของผักสลัดเรดสตาร์ในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
การทดลองครั้งนี้ แบ่งกรรมวิธีการทดลองเป็น 4 ทรีตเมนต์ละๆ 16 ต้น จำนวน 4 ซ้ำละ 4 หลุม
(หลุมปลูกละ 1 ต้น) รวมทั้งสิ้น 64 หน่วยการทดลอง สถานที่ทำการทดลองโรงเรือนปลูกผักระบบไฮโดรโป
นิกส์ แบบNFT ณ ศูนย์บริการวิชาการหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
1.) ไม่ใช่น้ำหมักจอกหูหนูแว่นฉีดพ่นทางใบผักสลัดเรดสตาร์ (T1)
2.) ฉีดพ่นทางใบผักสลัดเรดสตาร์ด้วยน้ำหมักจอกหูหนูแว่น น้ำหมัก อัตราส่วน 1 มิลลิลิตร
ต่อน้ำ 1 ลิตร (T2)
3.) ฉีดพ่นทางใบผักสลัดเรดสตาร์ด้วยน้ำหมักจอกหูหนูแว่น น้ำหมัก อัตราส่วน 2 มิลลิลิตร
ต่อน้ำ 1 ลิตร (T3)
4.) ฉีดพ่นทางใบผักสลัดเรดสตาร์ด้วยน้ำหมักจอกหูหนูแว่น น้ำหมัก อัตราส่วน 3 มิลลิลิตร
ต่อน้ำ 1 ลิตร (T4)
หมายเหตุ การฉีดพ่นน้ำหมักทุกๆ 7 วัน เริ่มฉีดพ่นในวันที่ 28 , วันที่ 35 และ วันที่ 42
ในระยะเวลาในการปลูกทดลองจำนวนทั้งหมด 45 วัน
การเตรียมน้ำหมักจากดอกจอกหูหนูแว่น
นำดอกจอกจอกหูหนูแว่นสด จำนวน 60 กก. กากน้ำตาล 10 ลิตร น้ำสะอาด 20 ลิตร พด.2.
จำนวน 1 ซอง หลังจากนั้นนำอุปกรณ์ทั้งหมดที่เตรียมไว้มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันและปิดผาไว้ให้ส นิทและ
ควรเปิดถังน้ำหมักคนน้ำหมักทุกๆ 3-5 วัน พอหมักครบ 1 เดือน ให้กรอกเอาเฉพาะน้ำหมักใส่ขวดหรือแกลน
ไว้
การโรงเตรียมโรงเรือน
เตรียมโรงเรือนเมื่อเช็คสภาพและทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว นำโครงเหล็กมาวาง ณ. จุดที่จะ
ทำการทดลองและนำรางระบบไฮโดรโปนิกส์ขึ้นวางเรียงกันให้สม่ำเสมอกันวางในแนวทิศทางตามตะวั นเพื่อให้
ผักได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่ ตรวจเช็คระบบน้ำ หาจุดที่รั่วซึมเพื่อทำการแก้ไขและทดลองเปิดระบบน้ำ เพื่อ
ควบคุมระดับน้ำให้มีการไหลเวียนได้อย่างสะดวกทั่วทั้งโรงเรือน
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การปลูกและดูแลรักษาผักสลัดเรดสตาร์
เพาะต้นกล้าผักเรดคอส นำเมล็ดผักแช่น้ำทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง นำเมล็ดที่จมลงที่ก้นภาชนะ นำเมล็ด ใช้
ปากคีบหยอดลงไปในฟองน้ำเพาะเมล็ด หยดลงในฟองน้ำที่กรีดไว้ 3 เมล็ดใน 1 ช่อง นำฟองน้ำที่เพาะเมล็ด
ผักลงไปไว้ในถาดพลาสติกที่ใส่น้ำเปล่าเอาไว้ครึ่งถาดเพื่อให้แผ่นฟองน้ำเพาะเมล็ดได้รับความชุ่มชื้น การดูแ ล
ใช้ฟร็อกกี้ฉีดรดน้ำทุกๆเช้าเย็น ให้กล้าได้โดนแสงแดดบางๆให้ครบ 7 วันเพื่อที่จะทำการย้ายกล้ าลงในหลุม
ระบบน้ำแบบไฮโดรโปรนิกส์ในแปลงทดลอง เตรียมสารละลายปุ๋ย A+B อัตราส่วน (1; 1) โดยอัตราส่วน
สารละลาย A 3 มิลลิลิตรต่อน้ำเปล่า 1 ลิตร ใช้สารละลาย Aจำนวน 1,800 มิลลิลิตร และสารละลาย B
อัตราส่วน 3 มิลลิลิตรต่อน้ำเปล่า 1 ลิตร ใช้สารละลาย Aจำนวน 1,800 มิลลิลิตร ระบบโรงเรือนที้ในการ
ทดลองใช้ปริมาณน้ำที่เจือจางสารละลาย A+B จำนวน 60 ลิตร ในการหมุนเวียนในระบบปลูกผัก ใช้ pH
Meter วัดค่าให้อยู่ที่ pH 6.5 และEC Meter วัดค่า ให้อยู่ระหว่าง 1.1 – 1.2 มิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร
(mS/cm) ย้ายกล้าผักสลัดเรดคอส ที่เพาะกล้าไว้อายุ 7 วัน ลงในถ้วยปลูก ใส่ในรางปลูก หลุมลุ 1 ถ้วย ให้
ครบตามแต่ละกรรมวิธีการทดลอง ปรับการไหลเวียนของสารละลายให้ไหลท่วมบริเวณรากของต้นกล้าผักสลัด
หลังจากย้ายกล้าผักที่มีอายุ 7 วันลงระบบรางปลูกในการทดลอง ทำการฉีดพ่นน้ำหมักทุกๆ 7 วัน ได้เมื่อ
ผักสลัดเจริญโตในวันที่ 28 , วันที่ 35 และ วันที่ 42 ตามแต่ละกรรมวิ ธ ีการทดลอง โดยผสมน้ำหมักดอก
จอกหูหนูแว่น ตามแต่ละกรรมวิธีการทดลอง การฉีดพ่นแต่ละกรรมวิธีใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดยกปิด กัน ละออง
การฉีดพ่นฟุ้งกระจายไปกรรมวิธีการทดลองข้างเคียง
การเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต
ทุกๆ 7 วัน ในวันที่ 28 , วันที่ 35 และ วันที่ 42 ในระยะเวลาในการปลูกทดลองจำนวน
ทั้งหมด 45 วัน วิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์การศึกษาในครั้งนี้ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ Completely
randomized design (CRD)และวิ เ คราะห์ค วามแปรปรวน Analysis of Variance : ANOVA. และการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT
4. ผลการวิจัย
ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้น้ำหมักจากดอกจอกหูหนูแว่นที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผัก เรด
สตาร์ที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบNFT สามารถสรุปได้ตามผลวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการเจริญเติบโตด้านความสูงของผักสลัดเรดคอส ณ อายุที่ 28,35 และ42 วัน
กรรมวิธี
ความสูงต้นของผักสลัดเรดคอส
(เซนติเมตร)
28 วัน 35 วัน 42 วัน
1)ไม่ฉีดพ่นปุ๋ยน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น(T1)
4.95 9.23a 16.23a
2) ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น 1 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร (T2)
5.35 9.78a 16.08a
3) ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น 2 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร (T3)
5.35 11.40b 18.95b
4) ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น 3 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร (T4)
5.80 13.15c 21.43c
F-test
ns
**
**
CV.%
8.90 16.13 13.64
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หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ระดับความเชื่อมัน่
95% เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT)
** = แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.01)
* = แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05)
Ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
จากตารางที่ 1 แสดงความสูงของผักสลัดเรดสตาร์ที่ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น ปริมาณ
แตกต่างกัน ณ อายุการปลูก 28,35 และ 42 วัน พบว่า ที่อายุการปลูก 35 และ42 วัน แตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนัยสำคัญยิ่ง (p<0.01) ส่วน 28 วัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่มีแนวโน้มว่า T4 ที่
ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น 3 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร ให้ค่าความสูงต้นของผักสลัดเรดสตาร์ มากที่สุด
คือ 21.43 เซนติเมตร รองลงมา T3 ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น 2 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร ให้ค่าความ
สูงต้นของผักสลัดเรดสตาร์ 18.95 เซนติเมตร T1 ไม่ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น ให้ค่าความสูงต้นของ
ผักสลัดเรดสตาร์ 16.26 เซนติเมตร และต่ำที่สุดคือ T2 ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น 1 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1
ลิตร ให้ค่าความสูงต้นของผักสลัดเรดสตาร์ ต่ำที่สุด 16.08 เซนติเมตร ตามลำดับ
ตารางที่ 2 ผลการเจริญเติบโตด้านความกว้างใบผักสลัดเรดคอส ณ อายุที่ 28,35 และ 42 วัน
ความกว้างใบผักสลัดเรดสตาร์
(เซนติเมตร)
กรรมวิธี
28 วัน 35 วัน
42 วัน
1)ไม่ฉีดพ่นปุ๋ยน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น(T1)
2) ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น 1 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร (T2)
3) ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น 2 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร (T3)
4) ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น 3 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร (T4)

2.35
2.03
2.08
2.33

3.63ab
3.38a
4.05b
4.65c

6.15a
6.05a
6.95b
7.58c

F-test

ns

**

**

CV.%
14.36 14.58
10.73
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรเหมือ นกันในคอลัมน์เดียวกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติความเชื่อมั่น
95% เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan,s multiple range test (DMRT)
** = แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.01)
* = แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05)
Ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
จากตารางที่ 2 แสดงความกว้างใบของผักสลัดเรดสตาร์ที่ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่ น
ปริมาณแตกต่างกัน ณ อายุการปลูก 28,35 และ 42 วัน พบว่า ที่อายุการปลูก 35 และ 42 วัน แตกต่างกัน
ทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง (p<0.01) ส่วน ที่อายุ 28 วัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่มี
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แนวโน้มว่า T4 ที่ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น 3 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร ให้ค่าความกว้างใบของผัก
สลัดเรดสตาร์ มากที่สุด คือ 7.58 เซนติเมตร รองลงมา T3 ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น 2 มิลลิลิตรต่อ
น้ำ 1 ลิตร ให้ค่าความกว้างใบของผักสลัดเรดสตาร์ 6.95 เซนติเมตร T1 ไม่ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น
ให้ค่าความกว้างใบของผักสลัดเรดสตาร์ 6.15 เซนติเมตร และต่ำที่สุดคือ T2 ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูห นู
แว่น 1 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร ให้ค่าความกว้างใบของผักสลัดเรดสตาร์ ต่ำที่สุด 6.05 เซนติเมตร ตามลำดับ
ตารางที่ 3 ผลการเจริญเติบโตด้านจำนวนใบของผักสลัดเรดคอส ณ อายุที่ 28,35 และ42 วัน
กรรมวิธี
จำนวนใบของผักสลัดเรดสตาร์(ใบ)
28 วัน
35 วัน
42 วัน
1)ไม่ฉีดพ่นปุ๋ยน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น(T1)
6.78a
9.13
9.83a
2) ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น 1 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร (T2)
6.50a
8.60
9.83a
3) ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น 2 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร (T3)
6.65a
8.75
11.30b
4) ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น 3 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร (T4)
7.48b
8.53
10.50ab
F-test
**
ns
*
CV.%
6.87
4.24
8.37
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรเหมือ นกันในคอลัมน์เดียวกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติความเชื่อมั่น
95% เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan,s multiple range test (DMRT)
** = แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.01)
* = แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05)
Ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
จากตารางที่ 3 แสดงจำนวนใบของผักสลัดเรดสตาร์ ที่ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น ปริมาณ
แตกต่างกัน ณ อายุการปลูก 28,35 และ 42 วัน พบว่า ที่อายุการปลูก 28 วัน แตกต่างกันทางสถิ ติอย่า งมี
นัยสำคัญยิ่ง (p<0.01) และที่อายุ 42 วันแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ส่วนอายุ 35 วัน ไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่มีแนวโน้มว่า T4 ที่ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น 3 มิลลิลิตรต่อ
น้ำ 1 ลิตร ให้ค่าจำนวนใบของผักสลัดเรดสตาร์ มากที่สุด คือ 7.48 ใบ รองลงมา T1 ไม่ฉีดพ่นน้ำหมักดอก
จอกหูหนูแว่น ให้ค่าจำนวนใบของผักสลัดเรดสตาร์ 6.78 ใบ T3 ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น 2 มิลลิลิตร
ต่อน้ำ 1 ลิตร ให้ค่าจำนวนใบของผักสลัดเรดสตาร์ 6.65 ใบ และต่ำที่สุดคือ T2 ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนู
แว่น 1 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร ให้ค่าจำนวนใบของผักสลัดเรดสตาร์ ต่ำที่สุด 6.50 ใบ ตามลำดับ
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ตารางที่ 4 ผลการเจริญเติบโตด้านความยาวรากของผักสลัดเรดคอส ณ อายุที่ 28,35 และ42 วัน
กรรมวิธี
ความยาวรากของผักสลัดเรดสตาร์
(เซนติเมตร)
28 วัน
35 วัน
42 วัน
c
a
1)ไม่ฉีดพ่นปุ๋ยน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น(T1)
17.15
9.60
18.70
2) ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น 1 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร (T2) 17.33c
10.05a
19.63
b
b
3) ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น 2 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร (T3) 14.83
11.98
18.68
4) ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น 3 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร (T4) 11.68a
13.90c
17.83
F-test
**
**
ns
CV.%
17.79
17.05
7.98
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรเหมือ นกันในคอลัมน์เดียวกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติความเชื่อมั่น
95% เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan,s multiple range test (DMRT)
** = แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.01)
* = แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05)
Ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
จากตารางที่ 4 แสดงความยาวรากของผักสลัดเรดสตาร์ ที่ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น
ปริมาณแตกต่างกัน ณ อายุการปลูก 28,35 และ 42 วัน พบว่า ที่อายุการปลูก 28 และ 35 วัน แตกต่างกัน
ทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง (p<0.01)ส่วนอายุ 42 วัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่มี
แนวโน้มว่า T4 ที่ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น 3 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร ให้ค่าความยาวรากของผัก
สลัดเรดสตาร์ ยาวที่สุด คือ 13.90 เซนติเมตร รองลงมา T3 ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น 2 มิลลิลิตรต่อ
น้ำ 1 ลิตร ให้ค่าความยาวรากของผักสลัดเรดสตาร์ 11.98 เซนติเมตร T2 ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่น
1 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร ให้ค่าความยาวรากของผักสลัดเรดสตาร์ 10.05 เซนติเมตร และต่ำที่สุดคือ T1 ไม่
ฉีดพ่นน้ำหมักดอกจอกหู หนูแว่น ให้ค่าความยาวรากของผั กสลัด เรดสตาร์ ต่ำที่สุด 9.60 เซนติเมตร
ตามลำดับ
5.อภิปรายผล
ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้น้ำหมักจากดอกจอกหูหนูแว่นที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผัก เรด
สตาร์ที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบNFT เพื่อเพิ่มผลผลิตของผักสลัดเรดสตาร์ ส่งผลต่อการเจริญ เติบ โต
โดยรวมผักสลัดเรดคอสอายุที่ 28,35 และ42 วันโดยพบว่าความสูงของผักสลัดเรดคอสที่อายุ 42 วัน มีความ
สูงเฉลี่ยสูงที่สุด 21.43 เซนติเมตร ความกว้างต่อใบของผักสลัดเรดคอสอายุที่ 42 วัน มีความกว้างเฉลี่ยสูง
ที่สุดถึง 7.58 เซนติเมตร มีผลต่อจำนวนใบของผักสลัดเรดคอสอายุที่ 42 วัน มีจำนวนใบเฉลี่ยสูงที่ถึง 11.30
ใบ และมีความยาวรากของผักสลัดเรดคอสอายุที่ 42 วัน มีความยาวรากเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 19.63 เซนติเมตร
จากผลการทดลองพบว่า T4 การใช้น้ำหมักดอกจอกหูหนูที่มาปริมาณ 3 มิลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร ส่งผลให้การ
เจริญเติบโตของผักสลัดเรดสตาร์ดีที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัตถ์ อัจฉริยมนตรีและคณะ (2554)
ศึกษาประมาณธาตุอาหารและจุลินทรีย์ในน้ำหมักชีวภาพ และผลของอัตราส่วนการใช้น้ำหมักชี วภาพและ
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ความถี่ในการฉ๊พ่นต่อการเจริญเติบโตของพืชผักโดยวางแผนการทดลองแบบ7x3 Factorial in CRD 3 ซ้ำ
มี 2 ปัจจัย คือ อัตราส่วนที่ฉีดพ่น 7 กรรมวิธ ี ได้แก่ 0,10,20,25,30,35 และ 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตรและ
ความถี่ในการฉีดพ่น 3 ระดับ ได้แก่ 3,5และ 7 วันต่อครั้ง โดยเก็บข้อมูล ได้แก่ ความสูง ความกว้างยาวใบ
จำนวนดอก จำนวนผล และน้ำหนักผล ผลการวิจัย พบว่า อัตราส่วนของน้ำหมักชีวภาพที่ 40 ซีซีต่อน้ำ 20
สิตรให้ผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศผักคำน้ายอด และผีกสลัดคอส อย่างมีนัยสำคัญ
6. สรุปผลการทดลอง
การทดลองศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้น้ำหมักจากดอกจอกหูหนูแว่นที่มีผลต่อการเจริญ เติบโต
ของผักเรดสตาร์ที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบNFT เพื่อเพิ่มผลผลิตของผักสลัดเรดสตาร์และง่ายต่อการใช้
น้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่นผลการทดลอง พบว่า การฉีดพ่นทางใบด้วยน้ำหมักจากดอกจอกหูหนูแว่ นในอัตรา
3 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร ทำให้ผักสลัดเรดสตาร์ มีการเจริญเติบโต ด้านความสูงต้น ความกว้างใบ จำนวนใบ
และความยาวราก แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.01) เมื่อเปรียบเทียบกับ ไม่ฉีดพ่นน้ำหมักจาก
ดอกจอกหูหนู มีรองลงมาคือ 2) ฉีดพ่นน้ำหมักในอัตรา 1 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร ดังนั้นสามารถใช้น้ำหมัก
จากดอกจอกหูหนูแว่นในช่วงปริมาณ2-3 มิลลิลิตร/ น้ำ 1 ลิตรในการฉีดพ่นทางใบ จึงสามารถช่วยให้ผัก
สลัดเรดสตาร์เจริญเติบโตได้ดี
7.ข้อเสนอแนะ
ควรนำน้ำหมักดอกจอกหูหนูแว่นไปทดลองฉีดพ่นทางใบในการผลิตพืชสวน พืชไร่ชนิดอื่นในระบบ
ไร่ เพื่อให้ได้ผลการทดลองเปรียบเทียบกัน และศึกษาด้านการให้ผลผลิตเพิ่มเติม
เอกสารอ้างอิง
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การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา
เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโลก ดาราศาสตร์
และอวกาศเพิ่มเติม (อุตุนิยมวิทยา) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Learning Activities with Engineering Design Process Based
on STEM Education Approach to Promote Students’ Problem Solving Skill
and Learning Achievement in Earth Cosmology
and Space Science (Meteorology) Class for students in Mattayomsuksa 5
1

อรุณรัตน์ นาจันทอง1
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
na.aroonrat@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะ
เต็มศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
เพิ่มเติม (อุตุนิยมวิทยา) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทำการศึกษาเปรียบเทียบผลสัม ฤทธิ์ท างการ
เรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ และศึกษาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 จำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมิน
ทักษะการแก้ปัญหา สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
(dependent t-test) ผลการวิจัย พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.37/77.53 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั ก เรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ .01 และทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังการจัดการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับดี
คำสำคัญ : โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
เชิงวิศวกรรม

สะเต็มศึกษา ทักษะการแก้ปัญหา กระบวนการออกแบบ

Abstract
The study aimed to develop lesson plans using engineering design process based
on STEM education for promoting students’ problem solving skills and learning achievement
in Earth Cosmology and Space (Meteorology) class, Mattayomsuksa 5 , compare students’
learning achievement before and after using the developed lesson plans. The sample was 27
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students in Mattayomsuksa 5/2 in semester 2 of academic year 2019. And explore the
students’ problem skills when intervened the developed lesson plans. The study instruments
were the lesson plans using engineering design process based on STEM education for
promoting students’ problem solving skills and learning achievement in Earth Cosmology and
Space (Meteorology) class, (2) students’ learning achievement test and, (3) student’s problem
solving skill assessment form. Percentage, mean, standard deviation and t –test for dependent
samples were used to analyze the data in this study. The result revealed that the efficiency
of the developed lesson plans was at 80.37/77.53. In the student's learning achievement, it
was found that the students had a posttest score significantly higher than the pretest score
(p < .01). The students’ problem skills were at a good level on average.
Keywords : Earth Cosmology and Space,
Engineering Design Process.

STEM Education,

Problem Solving Skills,

1. บทนำ

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็นแนวทางหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักการศึก ษา
ซึ่งเป็นการจัด การเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้ความรู้ทางวิ ทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละ
วิศวกรรมศาสตร์เป็นแกน เน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งให้นำความรู้ไปใช้ ใน
การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ (ฤทัย เพลงวัฒนา, 2556) จุดเด่นที่ชัดเจนข้อหนึ่งของการจัดการเรียน
การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา คือ การผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของผู้เรียน กล่าวคือ ในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
และฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้เรียนต้องมีโอกาสนำความรู้มาออกแบบวิธีก าร
หรือกระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้ได้เทคโนโลยี
ซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (NRC, 2012 อ้างถึงใน สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2557) โดยกระบวนการออกแบบเชิงวิ ศวกรรมประกอบด้วยองค์ประกอบ 6
ขั้นตอน ได้แก่ ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา วางแผน
และดำเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน นำเสนอวิธีการ
แก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน จากการศึกษาพบว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึ ก ษาเป็น
แนวทางหนึ่งที่สามารถส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน (ฐิติยา เนตรวงษ์, 2556, Kaniawati D.S. &
Suryadi.S, 2016) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ยืนยันว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาช่วยส่ งเสริม
ความเข้าใจมโนทัศน์ของผู้เรียนได้อีกด้วย (Komarudin, U. Rustaman N. Y. & Hasanah. L., 2016)
จากประสบการณ์ของผู้วิจัยซึ่งทำการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในสาระโลก ดาราศาสตร์ และ
อวกาศ ซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม พบว่า ศักยภาพผู้เรียนในบางด้านยังไม่เป็นไปตามเป้ า หมาย โดยมี
นักเรียนบางส่วนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ (โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร, 2560) และนักเรียนส่วนใหญ่
ยังมีศักยภาพในการแก้ปัญหาและอยู่ในระดับไม่ด ีเท่าที่ควร เมื่อพิจารณาคุณภาพผลงานนักเรียนบางกลุ่ม
พบว่ายังไม่สะท้อนถึงการใช้ความรู้หรือทักษะการแก้ปัญหาที่เหมาะสม จากปัญหาดังกล่าวจึงมีค วาม
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จำเป็นต้องจัดการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน รวมถึงส่งเสริมทักษะการแก้ ปัญหา
ในสาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ จากความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาและ
ความจำเป็นในการแก้ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ และทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒ นา
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการ
แก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพิ่มเติม (อุตุนิยมวิทยา) สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพิ่มเติม
(อุตุนิยมวิทยา) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพิ่มเติม
(อุตุนิยมวิทยา) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้น
2.3 เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
ผู้วิจัยดำเนินการวิจัย ดังนี้
3.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 จำนวน 90 คน
3.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวน 27 คน ได้มาจากการสุ่ม แบบ
กลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
3.3 เครื่องมือวิจัย
3.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึ กษา
ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเกิดเมฆ จำนวน 12 ชั่วโมง หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 2 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จำนวน 12 ชั่วโมง และหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศทาง
อุตุนิยมวิทยากับการใช้ประโยชน์ จำนวน 9 ชั่วโมง โดยแต่ละแผนประกอบด้วยขั้นตอนตามกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นระบุปัญหา ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ขั้นออกแบบ
วิธ ีการแก้ปัญหา ขั้นวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา ขั้ นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และ ขั้นนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน โดยมีแนวคิดสำคัญ ในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สถานการณ์ และสาระสำคัญในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา
หน่วยการ
เรียนรู้

สถานการณ์
วิทยาศาสตร์ (S)

การเกิดเมฆ

สถานการณ์ สร้าง
แบบจำลองการเกิดเมฆ
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ขนาดของกลุ่มเมฆ ต้อง
มีรัศมีไม่น้อยกว่า 10 ซม.
(โดยประมาณ)
2. เมฆคงอยู่ อย่างน้อย 1
นาที
3. ใช้ต้นทุนน้อยและใช้วัส ดุ
ใกล้ตัว
การเปลี่ยนแปลง สร้างแบบจำลองบ้าน
ภูมิอากาศ
ประหยัดพลังงาน โดย
ออกแบบบ้านที่ทำให้
อุณหภูมิภายในบ้านต่ำที่สุด

ข้อมูล
สารสนเทศทาง
อุตุนิยมวิทยากับ
การใช้ประโยชน์

ให้ นักเรียนวางแผนจัด
โปรแกรมการท่องเที่ยวใน
จังหวัดของตนเอง โดย
แสดงถึงการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลสารสนเทศทาง
อุตุนิยมวิทยา แล้วร่วมกัน
ประเมินว่าโปรแกรมใด
ได้รับความสนใจมากที่สุด

สาระสำคัญ
คณิตศาสตร์ (M)

เทคโนโลยี (T)และ
วิศวกรรมศาสตร์ (E)
1. การยกตัวของก้อน
ความเข้าใจกระบวนการทาง กระบวนการออกแบบ
อากาศ
สถิตและใช้ความรู้ทางสถิติใน เชิงวิศวกรรม
2. เสถียรภาพของ
การแก้ปัญ หา
อากาศ
1. การเขียนกราฟจากข้อมูล
3. การเกิดเมฆและกลไก ที่กำหนดให้
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
2. การตีความหมายจาก
เกิดเมฆ
ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น สัญลักษณ์ ตาราง
รูปภาพ หรือกราฟ
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
2. ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
และการชะลอการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
1. ข้อมูลและสารสนเทศ
ทางอุตุนิย มวิทยา
2. การใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลสารสนเทศทาง
อุตุนิยมวิทยา

ความเข้าใจกระบวนการทาง
สถิตและใช้ความรู้ทางสถิติใน
การแก้ปัญ หา
1. การเขียนสัญลักษณ์สื่อ
ความหมาย
2. การตีความหมายจาก
ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ
ความเข้าใจกระบวนการทาง
สถิตและใช้ความรู้ทางสถิติใน
การแก้ปัญ หา
1. การเขียนสัญลักษณ์สื่อ
ความหมาย
2. การตีความหมายจาก
ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ

กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม

กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม

ขั้นตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ คือ ศึกษาหลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ศึกษาการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม โดยมี
ค่าเฉลี่ยความเหมาะสม ระหว่าง 4.10 – 4.24 จัดอยู่ในระดับมากทั้ง 3 แผนการจัดการเรียนรู้ จากนั้นนำไป
ทดลองใช้ พร้อมกับการทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินทักษะการ
แก้ปัญหากับนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม
สอดคล้อง แล้วจึงจัดทำเป็นแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
3.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาโลกดาราศาสตร์
และอวกาศเพิ่มเติม (อุตุนิยมวิทยา) เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
ค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.40-0.65 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ระหว่าง 0.25-0.70 และมีความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ เท่ากับ 0.81
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3.3.3 แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหา ประกอบด้วยข้อคำถามให้นักเรียนเขียนตอบในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ โดยมีตัวชี้วัด ได้แก่ ความสามารถในการระบุปัญหา การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกั บปัญหา การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา การทดสอบ
ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา และการนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา การให้คะแนนทักษะการ
แก้ปัญหา ใช้เกณฑ์คุณภาพ 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง โดยมีผลการประเมินค่ าดัช นีความ
สอดคล้อง (IOC) ระหว่างจุดประสงค์และข้อคำถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบประเมิน มีค่าเท่ากับ 0.82
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินเก็บรวบรวมข้อมูลตามลำดับขั้นตอน คือ ให้นักเรียนทำการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน จากนั้นดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา วัดผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบย่อยระหว่าง
เรียน และประเมินทักษะการแก้ปัญหาจากการทำกิจกรรมระหว่างเรียน รวมทั้งการตอบคำถามท้า ยบทเรียน
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จากนั้นนักเรียนทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับก่อนเรียน นำข้อมูลไปวิเคราะห์ผล ได้แก่ หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และวิเคราะห์ทัก ษะการแก้ปัญ หา
ของนักเรียน
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะ
เต็มศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
เพิ่มเติม (อุตุนิยมวิทยา) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา รายวิชา
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพิ่มเติม (อุตุนิยมวิทยา) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่พ ัฒ นาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.37/77.53 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิ ศวกรรม
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
75/75 ที่ตั้งไว้
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพิ่มเติม (อุตุนิยมวิทยา) (E1/E2 )
จำนวนนักเรียน
คะแนนระหว่างเรียน (E1)
คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (E2)
(N)
คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ
27
30
24.11
80.37
30
23.26
77.53
4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลัง เรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา พบว่า นักเรียนที่
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เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีค่าเฉลี่ย
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา
การทดสอบ Mean S.D. ค่าเฉลี่ย
S.D.
t
df
Sig 1 tailed
ของผลต่าง ค่าเฉลี่ยผลต่าง
ก่อนเรียน 12.44 1.847 10.81
2.354
23.872** 26
0.000
**

หลังเรียน
p < .01

23.26 1.852

4.3 ผลการประเมินทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 2.86 คิดเป็น
ร้อยละของค่าเฉลี่ย 71.45 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 จัดอยู่ในระดับดี
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนทักษะการแก้ปัญหา จากการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา
แผนการจัดการ คะแนนเฉลีย่
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
ร้อยละ
แปลผล
เรียนรู้ที่
เต็ม
มาตรฐาน
1
2
3
เฉลี่ย

4
4
4
4

2.63
2.83
3.12
2.86

0.42
0.30
0.15
0.82

65.74
70.68
77.93
71.45

ดี
ดี
ดี
ดี

5. อภิปรายผล
จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนและก่อนเรียนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ .01 และทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน อยู่ในระดับดี โดยมี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.86 คิดเป็น ร้อยละ 71.45 ทั้งนี้อาจได้รับปัจจัยส่งเสริมจากการพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพ อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก และมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.37/77.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการและขั้นตอนที่สามารถฝึกให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักวางแผนใน
การ ทำงาน กล้าแสดงความคิดเห็น สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เพื่อนำไปสู่การแก้ปั ญหาจน
สามารถสร้างเป็นชิ้นงานได้ เป็นไปตามหลักการการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิ งวิ ศ วกรรม
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาซึ่งสามารถส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา ของนารินทร์ ศิริเวช (2560) โดยเป็นการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตาม
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แนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะการคิดแก้ปัญหาของนัก เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในรายวิชาชีววิทยา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.42/81.67 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พลศักดิ์ แสงพรมศรี ,
ประสาท เนืองเฉลิม, ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล (2558) ซึ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และเจตคติต่อการเรียนเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษากับแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ส ะเต็มศึก ษามีผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและเจตคติต่อการเรียนเคมีสูงกว่าการเรียนรู้แบบปกติ
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติยา เนตรวงษ์ (2559) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา ผลการศึกษาพบว่าทักษะการแก้ปัญ หาของกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคนมีพัฒนาการทักษะการแก้ปัญหาสูงขึ้นโดยภาพรวมสูงขึ้นร้อยละ 13.03
6. สรุปผล

1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพิ่มเติม
(อุตุนิยมวิทยา) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับเหมาะสมมาก และ
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.37/77.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ .01
3. ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนเมื่อที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ด้ วย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา ในรายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพิ่มเติม
(อุตุนิยมวิทยา) อยู่ในระดับ ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.86 (จากคะแนนเฉลี่ยเต็ม 4) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.82 คิดเป็นร้อยละ 71.45
7. ข้อเสนอแนะ
ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา กิจกรรมที่จัดให้นักเรียนในแต่ละหัวข้อค่อนข้า งใช้เวลา
ในการสร้างชิ้นงานพอสมควร ดังนั้น ครูสามารถให้นักเรียนทำผลงานนอกเวลาเรียนได้ นอกจากนี้ควรมีการ
นำวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาไปใช้ในการพัฒนาร่วมกับทักษะอื่น ๆ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ วิเคราะห์หาค่าก๊าซชีวมวลกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
4 ชนิด คือ ฟางอัดเม็ด ไม้ยูคาลิบตัสสับย่อย กะลามะพร้าว กะลาตาล ทำการทดสอบขนาดความยาวของ
วัสดุชีวมวลเท่ากับ 10, 20, 30 และ 40 มิลลิเมตร ความเร็วลมเข้าระบบการเผาไหม้แบบจํากัดอากาศ ที่
ระดับ 2.0, 2.5, 3.0 และ 3.5 เมตรต่อวินาที ผลการทดสอบพบว่ากะลามะพร้าวที่ขนาดความยาวของวัสดุ
ชีวมวล 30 มิลลิเมตร ระดับความเร็วลมอากาศเข้าระบบ 3.0 เมตรต่อวินาที จะมีค่าความร้อนสูงสุด 20.2
เมกกะจูลต่อกิโลกรัม ประสิทธิภาพเชิงความร้อนเฉลี่ย 34.28% และเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ ายด้ านพลั ง งาน
ระหว่างการใช้เตาก๊าซชีวมวลกับการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวสามารถประหยัดได้ 79 บาท/สัปดาห์ และจะคืน
ทุนได้ในระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน
คำสำคัญ : เตาก๊าซชีวมวล ความเร็วลม ประสิทธิภาพเชิงความร้อน

Abstract
The objective of this research was analysis to biomass stove with 4 types of
agricultural waste materials, namely pellet straw, shredded eucalyptus wood, coconut shells
and palm husks. The length of biomass material was 10, 20, 30 and 40 mm. Experiments at
air velocity of combustion system at 2.0, 2.5, 3.0 and 3.5 m/s. Results that found at length of
biomass material was 30 mm , air velocity was 3.0 m/s and maximum high heating
value(HHV) was 20.2 MJ/kg make value of average thermal efficiency was 34.28% .The
comparing energy costs between biomass burner and liquid petroleum gas(LPG) . Biomass
burner can save 79 baht/week and payback in time 1 year 4 month.
Keywords : Biomass Gas Burner, Air Velocity, Thermal Efficiency
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1. บทนำ

จังหวัดนครพนมเป็นแหล่งที่มีพื้นฐานทางศิลปวัฒนธรรม และเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก เกษตรกรนิยมเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน และจะเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูหนาว เมื่อ
เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วจะเกิดมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรออกมาจำนวนมาก ส่วน
หนึ่งนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง หุงต้มในภาคครัวเรือนโดยตรง และอีกส่วนมากที่ปล่อยทิ้งจนกลายเป็นเศษขยะ
หากสามารถรวบรวมข้อมูลปริมาณของวัสดุเหลือใช้อย่างเป็นระบบ จะทำให้ส ามารถบูรณาการระบบการ
จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้นำมาใช้ประโยชน์ในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพราะความหลากหลาย
ทางการเกษตรของจังหวัดนครพนม จะมีความเหมาะสมกับการใช้พลังงานชีวมวลในระดับชุมชนที่ใช้หุ งต้มใน
ภาคครัวเรือนได้เป็นอย่างดี สำหรับการใช้พลังงานความร้อนปริมาณมากในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กและขนาดย่อม ทำให้มีราคาแพงมากขึ้น และเทคโนโลยีที่ใช้อยู่เกี่ยวกับการใช้พลังงานจากชีวมวล
ส่วนใหญ่ยังมีประสิทธิภาพต่ำ ทำให้ต้องใช้เชื้อเพลิงและวัตถุดิบมาก (ทิพาวรรณ, อัญชริการ์, 2559) ดังนั้น
เพื่อให้มีพ ลังงานใช้กันอย่างพอเพียงต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้มีการใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ต้องเลือกใช้เชื้อเพลิงที่มีราคาถูกที่มีปริมาณที่เพียงพอ และต้องเป็นเชื้อเพลิงที่มี
ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมน้อยด้วย การเลือกใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจึงเป็นแนวทางที่
น่าสนใจในปัจจุบัน จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำการศึกษาเพื่อพัฒนาเตาก๊าซชีวมวลของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหนองฮี ในพื้นที่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โดยใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของ
พื้นที่ เพื่อนำมาเป็นพลังงานของเตาก๊าซชีวมวล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเตาก๊าซชีวมวล โดยเป็นการ
วิจัยพัฒนาเตาก๊าซชีวมวลและเก็บข้อมูลในพื้นที่ภายในจังหวัดนครพนม
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อวิเคราะห์หาค่าคุณลักษณะของก๊าซชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร 4 รูปแบบ
2.2 เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาก๊าซชีวมวลที่ประดิษฐ์ขึ้น
2.3 เพื่อวิเคราะห์ผลตุ้นทุนการผลิตก๊าซชีวมวลกับก๊าซหุงต้ม
3. วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ได้ทําการทดสอบเตาแก๊สชีวมวลแบบชนิดไหลขึ้นดังรูปที่ 3 กับวัสดุทางการเกษตร 4
ชนิด คือ ฟางอัดเม็ด ไม้ยูคาลิบตัสสับย่อย กะลามะพร้าว กะลาตาล ทำการทดสอบขนาดความยาวของวัสดุ
ชีวมวลเท่ากับ 10, 20, 30 และ 40 มิลลิเมตร โดยได้กําหนดอัตราการป้อนอากาศเข้าสู่กระบวนการแก๊ส ซิฟิ
เคชั่นด้วยการปรับความเร็วพัดลมป้อนอากาศ ใช้เครื่องวัดความเร็วลมเพื่อกำหนดให้มีค่าความเร็วระหว่ าง
2.0, 2.5, 3.0 และ 3.5 m/s โดยการทดลองนี้จะป้อนชีวมวลในปริมาณครั้งละ 1 กิโลกรัมเท่ากัน ในการ
ทดลองของแต่ละความเร็วอากาศ กับขนาด และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 4 ชนิด จากผลการทดลองนั้นจะ
ได้แก๊สชีวมวลหรือเรียกอีกอย่างว่าโปรดิวเซอร์แ ก๊ส จากนั้นจะวิเคราะห์หาองค์ประกอบแก๊สชีวมวล ทั้งเป็น
แก๊สที่เผาไหม้ได้และส่วนอื่นๆ รวมถึงประเมินค่าความร้อน และค่าประสิทธิภาพทางความร้อน ของเตาก๊าซชีว
มวลที่ประดิษฐ์ขึ้น และวิเคราะห์ผลตุ้นทุนทางการผลิตก๊าซชีวมวลเปรียบเทียบกับพลังงานที่ใช้อยู่ ดังนี้
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3.1 ประสิ ท ธิ ภ าพเตาชี ว มวล การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพเตาชี ว มวลจะพิ จ ารณาจากค่า
องค์ประกอบแก๊สเชื้อเพลิงชีวมวลที่วิเคราะห์ ได้จากการทดลองและการวัดอัตราการไหลของแก๊ สชี วมวลใน
การทดลอง โดยจะคํานวณตามความสัมพันธ์ของสมการ หาค่าประสิทธิภาพทางความร้อนดังนี้
g =

Vg  Cvg
m fuel  HHV fuel

 100

(1)

โดยที่
Vg

คือ

ความเร็วการไหลของแก๊สชีวมวล (m3/s)

Cvg

คือ

ค่าความร้อนของแก๊สชีวมวล (kJ/m3)

m fuel

คือ

ปริมาณมวลเชื้อเพลิงที่ใช้ทดลอง (kg/s)

HHV fuel

คือ

ค่าความร้อนเชื้อเพลิงค่าสูงที่ได้ (kJ/kg)

3.2 การหาค่าความร้อนของแก๊สเชื้อเพลิงชีวมวล
Cvg =  H i X i

(2)

โดยที่
Hi

คือ ค่าความร้อนของแก๊ส (CO.H2, CH4) (kJ/kg)

Xi

คือ สัดส่วนโดยปริมาตรของแก๊สเชื้อเพลิงชีวมวลที่ได้จาการทดสอบ (kg/m3)

3.3 การหาค่าความชื้น
m=

โดยที่

( w1 − w2 )
 100
w

m

คือ ปริมาณความชื้นในสารตัวอย่าง (%)

w1

คือ น้ำหนักสารตัวอย่างก่อนอบ (กรัม)

w2

คือ น้ำหนักสารตัวอย่างหลังอบ (กรัม)
คือ น้ำหนักของสารตัวอย่าง (กรัม)

w

(3)
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3.4 การวิเคราะห์สารระเหยและปริมาณเถ้า
V =

( wa − wb )
100 − m
w

(4)

โดยที่
V
m

คือ ปริมาณสารระเหย (%)
คือ ปริมาณความชื้นในสารตัวอย่าง (%)

wa

คือ น้ำหนักสารตัวอย่างก่อนการเผา (กรัม)

wb

คือ น้ำหนักสารตัวอย่างหลังการเผา (กรัม)
คือ น้ำหนักของสารตัวอย่าง (กรัม)

w

ภาพที่ 1 ลักษณะการเผาไหม้เตาของก๊าซชีวมวล
เตาก๊าซชีวมวลแบ่งชั้นการเผาไหม้ออกเป็น 4 ชั้นดังรูปที่ 2 ดังนี้
- ชั้นเผาไหม้ เป็นชั้นที่มีการเผาไหม้สสารของเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมี
ดังรูปที่ 1 คือ คาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักเมื่อมีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์จะได้คาร์บอนไดออกไซด์
และไอน้ำ มีอุณหภูมิในการเผาไหม้ประมาณ 1450 oC ในบริเวณนี้คาร์บอนจะเผาไหม้กับออกซิเจนในปริมาณ
ที่จำกัด ปฏิกิริยาในชั้นเผาไหม้นี้เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน ความร้อนที่เกิดขึ้ นในชั้นนี้จะถูกนำไปใช้ใน
ปฏิกิริยาดูดความร้อนในชั้น รีดักชั่นโซน และชั้นกลั่นสลาย ซึ่งผลผลิตหลักที่ได้จากชั้นการเผาไหม้คือความ
ร้อนและเถ้าถ่าน
- ชั้นเผาไหม้รอง เป็น โซนของการสังเคราะห์ก๊าซติดไฟได้ทั้งหมดเมื่อ ก๊าซร้อนต่าง ๆ ที่เกิดจาก
การ เผาไหม้ คือ คาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำ รวมถึงเชื้อเพลิงที่แตกตัวในชั้นนี้ คือ ทาร์จะไหลเข้าสู่การเกิด
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ชั้นปฏิกิริยา ชั้นรีดัก และจะได้ก๊าซที่ติดไฟ คือ คาร์มอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจน และมีเทน โดยที่อุณหภูมิใน
โซนนี้เกิดขึ้นประมาณ 800–1000 oC
- ชั้นกลั่นสลายตัว โดยในชั้นนี้เชื้อ เพลิงได้รับความร้อนจากชั้นเผาไหม้ เพื่อสลายสารอินทรีย์ใน
เชื้อเพลิงเพื่อให้ได้สารระเหย ต่าง ๆ ออกมา ซึ่งประกอบไปด้วยเมทานอล กรดน้ำส้ม น้ำมันดิบ ก๊าซที่เผาไหม้
ได้และไม่ได้ อุณหภูมิในชั้นนี้จะประมาณ 280-500 oC ของแข็งที่เหลือจากกระบวนการในชั้นนี้คือคาร์บอนใน
รูปถ่าน
- ชั้นลดความชื้น สำหรับในชั้นนี้อุณหภูมิไม่สูงพอที่จะทำให้เกิดการสลายตัวของสารระเหยต่าง ๆ
โดยที่ความร้อนที่ได้มาจากชั้นนี้ จะระเหยความชื้นที่อยู่ในชีวมวลในรูปของไอน้ำ อุณหภูมิในชั้นนี้อยู่ที่
ประมาณ 100-135 oC สรุปคุณสมบัติของก๊าซที่ได้จากในชั้นนี้จะประกอบด้วย คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจน
มีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจน

ภาพที่ 2 รูปแบบการทำงานของเตาชีวมวล

ภาพที่ 3 โครงสร้างของเตาชีวมวล
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4. ผลการวิจัย
4.1 จากภาพที่ 4 ได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงค่าความเร็ว ในการไหลของ
อากาศกับปริมาณเปอร์เซ็นต์ก๊าซชีวมวลที่เกิดขึ้นโดยเครื่องเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุแล้ ว พบว่า ที่
อัตราการป้อนอากาศเข้าสู่กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น มีค่าความเร็ว 3.0 m/s จะมีเปอร์เซ็นต์มีเทนCH4 สูงสุด
สังเกตได้จากภาพที่ 4 เนื่องมาจากมีการเผาไหม้ของวัสดุชีวมวลที่เป็นกะลามะพร้าวซึ่งมีองค์ประกอบหลัก คือ
คาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักเมื่อมีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์จะได้คาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำ โดย
คาร์บอนจะเผาไหม้กับออกซิเจนในปริมาณที่จำกัด ความร้อนที่เกิดขึ้นนี้จะถูกนำไปใช้ในปฏิกิริยาดูดความร้อน
ซึ่งผลผลิตหลักที่ได้จากชั้นการเผาไหม้คือความร้อนและเถ้าถ่าน

ความเร็วลม
ภาพที่ 4 เปอร์เซ็นต์ก๊าซโดยปริมาตรของกะลามะพร้าว 30 มม. ที่ความเร็วลมแตกต่างกัน
4.2 ผลของการเปลี่ยนแปลงค่าความยาวกะลามะพร้าวจากการทดสอบ ดังภาพที่ 5 นั้นพบว่า ที่
ความเร็วของอากาศที่ป้อนเข้าเตาปฏิกรณ์นั้น ณ ค่าความเร็ว 3 m/s และความยาวของมะพร้าว 10, 20, 30
และ 40 มิลลิเมตร พบว่า ที่ความยาวของกะลามะพร้าว 30 มิลลิเมตรจะมีค่าเปอร์เซ็นต์มีเทนCH4 สูงสุด
และมีองค์ประกอบดังนี้ คาร์บอนมอนอกไซด์ 17.31% ไฮโดรเจน 14.85 % และมีเทน 4.47% ซึ่งเป็นแก๊สที่
เผาไหม้ได้ และส่วนแก๊สที่เผาไหม้ไม่ได้คือคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจน เท่ากับ 8.47 % และ 54.97 %
ตามลําดับ พลังงานความร้อนของแก๊สชีวมวลมีค่าสูงสุดและเมื่อ เพิ่มความเร็วอากาศเป็น 3.5 m/s พบว่าค่า
ความร้อนของก๊าซชีวมวลลดลงเนื่องจากมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจน เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นก๊าซที่
ไม่ติดไฟ เป็นการเผาไหม้ที่อุณหภูมิไม่สูงพอที่จะทำให้เกิดการสลายตัวของสารระเหยต่าง ๆ โดยที่ความร้อนที่
ได้มาจากชั้นนี้ จะระเหยความชื้นที่อยู่ในชีวมวลในรูปของไอน้ำ คุณสมบัติของก๊าซที่ได้จากการเผาไหม้ นี้จะ
ประกอบด้วย คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจน มีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจน
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ความยาววัสดุชีวมวล
ภาพที่ 5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแก๊สชีวมวลจากกะลามะพร้าวที่มีความยาว 4 ขนาด
4.3 จากตารางที่ 1 เป็นการเปรียบเทียบวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ อ.ปลาปาก จ.
นครพนม ที่สามารถนำมาทำเป็นวัสดุ ชีวมวล จํานวน 4 ชนิด คือ ฟางอัดเม็ด ไม้ยูคาลิบตัสสับ ย่อ ย
กะลามะพร้าว และกะลาตาล เพื่อทําการทดสอบ แบบประมาณการวิเคราะห์แบบแยกธาตุ และค่าความร้อน
ของ ชีวมวล มีดังนี้
ตารางที่ 1. ค่าวิเคราะห์แบบแยกธาตุ และค่าความร้อนของชีวมวล
รายการวิเคราะห์
การวิเคราะห์แบบประมาณ
1. Moisture (%)
2. Volatiesolid (%)
3. Ash (%)
4. FixedCarbon(%)
การวิเคราะห์แบบแยกธาตุ
1. C (%)
2. H (%)
3. O (%)
4. N (%)
5. S (%)
6. CI (%)
7. Cu (%)
8. Fe (%)
9. Zn (%)
Heat Value
1. High Heating Value (HHV) (kJ/kg)

ฟางอัดเม็ด

ผลการวิเคราะห์
ไม้ยูคาฯสับย่อย กะลามะพร้าว

กะลาตาล

14.55
70.86
3.33
25.81

1.14
79.00
2.64
17.22

4.46
76.00
1.32
18.22

1.62
76.00
4.72
17.66

46.20
6.316
41.35
0.87
ND
ND
ND
ND
ND

48.93
8.05
42.48
0.52
0.02
1.767
0.167
0.230
0.043

52.25
5.42
47.46
1.46
0.05
5.354
0.0102
0.487
0.018

47.94
7.63
43.77
0.63
0.03
7.517
0.067
0.301
0.017

18,978

18,557

20,202

17,839
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จากตารางที่ 1 แสดงถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุและพลังงานที่ได้จากวัสดุชีวมวลแต่ละชนิด
ที่หาได้ภายในท้องถิ่น พบว่า กะลามะพร้าว ปริมาณคาร์บอนอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ให้ค่าพลังงานความร้อนสูงสุด
อยู่ที่ระดับ 20.2 MJ/kg เหมาะกับการนำไปใช้เป็นวัสดุชีวมวลให้กับเตาก๊าซชีวมวล เนื่องจากการทำงานของ
เตาชีวมวล เป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่มีอยู่ในชีวมวล ให้อยู่ในรูปก๊าซเชื้อเพลิง โดยใช้ กระบวนการพา
ความร้อน ซึ่งมีส่วนประกอบของก๊าซ ที่สำคัญได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ ไฮโดรเจน และมีเทน โดยมี
กระบวนการเกิดก๊าซเชื้อเพลิง กระบวนการไล่ความชื้นที่อ ยู่ในชีวมวล โดยใช้ความร้อนจากภายนอก ที่
อุณหภูมิมากกว่า 100 องศาเซลเซียส เป็นกระบวนการให้ความร้อน กับชีวมวลในสภาวะที่ไร้ออกซิเจน ผลที่
ได้จากกระบวนการนี้ ชีวมวลจะอยู่ในรูปของถ่านและน้ำมันดิน
4.4 การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนนั้นจะเปรียบเทียบค่าพลังงานความร้อนระหว่างการใช้แ ก๊สชีวมวล
จากกะลามะพร้าวกับ LPG โดยที่พลังงานความร้อนของแก๊สหุงต้ม LPG มีค่าประมาณ 49.9 MJ/kg ซึ่งแก๊ส
หุงต้ม LPG ขนาดถัง 15 กิโลกรัม นั้นมีราคาเท่ากับ 380 บาทต่อถัง ดังนั้น 1 กิโลกรัมจึ งมีราคาเท่ากับ
25.33 บาท แก๊สหุงต้มขนาด 1 ถัง หากใช้หมดภายใน 1 สัปดาห์ โดยที่มีค่าความร้อนเท่ากับ 15 kg x 49.9
MJ/kg เท่ากับ 748.5 MJ สำหรับค่าพลังงานความร้อนแก๊สชีวมวลจากกะลามะพร้าว ที่ได้จากการทดลอง
นั้นมีค่าเท่ากับ 20.2 MJ/kg และหากต้องการที่จะได้ค่าความร้อนเท่า 748.5 MJ จะต้องใช้ชีวมวลจาก
กะลามะพร้าวปริมาณ 37 กิโลกรัม ซึ่งการผลิตแก๊สจากกะลามะพร้าว 1 กิโลกรัมจะมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 2.12
บาทต่อกิโลกรัม หากต้องการความร้อนเท่ากับ LPG ขนาด 1 ถัง จะมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 37 x 2.12 เท่ากับ
79 บาท ซึ่งพบว่าการผลิตแก๊สชีวมวลให้มีค่าพลังงานความร้อนเท่ากับแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดถังบรรจุ 15
กิโลกรัม มีค่าประหยัดกว่าการใช้ LPG 79 บาท/สัปดาห์ และจากการลงทุนสร้างเตาแก๊สชีวมวลซึ่ งมีต้ นทุน
เท่ากับ 5000 บาท จะพบว่าหากนําเตาแก๊สชีวมวลมาใช้ทดแทน LPG จะคืนทุนได้ภายในระยะเวลาเท่า กับ
5,000/79 เท่ากับ 64 สัปดาห์ โดยคิดระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 16 เดือน หรือ เท่ากับ 1 ปี 4 เดือน
5. การอภิปรายผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุชีวมวลแบบแยกธาตุ เป็นการวิเคราะห์เพื่อแยกสัดส่วน
ของธาตุที่แน่นอน ที่เป็นองค์ประกอบของเชื้อเพลิงเพื่อให้ทราบถึงธาตุที่เป็นองค์ประกอบในเชื้อเพลิ ง ชีวมวล
โดยที่ปริมาณคาร์บอนในเชื้อเพลิงนั้นเป็นธาตุที่บ่งบอกถึงการเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซค์
รวมถึงมีเทนและจะขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาการเผาไหม้ที่เกิดขึ้น ควบคุมอุณหภูมิและการตรวจวิเ คราะห์ จะอ้า งอิง
มาตรฐาน ASTM D 7582, D 5865 ซึ่งพบว่ากะลามะพร้าวจะมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบมากที่สุดร้ อยละ
52.25 % รองลงมาเป็น O2 และ N2 โดยมีสัดส่วนองค์ประกอบเท่ากับ 47.46% และ 1.46% ตามลําดับ จาก
การทดลองพบว่าค่าความร้อนของกะลามะพร้าวมี ค่าความร้อนสู ง (HHV) เท่ากับ 20,202 kJ/kg และ
ปริมาณธาตุคาร์บอนนั้นจะบ่งบอกถึงว่าเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถเผาไหม้ได้ดีหากมีเปอร์เซ็นต์มากกว่ า 35 %
ขึ้นไปซึ่งหากต่ำกว่านี้ จะทําให้ชีวมวลเป็นเถ้ามาก กะลามะพร้าวมีค่าความร้อนมากกว่าชนิดอื่นเนื่องจาก
กะลามะพร้าวมีองค์ประกอบแก๊สที่เผาไหม้ได้คือ CO, H2, CH4 มากกว่าชีวมวลที่ใช้ทดสอบ การทำงานของ
เตาชีวมวล เป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่มีอยู่ในชีวมวล ให้อยู่ในรูปก๊าซเชื้อเพลิง โดยใช้ กระบวนการพา
ความร้อน ซึ่งมีส่วนประกอบของก๊าซ ที่สำคัญได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ ไฮโดรเจน และมีเทน โดยมี
กระบวนการเกิดก๊าซเชื้อเพลิง กระบวนการไล่ความชื้นที่อยู่ในชีวมวล โดยใช้ความร้อนจากภายนอก ที่
อุณหภูมิมากกว่า 100 องศาเซลเซียส เป็นกระบวนการให้ความร้อน กับชีวมวลในสภาวะที่ไร้ออกซิเจน ผลที่
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ได้จากกระบวนการนี้ชีวมวล จะอยู่ในรูปของถ่าน และน้ำมันดิน กระบวนการเผาไหม้โดยใช้ออกซิเ จนเข้า ไป
เผาไหม้กับ ชีวมวลจากกระบวนการนี้จะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และความชื้น สุดท้ายเป็นกระบวนการเผา
ไหม้ซ้ำซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ และความชื้น ที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ โดยก๊าซ
เหล่านี้จะทำปฏิกิริยาทางเคมีความร้อนกับ ถ่านที่เผาไหม้ ซึ่งจะได้ก๊าซเชื้อเพลิงในรูปของก๊า ซ ไฮโดรเจน
และก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ เชื้อเพลิงจะถูกเผาไหม้จากส่วนบนลงมายัง ส่วนล่าง ในสภาวะที่มีปริมาณ
อากาศในห้องเผาไหม้น้อย ซึ่งทำให้เกิด เผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดก๊าซเชื้อเพลิง เมื่อก๊าซเชื้อเพลิงเหล่า นี้
ผสมกับออกซิเจนจากภายนอกและมีการเริ่มจุดติดของก๊าซเชื้อเพลิง ก็จะทำให้เกิดการลุกไหม้ได้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งกระบวนการเกิดก๊าซ เชื้อเพลิงลักษณะนี้เรียกว่า ก๊าซชีวมวล
6. สรุปผลการวิจัย
ปริมาณคาร์บอนในเชื้อเพลิงนั้นเป็นธาตุที่บ่งบอกถึงการเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์ บอนได
ออกไซค์รวมถึงมีเทนและจะขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นซึ่งพบว่ากะลามะพร้าวมีค่า C เป็น
องค์ประกอบมากที่สุดร้อยละ 52.25 % รองลงมาเป็น O2 และ N2 โดยมีสัดส่วนองค์ประกอบเท่ากับ 47.46%
และ 1.46% ตามลําดับ ปริมาณธาตุคาร์บอนนั้นจะบ่งบอกถึงว่าเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถเผาไหม้ได้ดีหากมี
เปอร์เซ็นต์มากกว่า 35 % ขึ้นไปซึ่งหากต่ำกว่านี้จะทําให้ชีวมวลเป็นเถ้ามาก กะลามะพร้าวมีค่าความร้อน
มากกว่าชนิดอื่นเนื่องจากกะลามะพร้าวมีองค์ประกอบแก๊สที่เผาไหม้ได้คือ CO, H2, CH4 มากกว่าชีวมวลที่ใช้
ทดสอบ ความเร็วอากาศเข้าระบบการเผาไหม้แบบจํ า กัดอากาศที่ เ หมาะสมท่า กั บ 3 m/s ซึ่งจะได้ ค่ า
องค์ประกอบแก๊สคือ คาร์บอนมอนอกไซด์ 12.48% ไฮโดรเจน 10.79 % และมีเทน 4.84% ซึ่งเป็นแก๊สที่เผา
ไหม้ได้ มีค่าความร้อนเท่ากับ 5.05 MJ/kg อัตราการไหลของแก๊ส ชีวมวลที่ได้ทดลองมีค่าเท่ากับ 0.010
m3/s ขนาดความยาวของกะลามะพร้าวที่เหมาะสม คือ 30 มิลลิเมตรจะมีค่าความร้อนสูงสุดซึ่งมีค่าความร้อน
เท่ากับ 20.2 MJ/kg และมีองค์ประกอบดังนี้ คาร์บอนมอนอกไซด์ 17.31% ไฮโดรเจน 14.85% และมีเทน
4.47% ซึ่งเป็นแก๊สที่เผาไหม้ได้ สำหรับการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน พบว่าการผลิตแก๊สชีวมวลนั้นประหยัด กว่า
การใช้ LPG 79 บาท/สัปดาห์ และจากวิเคราะห์หาต้นทุนการผลิตก๊าซชีวมวลจะคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 16
เดือน หรือ เท่ากับ 1 ปี 4 เดือน
7. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในส่วนความรู้ค วามเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้ เตาชีวมวลในทัศ นะของ
เกษตรกร พบว่า เกษตรกรเข้าใจว่าราคาในการสร้างเตาชีวมวลสูงกว่าเตาถ่านชนิดอื่นๆจึงมีข้อเสนอแนะว่า
ควรมีการประชาสัมพันธ์ จัดเวทีให้ความรู้ สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ข้อดี ข้อเสีย
เกี่ยวกับการใช้และการพัฒนาเตาชีวมวล ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยต่อไปจากการศึกษาครั้งนี้ เตาชีว
มวลสามารถทำงานได้และทดสอบกับพื้นที่การใช้งานจริงโดยต้องสร้าง ให้ได้ตรงตามมาตรฐานที่ออกแบบไว้
ดังนั้นควรมีการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้เพิ่มสูงขึ้น และต่อยอดเพื่อใช้อุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์ใน
อนาคต
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บทคัดย่อ
สาหร่ายก้ามกุ้ง (Chara corollina) เป็นสาหร่ายน้ำจืดในกลุ่มสาหร่ายไฟ เป็นสาหร่ายพื้นถิ่นที่
ชาวบ้านนิยมรับประทานของจังหวัดกระบี่ มีรงควัตถุให้สีอยู่ในกลุ่มของแคโรทีนอยด์อย่างเด่น ชัด มีความ
เหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้เป็นสารเร่งสีในสัตว์น้ำ ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงทดลองใช้สารสกัดจากสาหร่าย
ก้ามกุ้งในการปรับปรุงสีของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัด
หยาบจากสาหร่ายก้ามกุ้งต่อการเจริญเติบโตและความเข้มสีของกุ้งกุลาดำ ที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็ จรูปผสม
สารสกัดหยาบจากสาหร่ายก้ามกุ้งที่ทำการสกัดโดยใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลายที่ระดับแตกต่างกัน คือ 0 (ชุด
ควบคุม), 50, 100, 150, 200, 250 และ 300 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม (mg/kg) ทำการเลี้ยงเป็น
เวลา 8 สัปดาห์ ในตู้กระจก และวัดสีผิวของกุ้งโดยใช้เครื่องวัดสีระบบ CIE (L*a*b*) พบว่า ทุกระดับของการ
ผสมสารสกัดหยาบจากสาหร่ายก้ามกุ้งในอาหารไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุ้ง
กุลาดำ (P>0.05) และกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมสารสกัดหยาบจากสาหร่าย (100-300 mg/kg) มีค่า
ความสว่าง ( L*) ต่ำกว่ากุ้งในชุดควบคุมที่ไม่เสริมสารสกัดจากสาหร่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(P<0.05) โดยกุ้งกุลาดำชุดควบคุม มีค่าเฉลี่ยความสว่างสูงที่สุด เท่ากับ 26.79±1.42 และกุ้งกุลาดำในชุด
การทดลองที่ 6 ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมสารสกัดหยาบจากสาหร่ายก้ามกุ้ง 250 mg/kg มีค่าเฉลี่ยของสีแ ดง
(a*) และค่าเฉลี่ยสีเหลือง (b*) สูงที่สุด เท่ากับ 13.14±1.18 และ 14.01±1.15 สูงกว่ากุ้งกุล าดำในชุด การ
ทดลองอื่น ๆ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)
คำสำคัญ : สาหร่ายก้ามกุ้ง สารสี กุ้งกุลาดำ สารสกัดหยาบ

Abstract
Edible Freshwater Alga, Stoneworts (Chara corollina C.L. Willdenow) is a freshwater
algae in the Chara algae group. It is a local popularly algae eaten by villagers in Krabi Province.
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These are pigment that clearly carotenoids. It is suitable for applies as a colorant in ornamental
aquatic animals. Thus, the using Stoneworts algae crude extracts to improve the color of Giant
Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) was used in this experiment. This research aimed to
study the effect of crude extracts from Stoneworts algae extracted with absolute ethanol on
growth performance and skin color of shrimps with commercial diets containing Stoneworts
alga crude extracts at seven inclusion levels (0, 50, 100, 150, 200, 250 and 300 mg/kg). The
diets were given to shrimps for 8 weeks period and the skin color of shrimp was measured
by using a colorimeter with the system CIE (L*a*b*). The results showed that all levels of
concentrations crude extracts were not effect on growth performance and survival rate
(P>0.05). The lightness value (L*) was highest in Giant Black Tiger shrimp fed by diet control
group (0 mg/kg) with the lightness value of 26.79±1.42 (P<0.05). The redness (a*) and
yellowness (b*) were highest in Giant Black Tiger shrimp fed by diet supplement with 250
mg/kg crude extracts at 13.14±1.18 and 14.01±1.15 and higher than shrimp in the other trials
(P<0.05).
Keywords : Edible Freshwater Alga, Stoneworts (Chara corollina), Pigments, Giant Black
Tiger Shrimp (Penaeus monodon), Crude Extracts
1. บทนำ

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันไทยไม่ได้ส่งออกกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ในปริมาณมากเป็นลำดับที่
1 ของโลกเหมือนในอดีต แต่กุ้งกุลาดำก็ยังคงเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ เพราะยังเป็นที่ต้องการของตลาด
ทั้งต่างประเทศ และในประเทศ สามารถสร้างมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำ และเพิ่มมูลค่าการส่งออกอาหารทะเลให้กับ
ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยผลจากการสำรวจผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลปี 2561 พบว่า กุ้งกุลาดำ
ยังคงมีผลผลิตเป็นอันดับสองรองจากกุ้งขาวแวนนาไม ซึ่งมีผลผลิตรวมทั้งสิ้น 16,146 ตัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น
3,953 ล้านบาท (กรมประมง, 2563) ปัญหาสำคัญประการหนึ่งในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำนอกเหนือจากปัญหา
เรื่องโรค และสภาพแวดล้อม ได้แก่ ปัญหาในด้านคุณภาพที่ตลาดต้องการ คือ สีของกุ้งหลังจากต้มสุกแล้วจะ
มีสีไม่แดงเข้ม ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้ห้องเย็นรับซื้อกุ้งในราคาลดลง ซึ่งการที่จะเพิ่มระดับสีของ
กุ้งกุลาดำนั้น สามารถทำได้โดยการเสริมสารสีแคโรทีนอยด์ลงในอาหารกุ้ง เพื่อให้กุ้งมีปริมาณสารสี ซึ่ ง เป็น
สารประกอบแคโรทีนอยด์สะสมในตัวมากขึ้น ทำให้สีของตัวกุ้งเข้มขึ้นตรงกับความต้องการของผู้บริโภค (ชลอ
ลิ้มสุวรรณ และคณะ, 2552) วิธีการเพิ่มสารสีในอาหารถือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ แต่ก็เป็น
การเพิ่มต้นทุนในการผลิตกุ้งตามไปด้วย เพราะสารประกอบแคโรทีนอยด์ในท้องตลาดมีราคาแพง ซึ่งถ้าหากใช้
สาหร่ายเป็นแหล่งสารสีก็อาจช่วยลดต้นทุนในการใช้สารสีที่มีราคาแพงได้
สำหรับการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยให้ความสนใจในประเด็นของการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายน้ำ จืด
ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และหาได้ง่ายตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติของจังหวัดกระบี่ได้แก่ สาหร่ายก้ามกุ้ง
(Chara corollina) ซึ่งเป็นสาหร่ายที่สร้าง และสะสมแคโรทีนอยด์ได้ในปริมาณมากเมื่อเทียบกับพืชและสัต ว์
อื่น ๆ มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพสีของกุ้งกุลาดำ โดยการประยุกต์ใช้แคโรทีนอยด์จากสาหร่า ยน้ำ จืดเป็น
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แหล่งของสารสีที่มีประสิทธิภาพในอาหารกุ้ง ทั้งในแง่ของการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น เนื้อ
อัตราการรอดตาย และการเพิ่มระดับสีแดงของกุ้งกุลาดำ ให้ตรงตามความต้องการของตลาด เป็นการปรับปรุง
คุณภาพผลผลิต และเพิ่มมูลค่าของกุ้งเพื่อการส่งออกได้เป็นอย่างดี ในอนาคตอาจเป็นทางเลือกที่สามารถนำ
สาหร่ายน้ำจืด ซึ่งมีสารสีแคโรทีนอยด์ มาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มสีสัตว์น้ำได้ และสามารถใช้ประโยชน์ จ าก
สาหร่ายเพื่อพัฒนาสูตรอาหารสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเชิงพาณิชย์ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และสารสีในสาหร่ายก้ามกุ้ง (Chara corollina)
2.2 เพื่อศึกษาผลของการใช้สารสกัดหยาบ (crude extract) จากสาหร่ายก้ามกุ้งระดับต่าง กันใน
อาหารต่อการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ อัตราการรอดตาย และระดับสีของกุ้งกุลาดำ
3. วิธีการดําเนินการวิจัย
3.1 แผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) โดยศึกษาระดับความเข้มข้นของสารสกัดหยาบ (crude
extract) จากสาหร่ายก้ามกุ้งที่เสริมในอาหารเม็ดกุ้งกุลาดำสำเร็จรูปที่ต่างกัน 7 ระดับคือ 0, 50, 100, 150,
200, 250 และ 300 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ดังนั้น มีชุดการทดลองทั้งสิ้น 7 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3
ซ้ำ
3.2 การเตรียมระบบเลี้ยง
ทดลองเลี้ยงในตู้กระจกขนาด 50x100x50 ซม. เติมน้ำทะเลสะอาดที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้ว ยคลอรีน
25 ppm (สุปราณี ชินบุตร และคณะ, 2543) 150 ลิตร แต่ละตู้ทดลองมีระบบน้ำหมุนเวียนภายใน และให้
อากาศตลอดเวลาโดยใช้สายยางและหัวทราย ปิดด้านข้างของตู้ด้วยถุงพลาสติกสีดำเพื่อป้องกันการตื่นตกใจ
ของกุ้งด้านบนตู้กระจกปิดด้วยซาแลนเพื่อกันไม่ให้กุ้งดีดตัวหลุดออกจากตู้
3.3 การเตรียมสาหร่ายก้ามกุ้ง (C. corollina)
สาหร่ายน้ำจืดก้ามกุ้งที่ใช้ทดลองเก็บจากแหล่งน้ำในจังหวัดกระบี่ นำสาหร่ายสดที่ได้มาล้างทำ
ความสะอาดด้วยน้ำประปา ทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นนำไปอบที่อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส จนกระทั่งสาหร่ า
ยแห้งสนิท แบ่งส่วนหนึ่งวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (AOAC, 2000) อีกส่วนนำมาสกัดเพื่อให้ได้ปริมาณ
สารสีแคโรทีนอยด์รวม (Total Carotenoids)
3.4 การเตรียมสารสกัดหยาบของ carotenoid จากสาหร่าย
ทำการสกัดสาหร่ายด้วยการดัดแปลงตามวิธีของ Quirós and Costa, (2006) โดยนำสาหร่าย
อบแห้งมาบดให้ละเอียด ชั่งมา 25 กรัม ใส่ในขวดสีชา จากนั้นเติมเอทานอล 95% v/v ปริมาตร 500
มิลลิลิตร นำไปทำให้เซลล์แตกด้วยคลื่นความถี่สูงนาน 5 นาที และแช่ทิ้งไว้ ณ อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน
เพื่อให้รงควัตถุถูกสกัดออกมาจากเซลล์ แล้วนำสารละลายไปปั่นแยกเศษเซลล์ที่ 3,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา
10 นาที เก็บสารละลายที่ได้นำไปกลั่นระเหยสุญญากาศจนได้ส ารสกั ดอยู ่ในรูป สารสกัดหยาบ (crude
extract) นำไปชั่งน้ำหนักและเก็บไว้ในขวดสีชาเพื่อทำการทดลองต่อไป
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3.5 การเตรียมกุ้งทดลอง
นำลูกกุ้งกุลาดำ ระยะ P15 จากฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้งของเอกชน มาอนุบาลในบ่อซีเมนต์ขนาด
1.5x4x1 ลูกบาศก์ เมตร ให้อาหารสำเร็จรูป กุ้งกุลาดำวันละ 2 ครั้ง จนกระทั่งลูกกุ้งเคยชินกับอาหารเม็ด
อนุบาลจนได้ลูกกุ้งหนักประมาณ 7-8 กรัม หรือขนาด 7-9 เซนติเมตร ชั่งหาน้ำหนักเฉลี่ยเริ่มต้นของกุ้งในทุก
ชุดการทดลอง หลังจากนั้นสุ่มกุ้งไปเลี้ยงในตู้กระจกทดลอง จำนวน 30 ตัว/ตู้
3.6 การเตรียมอาหารทดลอง
อาหารทดลองใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปกุ้งกุลาดำ มีระดับโปรตีนไม่ต่ำกว่า 38 เปอร์เซ็นต์ ไขมันไม่
ต่ำกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ โดยนำสารสกัดที่อยู่ในรูป Crude extract มาละลายใน absolute ethanol ตามระดับ
ความเข้มข้นในแผนการทดลอง สเปรย์ให้ทั่วอาหารเม็ดสำเร็จรูปกุ้งกุลาดำทดลอง ผึ่งลมให้แห้ง อาหารที่ผลิต
แล้วบรรจุลงในถุงโพลีเอทธีลีน และเก็บในถุงสีดำเพื่อป้องกันแสง เก็บรักษาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เพื่อรอการใช้งาน
3.7 อาหารและการให้อาหาร
ให้อาหารทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง (เช้า -เย็น) ไม่เกิน 10% ของน้ำหนักตัวต่อวัน ให้กุ้งกิน จนอิ่ม
(Satiation) เพื่อให้ค่าที่ได้ใกล้เคียงความเป็นจริง บันทึกน้ำหนักอาหารที่กุ้งกิน เพื่อใช้ในการคำนวณหาค่า
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) และปรับปริมาณอาหารตามปริมาณการกินอาหารของกุ้ง
3.8 การเก็บข้อมูล และขอบเขตการศึกษา ดังนี้
3.8.1 การศึกษาการเจริญเติบโต
ทำการสุ่มตัวอย่างกุ้งจากทุกชุดการทดลอง จำนวน 25 ตัว/ตู้ เพื่อชั่งน้ำหนักทุก ๆ 2 สัปดาห์
ทำการทดลองเลี้ยง 8 สัปดาห์ และนำมาศึกษาการเจริญเติบโต (ในรูปค่าเฉลี่ยของข้อมูล) โดยใช้สูตรในการ
คำนวณดังนี้
1. น้ำหนักเฉลี่ย (Average Weight, กรัม) = (น้ำหนักกุ้งทั้งหมด/จำนวนกุ้งทั้งหมด)
2. เปอร์เซ็นต์น้ำหนักเพิ่ม (WG, %) = 100 x (น้ำหนักกุ้งเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง–น้ำหนัก กุ้ง
เริ่มต้น)/น้ำหนักกุ้งเริ่มต้น
3. อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ (Specific Growth Rate: SGR, % ต่อวัน)
= 100 x (ln น.น.กุ้งเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – ln น.น.กุ้งเมื่อเริ่มต้นการทดลอง)/
จำนวนวันที่ทดลอง
4. อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (Average Diary Growth : ADG, กรัมต่อวัน)
= (น้ำหนักกุ้งเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – น้ำหนักกุ้งเมื่อเริ่มต้นการทดลอง)/จำนวน
วันที่ทดลอง
5. อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR)
= น้ำหนักอาหารที่กุ้งกินทั้งหมด (ก.)/น้ำหนักกุ้งทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น (ก.)
6. อัตรารอดตาย (Survival Rate: SR, %)
= (จำนวนกุ้งเมื่อสิ้นสุดการทดลอง/จำนวนกุ้งเริ่มการทดลอง) x 100

1030

3.8.2 การศึกษาความเข้มของสีกุ้ง
สุ่มกุ้งจำนวนซ้ำละ 5 ตัว จากทุกชุดการทดลองนำไปต้มในน้ำเดือดเป็นเวลา 3 นาที เพื่อวัดสี
กุ ้ ง ทั ้ ง เปลื อ กในระบบ CIE LAB (L*a*b*) ด้ ว ยเครื ่ อ งวั ด สี ม าตรฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ (Hunter lab
Colorimeter) ตรงบริเวณข้อที่ 2 นับจากหัวตรงกับช่องเปิดของแสง ปิดด้วยกล่องสีดำ เพื่อป้องกันแสงจาก
ภายนอก วัดค่าสีเฉลี่ย 3 จุดในการวัด 1 ครั้ง โดยที่ L* เป็นผลการวัดค่าความสว่าง a* เป็นค่าของสีแดงและ
สีเขียว และ b* เป็นค่าของสีเหลืองและสีน้ำเงิน (ชลอ ลิ้มสุวรรณ และคณะ, 2552)
3.8.3 การศึกษาคุณภาพน้ำ
ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทุก ๆ 2 สัปดาห์ ตลอดการทดลอง โดยดัชนีที่จะใช้วิเคราะห์
คุณภาพน้ำประกอบด้วย อุณหภูมิน้ำ วัดด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล ความเค็มวัดด้วย Salino meter
ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (pH) ด้วย pH meter (Clean รุ่น pH 500B) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (วัด
ด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบดิจิตอล YSI Model 650 MDS) ความเป็นด่างของน้ำ (ด้วยวิธีการ Titration)
แอมโมเนีย (ด้วยวิธี Koroleff’s Indophenol Blue Method) และไนไตรท์ (ด้วยวิธี Colorimetric Method)
3.9 การวิเคราะห์ข้อมูล
นำข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ทำการหาค่าการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื้อ และความเข้มของสีกุ้ง ทำการวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way
ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลอง ด้วยวิธ ี Duncan’s New
multiple range test : DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
4. ผลการวิจัย
องค์ประกอบทางเคมีในสาหร่ายก้ามกุ้งน้ำหนักแห้ง ได้แก่ ความชื้น เถ้า โปรตีน ไขมัน เยื่อใย
และคาร์โบไฮเดรต มีค่าเท่ากับร้อยละ 14.15, 24.95, 19.55, 2.54, 7.29 และ 38.82 ตามลำดับและจากการ
วิเคราะห์ค่า Total Carotenoids ในสาหร่ายอบแห้ง และในสารสกัด (crude extract) จากสาหร่าย พบว่า มี
ค่าเท่ากับ 0.408+0.04 mg/g และ 2.286 mg/g ของน้ำหนักแห้ง ตามลำดับ
ผลการทดลองเสริมสารสกัดหยาบจากสาหร่ายก้ามกุ้งในอาหารที่ระดับความเข้มข้น 0, 50, 100,
150, 200, 250 และ 300 mg/kg ใช้เลี้ยงกุ ้ง กุ ลาดำเป็น เวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งกุ้งมี น้ ำหนั กเริ่ มต้น เฉลี่ ย
8.67+0.45 กรัม โดยเมื่อเริ่มทดลองน้ำหนักกุ้งกุลาดำทั้ง 7 ชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
(P>0.05) ซึ่งกุ้งในชุดการทดลองที่ 1 – 7 มีน้ำหนักเริ่มต้น เท่ากับ 8.62±0.03, 8.73±0.45, 8.43±0.31,
8.73±0.70, 8.87±0.70, 8.31±0.91 และ 8.97±0.20 กรัม ตามลำดับ และเมื่อสิ้นสุดการทดลองใน
สั ป ดาห์ ท ี ่ 8 กุ ้ ง กุ ล าดำทั ้ ง 7 ชุ ด การทดลอง มี น ้ ำ หนั ก สุ ด ท้ า ย เท่ า กั บ 15.06±0.69, 14.95±1.39,
14.44±0.98, 15.27±0.58, 14.79±1.07, 14.99±2.74 และ15.99±0.50 กรัม ตามลำดับ ซึ่งไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และมีการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ และอัตรารอดตาย ดังนี้
4.1 การเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ และอัตรารอดตาย
เมื่อสิ้นสุดการทดลองในสัปดาห์ที่ 8 พบว่า อัตราการเจริญเติบโต ทางด้านน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (WG)
อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ (SGR) และอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG) ของกุ้งกุลาดำที่ได้รับอาหารทั้ง
7 ชุดการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ิระหว่า งชุด การทดลอง (P>0.05) โดยมีค่าอยู่ระหว่า ง
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70.94±7.89 – 79.51±9.17 เปอร์ เ ซ็ น ต์ 0.427±0.040 - 0.487±0.060 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ต ่ อ วั น แ ละ
0.049±0.005 - 0.059±0.004 กรัมต่อวัน ตามลำดับ (ตารางที่ 1)
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) ของกุ้งกุลาดำที่ทดลอง พบว่า กุ้งกุลาดำที่ได้ รับอาหาร
เสริมสารสกัดจากสาหร่ายก้ามกุ้งในชุดการทดลองที่ 7 (300 mg/kg) มีค่าอัตราแลกเนื้อ 2.47±0.21 ต่ำที่สุด
ในชุดการทดลองทั้ง 7 ชุดการทดลอง ในขณะที่กุ้งในชุดการทดลองที่ 5 ซึ่งมีอัตราแลกเนื้อ สู งที่สุ ด เท่ากับ
2.94±0.32 แต่กุ้งในทุกชุดการทดลองมีอัตราแลกเนื้อไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 1)
อัตราการรอดตายของกุ้งกุลาดำที่ได้รับอาหารทดลองทั้ง 7 ชุดการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
(P>0.05) โดยอัตราการรอดตายเฉลี่ย มีค่าอยู่ในช่วงระหว่ าง 90.00±8.66 - 95.00±5.00 เปอร์เซ็น ต์
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (WG) อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ (SGR) อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG)
อัตราแลกเนื้อ (FCR) และอัตรารอดตาย (SR) ของกุ้งกุลาดำที่ได้รับอาหารสำเร็จรูปเสริมสารสกัด หยาบจาก
สาหร่ายก้ามกุ้งระดับต่าง ๆ กัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์
ชุดการทดลอง
1 (0 mg/kg)
2 (50 mg/kg)
3 (100 mg/kg)
4 (150 mg/kg)
5 (200 mg/kg)
6 (250 mg/kg)
7 (300 mg/kg)

น้ำหนัก
ที่เพิ่มขึ้น
(WG)
74.76±8.58 a
71.53±5.63 a
71.12±6.73 a
75.40±7.36 a
66.94±7.89 a
79.51±9.17 a
78.34±6.38 a

อัตราการเจริญ
เติบโตจำเพาะ
(SGR)
0.463±0.040 a
0.447±0.076 a
0.447±0.029 a
0.467±0.035 a
0.427±0.040 a
0.487±0.060 a
0.483±0.029 a

อัตราการเจริญ อัตราแลกเนื้อ
เติบโตต่อวัน
(FCR)
(ADG)
0.054±0.006 a 2.53±0.31 a
0.052±0.011 a 2.83±0.50 a
0.050±0.006 a 2.82±0.32 a
0.054±0.001 a 2.64±0.10 a
0.049±0.005 a 2.94±0.32 a
0.056±0.015 a 2.64±0.70 a
0.059±0.004 a 2.47±0.21 a

อัตรา
รอดตาย
(SR)
91.67±5.77 a
90.00±8.66 a
91.67±5.77 a
95.00±5.00 a
90.00±8.66 a
93.33±2.89 a
91.67±2.89 a

หมายเหตุ : - ในวงเล็บของชุดการทดลอง คือระดับความเข้มข้นของการเสริมสารสกัดในอาหาร
- เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวตั้งโดยใช้ตัวอักษร อักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
(P>0.05)
4.2 ระดับสีของกุ้งกุลาดำ
หลังสิ้นสุดการทดลอง นำกุ้งไปต้มในน้ำเดือด 3 นาที วัดสีกุ้งทั้งเปลือก พบว่า ค่า L* (ค่าความ
สว่าง) ของกุ้งที่เลี้ยง มีค่าอยู่ในช่วง 23.58±1.86 ถึง 26.79±1.42 โดยกุ้งกุลาดำในกลุ่มควบคุม มีค่า L*
สูงที่สุด (26.79±1.42) สูงกว่ากุ้งกุลาดำในชุดการทดลองที่ 2, 3, 4, 5, 7 และ 6 ตามลำดับ แตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งมีค่า L* เท่ากับ 24.72±1.33, 24.30±1.73, 24.22±2.15, 24.02±1.74,
23.84±1.99 และ 23.58±1.86 ตามลำดับ (ภาพที่ 1 และภาพที่ 4)
ค่า a* (ค่าสีแดง) พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 11.51±1.18 ถึง 13.14±1.18 โดยกุ้งกุลาดำที่ได้รับ
อาหารชุดการทดลองที่ 6 (250 mg/kg) มีค่าสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 13.14±1.18 สูงกว่ากุ้งกุ ลาดำในชุด การ
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ทดลองที่ 1, 2, 3, 4, 7 และ 5 ตามลำดับ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งมีค่า a*
เท่ากับ 11.51±1.18, 11.59±1.14, 11.66±1.06, 11.98±1.48, 12.13±1.20 และ 12.27±1.07 ตามลำดับ
โดยชุดการทดลองที่ 1 มีค่า a* ต่ำที่สุด เท่ากับ 11.51±1.18 (ภาพที่ 2 และภาพที่ 4)
ส่วนค่า b* (ค่าสีเหลือง) ของกุ้งกุลาดำ พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 12.38±1.39 ถึง 14.01±1.15
โดยกุ้งกุลาดำที่ได้รับอาหารชุดการทดลองที่ 6 (250 mg/kg) มีค่าสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 14.01±1.15 สูงกว่า
กุ้งกุลาดำในชุดการทดลองที่ 1, 5, 4, 7, 2 และ 3 ตามลำดับ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(P<0.05)
ซึ ่ ง มี ค ่ า b* เท่ า กั บ 12.38±1.39, 12.41±1.16, 12.42±1.44, 12.63±1.10, 13.03±1.92 แ ละ
13.26±1.13 ตามลำดับ โดยชุดการทดลองที่ 1 มีค่า b* ต่ำที่สุด เท่ากับ 12.38±1.39 (ภาพที่ 3 และ 4)
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ภาพที่ 3 ระดับค่าสี b* ของกุ้งกุลาดำที่ทดลอง

ภาพที่ 4 ระดับความเข้มสีของกุ้งกุลาดำทดลอง

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเฉลี่ยตลอดการทดลองเลี้ยงกุ้ง กุลาดำ 8 สัปดาห์ พบว่า ความเค็มมี
ค่ า อยู ่ ร ะหว่ า ง 27.00-29.50 ppt, อุ ณ หภู ม ิ ข องน้ ำ 28.65-29.20 ๐ C, ความเป็ น กรด-ด่ า ง 7.55-8.29,
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ 6.08-7.30 mg/l, ความเป็นด่างอยู่ระหว่าง 105.45-126.32 mg/l, แอมโมเนีย
0.30-0.48 mg/l, และไนไตรท์ 0.20-0.60 mg/l ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วงที่กุ้งกุลาดำสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ
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5. การอภิปรายผล
จากการศึกษาการเจริญเติบโตเมื่อสิ้นสุดการทดลอง อัตราน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต
อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ และอัตราการรอดตาย ของกุ้งกุลาดำที่ได้รับอาหารที่ผสมสารสกัดหยาบจาก
สาหร่ายก้ามกุ้งทั้ง 6 ชุดการทดลอง ไม่แตกต่างจากกุ้งกุลาดำที่ได้รับอาหารในชุดควบคุมซึ่งไม่ได้ผสมสารสกัด
จากสาหร่าย แสดงให้เห็นว่าระดับของการใช้สารสกัดจากสาหร่ายก้ามกุ้งเป็นแหล่งของสารสีในอาหารตั้งแต่
50-300 mg/kg ไม่มีผลในการการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งกุลาดำ แสดงให้เห็นว่า การเสริม
สารสกัดหยาบจากสาหร่ายก้ามกุ้งไม่ได้เปลี่ยนแปลงการกินอาหารของกุ้ง ผลการศึกษาที่พ บสอดคล้อ งกับ
รายงานหลายชิ้นที่ระบุว่า การเสริมสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ทดลอง Gocer
and others, (2006) พบว่า การเสริมสารกลุ่ม แคโรทีนอยด์ในอาหารไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้ง
Penaeus semisulcatus ส่วนรายงานการศึกษาของ Boonyaratpalin and others, (2001), pp. 182-190.
กล่าวว่า การเสริมสารสี β-carotene หรือ astaxanthin ในอาหารไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการรอด
ตายของกุ้งกุลาดำ และสอดคล้องกับผลการทดลองเสริมสารสีเบตาแคโรทีนสังเคราะห์ สารสกัดแคโรทีนอยด์
จากพืชและสาหร่ายในธรรมชาติ เช่น สาหร่ายสไปรูไลนาและสารสกัดแคโรทีนอยด์จากพริกหวาน ที่ระดับ
ความเข้มข้น 100 พีพีเอ็ม ในกุ้งขาวแวนนาไมของ กิจการ ศุภมาตย์ และคณะ, (2549) รายงานว่า แหล่ง
ของสารสีที่ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ไม่มีผลในการเร่งการเจริญเติบ โตของกุ้ ง ขาวได้
เช่ น เดี ย วกั บ รายงานการศึ ก ษาของ Pan and others, (2001) ที ่ ไ ม่ พ บความแตกต่ า งของอั ต ราการ
เจริญเติบโตของกุ้งกุ ลาดำกลุ่มที่ได้รับอาหารสูตรควบคุมและอาหารที่ผสมสารสี Astaxanthin และจาก
การศึกษาของ Boonyaratpalin and others, (2001), pp. 182-190. พบว่า การผสมเบต้าแคโรทีนที่เป็น
รงควัตถุหลักของสาหร่ายดูนาริเอลลาเข้มข้น 125 และ 175 พีพีเอ็ม ในอาหารให้กุ้งกุลาดำกินติ ดต่อกัน นาน
10 สัปดาห์ ไม่มีผลไปเร่งการเจริญเติบโตเมื่อเทียบกับอาหารชุดควบคุม จากรายละเอียดข้างต้นแสดงให้เห็น
ว่าการเสริมแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายก้ามกุ้งจากการทดลองครั้งนี้ ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและอัตราการ
รอดตายของกุ้งกุลาดำ
การเสริมสารสกัดหยาบจากสาหร่ายก้ามกุ้งในอาหารเลี้ยงกุ้งกุลาดำส่งผลให้มีค่าความสว่าง ( L*)
ของกุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองเสริมสารสกัดหยาบของสาหร่ายก้ามกุ้งทั้ง 6 ชุดการทดลอง (50-300
มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม) มีค่าต่ำกว่าชุดควบคุมที่ไม่เสริมสารสกัดหยาบของสาหร่าย พบว่า ค่าความ
สว่าง (L*) มีแนวโน้มที่ลดลง แสดงให้เห็นว่าความเข้มขันของแคโรทีนอยด์ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น มีผลทำให้
ค่าความสว่างของสีลดลง เนื่องจากในสาหร่ายสีแดงน้ำจืดมีสารสีแคโรทีนอยด์ ซึ่งเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นในการ
เกิดสีของสัตว์น้ำ โดยเฉพาะในสัตว์น้ำกลุ่มครัสเตเซียนที่ต้องอาศัยสารเร่งสีจากอาหารที่ กิน เข้า ไปภายนอก
และทำให้เกิดสีปรากฏในสัตว์น้ำที่มีลักษณะสีเข้มขึ้น สอดคล้องกับการทดลองของ กิจการ ศุภมาตย์ และคณะ
(2549) ที่ทดสอบผลของแหล่งสารสีธรรมชาติต่อการเร่งสีในกุ้งขาว พบว่า กุ้งขาวที่ได้รับสารสีสังเคราะห์ และ
สารสีที่สกัดจากพืชธรรมชาติ มีค่าความสว่าง (L*) ต่ำกว่ากุ้งขาวที่ได้รับอาหารชุดควบคุม
ผลของค่าความเข้มสีแดง (a*) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ของกุ้งกุลาดำในชุดการทดลองที่ เลี้ย งด้วย
อาหารเสริมสารสกัดหยาบของสาหร่ายก้ามกุ้ง 250 mg/kg ให้ค่าสีแดง (a*) สูงที่สุด สูงกว่ากุ้งที่ได้รั บสาร
สกัดกลุ่มอื่น ๆ และสูงกว่ากุ้งในชุดควบคุมที่ไม่ได้รับอาหารเสริมสารสกัดหยาบของสาหร่ายก้ามกุ้ง แตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งเมื่อคิดปริมาณสารสีแดงที่เพิ่มขึ้น พบว่า มีปริมาณสารสีแดงเพิ่มขึ้น
14.16 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับกุ้งในชุดควบคุม แสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นของแคโรทีนอยด์ในสารสกัดจาก
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สาหร่ายที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น มีผลทำให้ค่าสีแดง (a*) เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากในสาหร่ายก้ามกุ้งมีสารสีแ ค
โรทีนอยด์ ซึ่งเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นในการเกิดสีของสัตว์น้ำ โดยเฉพาะในสัตว์น้ำกลุ่มครัสเตเซีย นที่ต้องอาศัย
สารเร่งสีจากอาหารที่กินเข้าไปภายนอก และทำให้เกิดสีปรากฏในสัตว์น้ำที่มีลักษณะสีแดงเข้มขึ้น สอดคล้อง
กับการทดลองของ กิจการ ศุภมาตย์ และคณะ (2549) ที่ทดสอบผลของแหล่งสารสีธรรมชาติต่อการเร่ งสี ใน
กุ้งขาว พบว่า กุ้งขาวแวนนาไมที่ได้รับอาหารทุกชุดการทดลองที่ผสมสารสี มีลำตัวแดง (a*) เข้มกว่ากุ้งที่
ได้รับอาหารชุดควบคุมอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับผลการทดลองในกุ้งเครย์ฟิชของทนงศักดิ์ สัสดีแพง และ
สุรีวัลย์ ชุ่มแก้ว (2560) พบว่า ค่าสีแดง (a*) ในชุดกำรทดลองที่ให้อาหารเสริมสารสีจากผงพริกหยวกแดงที่
ระดับต่างกัน สามารถทำให้กุ้งเครย์ฟ ิชมีค่าสีแดง (a*) ที่เพิ่มขึ้น แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(P<0.05) กับชุดควบคุม ส่วนค่าสีเหลือง (b*) เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นไปในทำนองเดียวกับ ค่าสีแดง (a*)
พบว่า กุ้งกุลาดำในชุดการทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมสารสกัดหยาบของสาหร่ายก้ามกุ้ง 250 mg/kg ให้
ค่าสีเหลือง (b*) สูงที่สุด สูงกว่ากุ้งที่ได้รับสารสกัดกลุ่มอื่น ๆ และสูงกว่ากุ้งในชุดควบคุมที่ ไม่ ได้รับ อาหาร
เสริมสารสกัดหยาบของสาหร่ายก้ามกุ้ง แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)
6. สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาทดลองครั้งนี้สรุปได้ว่า การใช้สารสกัดหยาบจากสาหร่ายก้ามกุ้งเสริม ในอาหาร
เลี้ยงกุ้งกุลาดำที่ระดับตั้งแต่ 50-300 mg/kg ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งกุลาดำ แต่ที่
ระดับความเข้มข้น 250 mg/kg สามารถเพิ่มระดับสีแดง (a*) และสีเหลือง (b*) ในกุ้งกุลาดำได้สูงที่สุด
7. ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาระดับและชนิดของสารสีที่แน่นอนในสาหร่ายก้ามกุ้งเพื่อการใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม
ระดับสีแดงของกุ้งกุลาดำและกุ้งเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ ตลอดจนปลาสวยงามต่อไป
คำขอบคุณ
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บทคัดย่อ
การไฮโดรไลซ์ สาหร่ายก้ามกุ้ง (Chara corollina) จะได้โปรตีนไฮโดรไลเซท มีกลิ่นรสที่ช่วยให้
เจริญอาหาร เมื่อนำมาใช้ร่วมกับน้ำปูทะเลนึ่ง ซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือทางการประมงที่ผ่านการเคี่ยวจนได้เป็นน้ำ
ปูข้นหนืด จะได้รสชาติเฉพาะและมีสารอาหารสูง มีความเหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้ผลิตเป็นซอสข้นปรุง
รส ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตซอสปรุงรสจากสาหร่ายไฮโดรไลซ์
ร่วมกับน้ำปูข้นหนืด ประเมินการยอมรับของผู้บริโภค จากผลการศึกษาพบว่าสูตรที่เหมาะสม ประกอบด้วย
สาหร่ายไฮโดรไลซ์ 6 กรัม น้ำปูข้นหนืด 30 กรัม น้ำ 200 กรัม น้ำตาลทราย 10 กรัม แป้งมันสำปะหลัง 10
กรัม แป้งข้าวโพด 3.94 กรัม และพริกไทยป่น 0.06 กรัม ผลการประเมินการยอมรับของผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์
พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบรวมโดยเฉลี่ยในระดับปานกลาง มีคะแนนเท่ากับ 7.59 มีค่าการวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความชื้น โปรตีน เถ้า เยื่อใย ของแข็งทั้งหมด และปริมาณเกลือ เท่ากับ
ร้อยละ 52.35, 10.45, 9.63, 0.21, 47.67 และ 0.83 ตามลําดับ ส่วนปริมาณน้ำอิสระ (aw) และค่า pH
เท่ากับ 0.89 และ 7.10 ค่าที่ได้ไม่เกินมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของซอสหอยนางรม
คำสำคัญ : ซอสปรุงรส น้ำปูทะเลข้นหนืด สาหร่ายก้ามกุ้ง การไฮโดรไลซ์

Abstract
Kamkung algae (Chara corollina) was hydrolyzed to protein hydrolyzate. It has a
flavor that helps appetite. Therefore, Blue Swimming Crab boiling water which is a fishery
wasted material that has been simmered until it becomes condensed Sea Crab and a product
with a specific flavor and high nutrition. It was suitable for applied to the seasoning sauce
product. The objective of this research was to investigate the optimum formula for the
seasoning sauce from hydrolyzed Kamkung algae mixed with condensed Sea Crab and to
assess consumer acceptance. The results showed that formula of seasoning sauce consisted
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of 6 g. hydrolyzed algae, 30 g. condensed Sea Crab and water, sugar, tapioca starch, corn
flour and pepper were 200, 10, 10, 3.94 and 0.06 g. respectively. The results of the consumer
acceptance assessment that they liked sause moderately with overall liking score of 7.59.
The proximate analysis of the product showed that 52.35% moisture constant, 10.45 % protein,
9.63% ash, 0.21% fiber, 47.67% total solids and 0.83% salt content. Physical properties of the
sauce were also determined water activity and pH were 0.89 and 7.10. These were complied
the standard for sauce set by Thai Industrial Standards Institute.
Keywords : Seasoning Sauce, Condensed Sea Crab, Freshwater Alga (Chara corollina),
Hydrolysis
1. บทนำ

ซอสปรุงรส (Seasoning sauce) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงรสอาหารที่ช่ วย
กระตุ้นให้ผู้บริโภคอยากบริโภคมากขึ้น (ศิวาพร ศิวเวชช, 2535) ซอสปรุงรสจะใช้เกลือโซเดียม (NaCl) เพื่อ
เพิ่มรสชาติและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2553) ปัจจุบันซอสหอย
นางรมเป็นเครื่องปรุงรสที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ผลิตโดยการย่อยโปรตีนจากหอยให้มีขนาดเล็กลง อยู่
ในรูปกรดอะมิโนหรือเปปไทด์สายสั้น เรียกว่า โปรตีนไฮโดรไลเซท ทำให้ได้กลิ่นรสเฉพาะตัว นำมาแปรรูปเป็น
ซอสปรุงรสได้ ขณะเดียวกันก็ได้มีการพัฒนาสารปรุงแต่งรส โดยใช้สาหร่าย ซึ่งมี กรดอะมิโนกลูตาเมตเป็น
องค์ประกอบ ให้รสชาติอูมามิ ซึ่งสามารถส่งเสริมรสเค็มในผลิตภัณฑ์อาหารได้ (Kremer et al., 2009)
จังหวัดกระบี่มีสาหร่ายน้ำจืดพื้นถิ่น คือ สาหร่ายก้ามกุ้ง (Chara corollina) ซึ่งมีปริมาณโปรตีนค่อนข้างสูง มี
สัดส่วนกรดอะมิโนจำเป็นมากกว่ากรดอะมิโนไม่จำเป็น 1.63 เท่า มีความน่าสนใจในการนำมาพัฒนาเป็นสาร
ปรุงแต่งรส ร่วมกับการใช้น้ำนึ่งปูทะเลข้นหนืด ที่ได้จากการนำน้ำต้มปูทะเลมาเคี่ยวจนหนืด เกิดกลิ่นหอมและ
มีรสเค็มธรรมชาติ มีคุณค่าทางสารอาหาร การนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อผลิตซอสข้นปรุงรส น่าจะมีความ
เป็นไปได้ โดยการใช้สาหร่ายก้ามกุ้งที่ผ่านการไฮโดรไลซ์ เพิ่มปริมาณกรดอะมิโนและสารให้กลิ่น และน้ำปูทะเล
ข้นหนืด ซึ่งจัดเป็นวัสดุเศษเหลือทางการประมงที่มีสารอาหารหลงเหลืออยู่ มาเพิ่มมูลค่าและเพิ่มแนวทางการ
ใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น เพราะมีหลายงานวิจัยที่ใช้โปรตีน ไฮโดรไลเซทในผลิตภัณฑ์ปรุงรส แต่ยังไม่มีการใช้
สาหร่ายร่วมกับน้ำปูทะเลข้นหนืดเป็นสารปรุงแต่งรส ซึ่งอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ กั บผู้ที่ ชอบทานปูท ะเล
เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค การหาแนวทางผลิตผงปรุงรสให้อร่อยคงเดิม แต่ลดปริมาณเกลือ
โซเดียมลงจึงมีความจำเป็น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายน้ำจืดก้ามกุ้ง (Chara corollina) จาก
แหล่งน้ำธรรมชาติ มาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสร่วมกับน้ำปูทะลข้นหนืด และคัดเลือกสูตร
ต้นแบบที่เหมาะสม ตลอดจนทราบคุณสมบั ติด้านเคมีกายภาพ และเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ ต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสโซเดียมต่ำ สำหรับผู้สูงวัยในอนาคต
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 ศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตซอสปรุงรสจากน้ำปูทะเลข้นหนืดร่วมกับสาหร่ ายก้ ามกุ้ งที่
ผ่านการไฮโดรไลซ์
2.2 ศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และทางกายภาพในผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสต้นแบบ
3. วิธีการดําเนินการวิจัย
3.1 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากสาหร่ายก้ามกุ้งด้วยเอนไซม์
ใช้เอนไซม์ ฟ ลาโวไซม์ ( Flavozyme) เข้มข้นร้อยละ 15 ใส่ในขวดรูปชมพู่ อุ่นที่อุณหภูมิ 50
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที เพื่อให้เอนไซม์พร้อมทำงาน และนำมาใช้ย่อยสลายสาหร่ายก้ามกุ้ง โดย
ใช้สาหร่ายสด 4 กรัม ใส่ลงในขวดก้นกลม เติมน้ำกลั่นผ่านการฆ่าเชื้อปริมาตร 200 มิลลิลิตร ปรับค่า pH
เป็น 7 เติมเอนไซม์ลงไปในขวด ใช้เวลาในการย่อยเป็น 12 ชั่วโมง หยุดปฏิกิริยาด้วยความร้อน ที่อุณหภูมิ
95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที จะได้สาหร่ายไฮโดรไลเซทใช้ในการผลิตซอสปรุงรส
3.2 การเตรียมน้ำต้มปูข้นหนืด ใช้ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส
เตรียมน้ำต้มปูม้าสด จากกลุ่มแปรรูปปูม้าในชุมชนต่างๆ ของ จังหวัดตรัง นำมาเคี่ยวร่วมกับใส่
สมุนไพร(ตะไคร้ ใบขมิ้น ใบข่า) สัดส่วนของน้ำต้มปูม้า : สมุนไพร เท่ากับ 100 : 5 เพื่อช่วยดับกลิ่นคาว
และเพิ่มกลิ่นหอม ใช้ไฟอ่อนปานกลาง เคี่ยวจนได้น้ำปูข้นหนืด หรือปริมาณลดลงจากเดิม 5 เท่า จากนั้น
เก็บในภาชนะปิดสนิทที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอการนำไปผลิตน้ำซอสปรุงรส
3.3 การเตรียมและผลิตน้ำซอสปรุงรส
นำสาหร่ายก้ามกุ้งไฮโดรไลเซท และน้ำปูข้นหนืดที่เตรียมได้ มาผลิตเป็นเครื่องปรุงรสสูตรซอสปรุง
รส โดยใช้สูตรส่วนผสมที่แ ตกต่างกัน จำนวน 4 สูตร ซึ่งจะใช้การเพิ่มปริมาณเป็นเท่าของสัด ส่ว นระหว่ าง
สาหร่ายไฮโดรไลเซทต่อน้ำปูทะเลข้นหนืด (1:5) ดังตารางที่ 1 โดยดัดแปลงจากสูตรและวิธีการของ จิรา
ภรณ์ จิตปราณี (2549) และนิศานารถ และคณะ (2559) นําผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปวิเคราะห์ทางเคมี และกายภาพ
ตามการทดลองข้อที่ 3.4 และประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสด้วยวิธ ีการทดสอบแบบ 9-point
hedonic scale เพื่อประเมินทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และความชอบรวม ใช้ผู้ทดสอบที่ไม่ผ่าน
การฝึกฝนจำนวน 30 คน ให้คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และความชอบ
โดยรวม ส่วนคะแนนด้านรสชาติจะนำซอสข้นปรุงรส 2 กรัม ผัดกับผักบุ้ง 10 กรัม ด้วยไฟปานกลางนาน 2
นาที จึงเสิร์ฟให้ผู้ทดสอบ (ดัดแปลงจากวิธีของ วรรณบดี เอกปิยะกุล, 2549)
วิธีการผลิตน้ำซอสข้นปรุงรส
ผสมน้ำปูข้นหนืด กับน้ำสะอาด 100 กรัม คนให้เข้ากัน
เติมสาหร่ายไฮโดรไลเซท ,น้ำตาลทราย , พริกไทยป่น และตั้งไฟอ่อน กวนจนน้ำตาลละลาย
เตรียมส่วนผสมแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวโพดกวน เติมน้ำ 100 กรัม กวนให้เข้ากัน
ค่อยๆเติมส่วนผสมแป้งลงไป กวนให้เข้ากัน ประมาณ 5 นาที หรือจนได้น้ำซอสข้นหนืด
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บรรจุขวดแก้วที่ต้มด้วยน้ำเดือด ขณะร้อน ปิดฝาทันที แล้วแช่ในน้ำเย็น ประมาณ 30 นาที
ผลิตภัณฑ์ซอสข้นปรุงรส
ตารางที่ 1 ปริมาณวัตถุดิบส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ซอสข้นปรุงรสทั้ง 4 สูตร
สูตรที่
สูตร 1 (พื้นฐาน)
สูตร 2
สาหร่ายไฮโดรไลเซท (กรัม)
4
6
น้ำปูข้นหนืด (กรัม)
20
30
น้ำ (กรัม)
200
200
น้ำตาลทราย (กรัม)
10
10
แป้งมันสำปะหลัง (กรัม)
10
10
แป้งข้าวโพด (กรัม)
3.94
3.94
พริกไทยป่น (กรัม)
0.06
0.06

สูตร 3
8
40
200
10
10
3.94
0.06

สูตร 4
10
50
200
10
10
3.94
0.06

3.4 การวิเคราะห์สมบัติทางเคมี และคุณภาพทางกายภาพ ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
นำวัตถุดิบหลัก และ น้ำซอสปรุงรสจากข้อ 3.3 จำนวน 4 สูตร มาวิเคราะห์หาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งทางเคมี และกายภาพ ดังต่อไปนี้
3.4.1 การวิเคราะห์ คุณภาพทางด้านกายภาพ มีการวิเคราะห์ ดังนี้
3.4.1.1 วัดค่าสี L*, a*, b* โดยเครื่องวัดสี Color Flex EZ
3.4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี มีการวิเคราะห์ ดังนี้
3.4.2.1 ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (Aw) โดยเครื่องวัดค่า aw
3.4.2.2 วิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ด้วยวิธี AOAC (2005)
3.4.2.3 วิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมด ด้วยวิธี AOAC (2000)
3.4.2.4 ปริมาณโปรตีนโดยวิธี Kjeidahl distillation (AOAC, 1998)
3.4.2.5 ปริมาณไขมัน โดยวิธี Soxhlet extraction method (AOAC, 1990)
3.4.2.6 ปริมาณเถ้า โดยวิธี dry ashing method ( AOAC, 2000)
3.4.2.7 ปริมาณความชื้น โดยวิธี Loss on drying at 135๐C (AOAC, 2000)
3.4.2.8 วิเคราะห์ปริมาณเกลือ (% NaCl) (AOAC.1990)
3.4.2.9 ปริมาณเส้นใยอาหารทั้งหมด (Dietary fiber ) ตามวิธี AOAC (2000)
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
นำข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ทำการวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis
of variance : ANOVA) และเปรีย บเทีย บความแตกต่ างของค่ า เฉลี ่ย ระหว่ างชุ ดการทดลอง ด้ ว ยวิธี
Duncan’s New multiple range test : DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป
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4. ผลการวิจัย
การผลิตซอสข้นปรุงรสทั้ง 4 สูตร
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (ตารางที่ 2) ของวัตถุดิบหลัก ได้แก่ สาหร่ายไฮโดรไลเซท
น้ำปูทะเลข้นหนืด และซอสข้นปรุงรส (ภาพที่ 1) พบว่า ในน้ำปูข้นหนืดที่ความชื้นร้อยละ 21 มีปริมาณโปรตีน
และเถ้าสูง (ร้อยละ43 และ 32 ตามลำดับ) มีไขมันต่ำ ขณะที่สาหร่ายไฮโดรไลเซท จะมีปริมาณสารอาหาร
ได้แก่ โปรตีน ไขมัน และเยื่อใย เป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีความเหมาะสมในการจะนำมาผลิตน้ำซอสปรุงรสที่น่าจะ
เพิ่มปริมาณสารอาหารในผลิตภัณฑ์ได้ โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดให้ซอสปรุงรส มีปริมาณ
โปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 12

(ก)
(ข)
(ค)
ภาพที่ 1 (ก) สาหร่ายไฮโดรไลเซท (ข) น้ำปูข้นหนืด และ(ค) ซอสข้นปรุงรส

สูตรที่ 1

สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์ซอสข้นปรุงรส ทั้ง 4 สูตรทดลอง

สูตรที่ 4

คุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
เมื่อนำมาผลิตน้ำซอสข้นปรุงรสทั้ง 4 สูตร (ภาพที่ 2) และนำไปวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ
(ตารางที่ 3) จากการวิเคราะห์ค่าสี พบว่า ค่าสี L* a* และ b* ของซอสข้นปรุงรส มีค่า L* a* และ b* มีค่า
เพิ่มขึ้นตามปริมาณการใช้น้ำปูข้นหนืดและสาหร่ายไฮโดรไลซ์ ส่งผลให้สูตรที่ 4 มีค่าสี L* a* b* สูงที่สุด และ
สูตรที่ 1 มีค่าต่ำที่สุด โดยค่า L* อยู่ ในช่วง 16.29 ถึง 21.03 และค่า a*อยู่ ในช่วง 1.77 ถึง 4.10 ส่วนค่า
b* อยู่ ในช่วง 7.56 ถึง 12.39 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) และนำไปวิเคราะห์
คุณภาพทางเคมี (ตารางที่ 3) จากการวิเคราะห์ปริมาณน้ำอิสระ (aw) ของซอสข้นปรุงรสสูตรที่ 2 ให้ค่าต่ำสุด
เท่ากับ 0.89 ส่วนสูตรที่ 1 ให้ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.96 ส่งผลต่อการเน่าเสียเกิดได้ง่ายกว่า ส่วนการวิเคราะห์
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) พบว่า ค่า pH ของสูตรที่ 2 และ 3 มีค่าไม่ต่างกัน อยู่ในช่วง 7.10 – 7.14
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) กับสูตรที่ 1 และ 4 แต่ทั้ง 4 สูตร มีค่า pH ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน
อุตสาหกรรมกำหนดไว้ คือ 4.4
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของสาหร่ายก้ามกุ้ง สาหร่ายไฮโดรไลเซท และน้ำปูทะเลข้นหนืด
องค์ประกอบทางเคมี
สาหร่ายก้ามกุ้ง
สาหร่าย
น้ำปูทะเลข้นหนืด
(เปอร์เซ็นต์)
(สด)
ไฮโดรไลเซท
ปริมาณความชื้น
90.57±0.06
88.99±0.14
21.10±0.11
ปริมาณเถ้า
13.45±0.31
2.58±0.31
32.05±1.45
ปริมาณโปรตีน
5.28±0.24
7.69±0.18
43.08±0.68
ปริมาณไขมัน
1.65±0.38
0.39±0.08
0.27±0.03
ปริมาณเยื่อใย
2.31±0.01
1.68±0.38
การวิเคราะห์ค่าปริมาณของแข็งทั้งหมดของน้ำซอสข้นปรุงรส (ตารางที่ 4) พบว่าทั้ง 4 สูตร มี
ค่าปริมาณของแข็งทั้งหมดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยสูตรที่ 2 มีค่าปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดมากที่สุด คือร้อยละ 47.65 รองลงมาได้แก่ สูตร 3, 4 และ 1 มีค่าเท่ากับร้อยละ 36.58, 35.76
และ 27.24 ตามลำดับ ซึ่งไม่ต่ำกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนดไว้ คือ ร้อยละ 20 เมื่อนำมาวิเคราะห์
ปริมาณเกลือ (NaCl) พบว่าทั้ง 4 สูตร มีค่าไม่แตกต่างกัน อยู่ในช่วงร้อยละ 0.82-0.83
คุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์ หาปริมาณของสารประกอบหลักในอาหาร ได้ผลการทดลอง ดังตารางที่ 5 พบว่า
สูตรที่ 2 มีปริมาณความชื้นต่ำที่สุด (ร้อยละ 52.35) ส่วนปริมาณโปรตีน และเถ้า มีค่าสูงที่สุด (ร้อยละ
10.45 และ 9.63 ตามลำดับ) ซึ่งมี ค่าสูงกว่าสูตรอื่น ส่วนปริมาณเยื่อใยในสูตรที่ 1, 2, 3 มีค่าไม่ต่างกัน
ยกเว้นในสูตรที่ 4 มีค่าสูงที่สุด เท่ากับร้อยละ 0.38 ทั้งนี้ปริมาณองค์ประกอบทางเคมี มีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้น
ตามปริมาณการเติมสาหร่ายไฮโดรไลเซทและน้ำปูข้นหนืดในผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 3 คุณภาพทางด้านเคมีและกายภาพ ของน้ำซอสข้นปรุงรสทั้ง 4 สูตร
คุณภาพทางด้านกายภาพ
คุณภาพทางด้านเคมี
ซอสข้นปรุงรส
ค่าสี
ปริมาณน้ำอิสระ ค่ากรด-ด่าง
L*
a*
b*
(aw)
(pH)
สูตร 1
16.29±0.29d 1.77±0.00d 7.56±0.17d
0.962±0.01a
7.35±0.01a
สูตร 2
17.24±0.29c 2.86±0.04c 9.24±0.18c
0.899±0.01c
7.10±0.01c
สูตร 3
20.18±0.02b 3.81±0.04b 11.65±0.06b 0.930±0.00b
7.14±0.02c
สูตร 4
21.03±0.45a 4.10±0.08a 12.39±0.23a 0.923±0.01b
7.23±0.05b
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรเหมือนกันในแนวตัง้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s multiple test (DMRT)
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ตารางที่ 4 ปริมาณของแข็งทั้งหมด และปริมาณเกลือของน้ำซอสข้นปรุงรส 4 สูตร
ปริมาณของแข็งทั้งหมด
ปริมาณเกลือ
ซอสข้นปรุงรส
(เปอร์เซ็นต์)
(เปอร์เซ็นต์)
สูตร 1
27.24±0.05d
0.82±0.00
a
สูตร 2
47.65±0.11
0.83±0.00
สูตร 3
36.58±0.10b
0.83±0.00
สูตร 4
35.76±0.07c
0.83±0.00
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรเหมือนกันในแนวตัง้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s multiple test (DMRT)
ตารางที่ 5 คุณภาพทางเคมีของน้ำซอสข้นปรุงรสทั้ง 4 สูตร
ซอสข้นปรุงรส
ปริมาณของสารประกอบหลักในอาหาร (เปอร์เซ็นต์)
ความชืน้
โปรตีน
เถ้า
เยื่อใย
สูตร 1
72.76±0.05a
4.71±0.16c
4.60±0.26d
0.23±0.05b
สูตร 2
52.35±0.11c
10.45±0.13a
9.63±0.09a
0.21±0.03b
สูตร 3
63.42±0.10b
9.09±0.53b
8.12±0.22c
0.18±0.03b
สูตร 4
66.57±3.99b
8.99±0.04b
8.53±0.20b
0.38±0.08a
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรเหมือนกันในแนวตัง้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s multiple test (DMRT)
การประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์
คะแนนทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ซอสข้นปรุงรส ด้านรสชาติ กลิ่น ลักษณะ
ปรากฏ และความชอบรวม พบว่าสูตรที่ 2 มีค่าการยอมรับดีที่สุด และมีความแตกต่างกันทางสถิติอ ย่า งมี
นัยสําคัญ (P<0.05) กับสูตรที่ 1, 3 และ 4 ส่วนคะแนนการยอมรับทางด้านสี พบว่า สูตรที่ 3 มีค่าคะแนน
การยอมรับดีที่สุด ส่วนสูตรอื่น มีค่าไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 6 ) ดังนั้นจากการทดลองนี้ คะแนนความชอบ
รวมในสูตรที่ 2 ผู้บริโภคให้การยอมรับดีที่สุด มีค่าคะแนนสูงกว่า 7
ตารางที่ 6 ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสเพื่อคัดเลือกสูตรซอสข้นปรุงรสที่เหมาะสม
ซอสปรุงรส ลักษณะปรากฏ
สี
กลิ่น
รสชาติ
ความชอบรวม
b
b
b
c
สูตร 1
6.64±1.05
6.78±1.16
6.80±0.26
6.77±0.05
6.87±0.05b
สูตร 2
7.21±1.11 a 7.19±1.13b
7.44±0.09a
7.51±0.03a
7.59±0.03a
สูตร 3
7.38±0.90 a 7.33±0.93a
7.13±0.22b
7.34±0.03b
7.32±0.03b
สูตร 4
6.58±0.99 b 6.91±1.04b
6.99±0.20b
6.50±0.08c
6.67±0.08c
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรเหมือนกันในแนวตัง้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s multiple test (DMRT)
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5. การอภิปรายผล
จากการศึกษาการผลิตซอสข้นปรุงรสทั้ง 4 สูตร โดยใช้วัตถุดิบหลักได้แก่สาหร่ายไฮโดรไลเซท และ
น้ำปูทะเลข้นหนืด การทดลองชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบทางเคมีในวัตถุดิบหลักได้แก่ ปริมาณโปรตีน เถ้า และ
เยื่อใยสูง มีส่วนส่งเสริม การเพิ ่มปริมาณสารอาหารในซอสข้น ปรุ งรส โดยให้ค่าเข้า เกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยน้ำซอสข้นปรุงรสแต่ละสูตร มีส่วนประกอบหรือปริมาณวัตถุดิบหลัก ที่ใ ช้ใ นการ
ผลิตต่างกัน ทำให้ซอสข้นปรุงรสที่ผลิตออกมามีลักษณะทางกายภาพ ทั้งด้านสีที่ปรากฏและปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดต่างกัน โดยค่า L* a* b* มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณการใช้สาหร่ายไฮโดรไลเสทและน้ำปูข้นหนืดที่
เพิ่มขึ้น เนื่องจากการค่า L* ซึ่งเป็นค่าที่บอกถึงความสว่างของตัวอย่าง ดังนั้นตัวอย่างที่มีน้ำอยู่มากจะส่งผล
ให้เกิดการกระเจิงของแสงได้มากกว่า ทำให้ค่าสีที่วิเคราะห์ได้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยสูตรที่ได้รับการยอมรับดี
ที่สุด ได้แก่ สูตรที่ 2 ซึ่งเป็นสูตรที่ใช้ สาหร่ายไฮโดรไลเซท 6 กรัม และน้ำปูทะเลข้นหนืด 30 กรัม สอดคล้อง
กับผลการวิเคราะห์คุณภาพสารประกอบหลักในอาหารที่พบว่า สูตรที่ 2 ให้ค่าปริมาณโปรตีน เถ้า และและค่า
ของแข็งทั้งหมดสูงที่สุด ใกล้เคียงกับการผลิตซอสเคยของสุทธิณี ตันติปัญญาเทพ (2551) ที่ได้ผลิตภัณฑ์ มี
ปริมาณโปรตีน ความชื้น และเถ้า เท่ากับร้อยละ 6.79, 60.48, และ 10.93 ตามลําดับ แต่ต่างจากซอสปรุง
รสกะเพราะจากน้ำหมักกะปิ ของสุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช และชุตินุช สุจริต (2557) พบว่าผลิตภัณฑ์มี
ปริมาณโปรตีน เถ้า ความชื้น และ เกลือ เท่ากับร้อยละ 2.50 1.70 93.07 และ 1.53 ตามลําดับ ส่วนค่า
Aw เท่ากับ 0.917 และ pH เท่ากับ 7.69 ขณะที่ผลิตภัณฑ์นี้ได้เยื่อใยจากสาหร่าย เท่ากับร้อยละ 0.21 ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วงเป็นกลาง (pH 7.10) และปริมาณเกลือมีค่าต่ำ (ร้อยละ 0.83) แสดงให้เห็นว่า
คุ ณ ภาพของซอสข้ นปรุง รสอยู ่ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ข องซอสหอยนางรม มอก 1317-2538
(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประมง, 2538) มีความเหมาะสม และเป็นไปได้ในการพัฒนาสูตร
ต้นแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์ซอสข้นปรุงรสเชิงการค้าในโอกาสต่อไป
6. สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า การใช้สาหร่ายไฮโดรไลเซท และน้ำปูทะเลข้นหนืด ในการผลิต
ซอสข้นปรุงรส ได้สูตรที่เหมาะสมที่สุดทั้ง องค์ประทางเคมี สมบัติทางกายภาพ และการยอมรับของผู้บริโภค
ได้แก่ สูตรที่ 2 ซึ่งเป็นสูตรที่ใช้ สาหร่ายไฮโดรไลเซท 6 กรัม และน้ำปูทะเลข้นหนืด 30 กรัม ต่อปริมาตรซอส
ข้นปรุงรส 260 กรัม
7. ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาอายุการเก็บรักษาและการบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
8. คำขอบคุณ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย งบรายได้ประจำปี งบประมาณ
2564
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ปาโมกข์
อินทะนู
ปิยานุกูล
วันดี
ภักดีเดชาเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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3. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองคุณภาพบทความวิจัยและบทความวิช าการ
ระดับชาติ (National Level) ภายนอกมหาวิทยาลัย (External Reviewer)
1
2

ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์
รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์

แสนบุราณ
เสาวกูล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์
3 รองศาสตราจารย์ ดร.สหลาภ
หอมวุฒิวงศ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท
เนืองเฉลิม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 รองศาสตราจารย์ ดร.ธูปทอง
กว้างสวาสดิ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์
ภูสีอ่อน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต
ชูกำแพง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์
คำผา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9 รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู
แก้วหานาม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
10 รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา
มารี เคน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
11 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรุทธ์
สุทธจิตต์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส
สว่างทัพ
นักวิชาการอิสระ
13 รองศาสตราจารย์ ดร.อาลัย
จันทร์พาณิชย์ นักวิชาการอิสระ
14 รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร
จันทร์พาณิชย์ นักวิชาการอิสระ
15 รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร
เกษสังข์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
16 รองศาสตราจารย์ประยงค์
ธรรมสุภา
นักวิชาการอิสระ
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย
โคตรดก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. มยุรัชฎ์ พิพัฒภาสกร มหาวิทยาลัยนเรศวร
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี
สุริยะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อพันตรี
พูลพุทธา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภูริ
มูลสิน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกร
อินทรวิชะ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา
สุคัณธสิริกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ
จรัณยานนท์
มหาวิทยาลัยมหิดล
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ
ชิณวงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์
กิตติปาลวรรธก์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาดล
อามาตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง
สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์ณัฐชา
สังวานศุภพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
31 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อติรัฐ
มากสุวรรณ์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
32 นายแพทย์ภูวดล
กิตติวัฒนาสาร โรงพยาบาลบุรีรัมย์
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33
34
35
36

อาจารย์ ดร.อจิรภาส์
อาจารย์ ดร.ศุภมาศ
อาจารย์ ดร.พัฒนพงศ์
ทันแพทย์นราดล

เพียรขุนทด
ศรีวงศ์พุก
โตภาคงาม
พิมลวิชยากิจ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กองทันตสาธารสุข สำนักอนามัยกรุงเทพฯ

4. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองคุณภาพบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ระดับชาติ (National Level) ภายในมหาวิทยาลัย (Internal Reviewer)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รองศาสตราจารย์มาลิณี
รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ประชัน
รองศาสตราจารย์สมบัติ
รองศาสตราจารย์สายใจ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี
รองศาสตราจารย์อรรถกร
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา
รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุณย์เสนอ
รองศาสตราจารย์ครุปกรณ์
รองศาสตราจารย์ประยงค์
รองศาสตราจารย์อุทิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระพัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิจพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษสุดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตะวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินทิพย์

จุโฑปะมา
สุวรรณรักษ์
คะเนวัน
ประจญศานต์
ทันการ
จุโฑปะมา
จัตุกูล
ปาโนรัมย์
เนื้อไม้หอม
ตรีวิเศษ
ละเอียดอ่อน
ธรรมสุภา
ทาหอม
นามสวัสดิ์
รักการศิลป์
ประชานันท์
ศรีงาน
ชื่นชูจิตร
ณ พัทลุง
สมคุณา
บูรณพันธ์ศักดิ์
กุโบลา
ศิรินนท์
จารัตน์
ปัญญาอินทร์
ศักดิ์ปกรณ์กานต์
พุฒิพงศ์ชัยชาญ
พิมพ์กลัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลกันยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินทรัพย์
อาจารย์ ดร.โกวิท
อาจารย์ ดร.พัชนี
อาจารย์ ดร.พิสมัย
อาจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์
อาจารย์ ดร.คคนางค์
อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์
อาจารย์ ดร.ณรงค์กร
อาจารย์ ดร.เชาวลิต
อาจารย์ ดร.ณัฐพล
อาจารย์ ดร.ณิชาภัทร
อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์

สอนสุภาพ
วรรณูปถัมภ์
ศิลาเกษ
พงษ์อินทร์วงศ์
พรหมเด่น
กิตติ์ธนารุจน์
หอมจันทร์
ทัศนะเทพ
ยาทองไชย
วิชัยรัมย์
จีวัฒนา
สวนประดิษฐ์
โลมารักษ์
สมใจ
ธีระวงศ์ภิญโญ
วันดี
ทศศะ
ชุมแวงวาปี
ปาโมกข์
เกศศรีพงษ์ศา
อามาตย์
ศรีสุข
มุสิกา
อารมณ์
ยืนยาว
วัชรินทรางกูร
กุลฑานันท์
ประชานันท์
เวียงวิเศษ
ช่อชู
ปิตาทะสังข์
ชัยวงศ์
สิมสวย
แสนคำ
มณีพันธ์
แสนคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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65
66
67
68
69
70
71
72
73

อาจารย์ ดร.วิษณุ
อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์
อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์
อาจารย์ ดร.วรนุช
อาจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ
อาจารย์ ดร.รชต
อาจารย์ ดร.ดุสิต
อาจารย์ ดร.พนาสินธุ์
อาจารย์ดร.สุธีกิตต์

ปัญญายงค์
จีระมะกร
ยาทองไชย
ภักดีเดชาเกียรติ
พลเดช
อุบลเลิศ
อุทิศสุนทร
ศรีวิเศษ
ฝอดสูงเนิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงานวิจัย
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1. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับนานาชาติ
(International Level)
1 Professor Dr. R. Michael Smith
2 Professor Dr.Ted Yu-Chung Liu

Niagara University, U.S.A.
National Pingtung University,
Republic of China (Taiwan)
3 Professor Dr. Mario P. Obrero
University or f Northern Philippines
4 Professor Dr. Irom Gambhir Singh
Manipur University, India
5 Professor Dr. Ilhan Cagirgan
Akdeniz University, Turkey
6 Professor Ni Ni Hlaing
University of Distance Education,
Mandalay, Myanmar
7 Professor Saw Pyone Naing
Sagaing University of Education
Sagaing, Myanmar
8 Dr. Bao Kham
University of Foreign Languages,
Hue University, Vietnam
9 Dr. Ashok Thorat
Institute of Advanced Studies in
English, India
10 รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี
วรรณรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11 รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต
สิทธิ์ติกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ
คชสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
13 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร
ดวนใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14 รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.จุฑาทิพย์ สมิตไมตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส
สว่างทัพ
นักวิชาการอิสระ
16 รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์
เนื้อไม้หอม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์
เลี้ยงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์
ประชานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ
จารัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย
ปิยานุกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำภีรภาพ
อินทะนู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรเทพ
วันดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย
(National Level)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี
รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร
รองศาสตราจารย์ ดร.อาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ
รองศาสตราจารย์สมบัติ
รองศาสตราจารย์อุทิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระพัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินทิพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษสุดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิรณี
อาจารย์ ดร.โกวิท
อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์

ภูสีอ่อน
เนืองเฉลิม
โชควรกุล
มารี เคน
จุโฑปะมา
จันทร์พาณิชย์
จันทร์พาณิชย์
ทันการ
ประจญศานต์
ทาหอม
ภูมิสะอาด
วิเศษ
ชิณวงษ์
ศรีงาน
ศักดิ์ปกรณ์กานต์
พิมพ์กลัด
ศิรินนท์
จีวัฒนา
วรรณูปถัมภ์
วิชัยรัมย์
พงษ์อินทร์วงศ์
บูรณพันศักดิ์
หอมจันทร์
ทัศนะเทพ
วัชรินทรางกูร
ปิตาทะสังข์

ระดับชาติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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3. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
(National Level)
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพพร
2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ระดับชาติ
โลมารักษ์
สานุสันต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการ
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565
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คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ที่ ๓๖๙ /๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕
……………………………………….….
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัด
บุ ร ี ร ั ม ย์ ภายใต้ ช ื ่ อ “มหาวิ ท ยาลั ย เพื ่อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สู ่ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั ่งยืน
(Universities for Local Development Based on Sustainable Development Goals)” เพื่อให้
การดำเนินการจัด ทำรายงานสื บเนื่อ งจากการประชุม วิช าการ (Proceedings) เป็นไปด้วยความ
เรีย บร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกอง
บรรณาธิการ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Editorial board) ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการกองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องจากการประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ
(International level)
๑.๑ Professor Dr. R. Michael Smith
Niagara University, U.S.A.
ประธานกรรมการ
๑.๒ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปะเทพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองประธานกรรมการ
๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวมินทร์ ประชานันท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กรรมการ
๑.๔ Professor Ni Ni Hlaing
University of Distance
Education, Mandalay,
Myanmar
กรรมการ
๑.๕ อาจารย์พัลลภา เลิศเจริญวนิช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กรรมการและเลขานุการ
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๒. คณะกรรมการกองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(National level)
๒.๑ ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานกรรมการ
๒.๓ รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน
๒.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วรรณรักษ์
๒.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.คัชรินทร์ ภูนิคม
๒.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรรมการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดเตรีย มต้นฉบับรายงานวิจัย /รายงานวิชาการ (Full paper) เพี่อตีพิม พ์
เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Online Proceedings)
๒. จัดพิม พ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการให้เรีย บร้อย เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และสามารถนำไปอ้างอิงทางวิชาการได้
๓. จัดเตรีย มรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ เพื่อมอบให้แก่ผู้นำเสนอ
งานวิจัยงานวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งได้รับค่าตอบแทนตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การ
จ่ายเงินค่าตอบแทนกองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม ความสามารถและบั งเกิด
ผลดีต่อทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา)
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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