


ค ำกรำบบังคมทูล  
ประธำนที่ประชุมประธำนสภำอำจำรย์มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

 ศำสตรำจำรย์คลินิก นำยแพทย์วิรุณ บุญนุช 

ในพิธีรับโล่พระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี 

แก่อำจำรย์ดีเด่นแห่งชำติ ประจ ำปี พุทธศักรำช 2562 
ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 
วันพฤหัสบดีที ่24  ตุลำคม 2562  

 

ท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโล่รางวัล แก่อาจารย์ดีเด่น
แห่งชาติ ประจ าปี พุทธศักราช 2562 เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่อาจารย์ ท่ีสร้าง
คุณงามความดี ท าคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ เข้ารับโล่พระราชทาน 
จ านวน 5 ท่าน ดังนี้  

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก ่
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย จาก มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่  
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นค ารพ  จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่  
       รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์  จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ 
รองศาสตราจารย์ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา  จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขารับใช้สังคม  ได้แก ่
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์  จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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โครงการการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจ าปี พ.ศ. 2562  
เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลก  

(The Future of Thai Higher Education in Global Context)” 
การประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 

และการประชุมวิชาการ “การน าเสนอผลการวิจัย”  ครั้งที่ 2 
ทีป่ระชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับ 

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วันที่  24-25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 
 

 

หลักการและเหตุผล 
       นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 21 ที่ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนได้ปรับเปลี่ยน

ตามกระแสสมัย เหตุนี้จึงเป็นผลให้สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะสถาบันระดับอุดมศึกษาทั้งรัฐและ
เอกชน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคีในทุกๆ ภาคส่วนต่างต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นบุคคลแห่ง
ยุค เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นครูมืออาชีพที่มีศาสตร์และศิลป์ของการสอน โดยมีบริบทของ
มหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นสังคมฐานความรู้ และหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเน้นให้ผู้ใฝ่รู้ได้มี
โอกาสเข้าถึงความรู้ที่หลากหลายรูปแบบ  สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนฐานของถิ่นภาค และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล อีกทั้งผสมผสานและประยุกต์ความรู้บน
พ้ืนฐานประสบการณ ์เหตุนี้การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันจะส่งผล
ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยตรง ดังนั้นจึงเป็นบทบาทของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างปัญญา 
คุณธรรม สมรรถนะวิชาการ วิชาชีพและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต  เพ่ือสร้างโอกาสให้บัณฑิตมี
ทางเลือกในการศึกษาต่อ และการก้าวสู่ตลาดแรงงาน เพราะพลังที่เพียงพอในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาประเทศ คือการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในยุคศตวรรษท่ี 21  โดยถือว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาทหลักในการอุทิศตนเพื่อสังคมและพัฒนา
ผู้เรียนในทุกๆ มิติตลอดจนพัฒนาประเทศ แต่ด้วยสภาพการณ์ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันที่เป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับต้องพ่ึงพาตนเองต่างได้ขับเคลื่อน บริหารและพัฒนาไปสู่การดําเนินการเชิง
พาณิชย์เพ่ือลดการพ่ึงพางบประมาณจากรัฐ มหาวิทยาลัยจึงต้องมุ่งสร้างนวัตกรรมทางวิชาการ  มี
แนวทางที่เด่นชัดที่จะปรับแปลงความรู้สู่ภาคปฏิบัติ และปรับแปลงคุณค่าสู่มูลค่า ผลิตผลงานที่มี
คุณภาพ สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยระดับอาเซียนและระดับโลก  
นอกจากนี้การที่สถาบันระดับอุดมศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง มีมาตรฐาน
ด้วยแนวระนาบเดียวกันที่ใช้กับทุกๆ สาขาวิชาการและทุกวิชาชีพ ทําให้แต่ละมหาวิทยาลัยต่างมุ่ง
ประเมินกันในด้านปริมาณมากกว่าคุณภาพ เพ่ือที่สถาบันระดับอุดมศึกษาจักได้มีทิศทางในการ
บริหารจัดการที่เป็นเอกภาพ จึงได้มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มอค.) ควบคุม
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้การที่จะใช้การศึกษาให้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาประชากรและประเทศชาติให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้นจําเป็นต้องพัฒนาระบบการจัด
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การศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพดีให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ให้ก้าวทันโลกในศตวรรษท่ี 21  
 นอกจากนี้ การวิจัยในระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนาองค์ความรู้และ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ทว่าการนับจํานวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยให้ความสําคัญกับการวิจัยจากงานประจําและการวิจัยในชั้นเรียนค่อนข้างน้อย ซึ่งการ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาในองค์กรหรือหน่วยงาน การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่
ทําให้เกิดการขับเคลื่อนทางวิชาการเบื้องแรกของนักวิชาการ อันเป็นบันไดขั้นพ้ืนฐานของการเริ่มต้น
โลกทัศน์การวิจัยที่ก่อให้เกิดการขยายผลและเกิดประโยชน์อย่างมากต่อองค์กรมหาวิทยาลัย เกิดการ
มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็ง และเป็นแนวทางในศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความเข้มแข็งของ
ชุมชนให้ปรากฏเป็นรูปธรรม เข้าใจอิทธิพลต่อความเข้มแข็งให้สามารถแกปญหาและพัฒนาชุมชน
และสังคมไดอย่างเหมาะสม ดังนั้นการประชุมวิชาการ “การนําเสนอผลการวิจัย ครั้งที่ 2” จึงเป็นอีก
เวทีหนึ่งเพ่ือให้นักวิชาการได้ใช้เป็นโอกาสการนําเสนอผลงานด้านการวิจัย และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ตลอดจนได้เครือข่ายระหว่างนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยรุ่นใหม่ และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในฐานะที่เป็นองค์กร
เครือข่าย หนึ่งของสถาบันระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงเห็นสมควรจัดประชุม
วิชาการ ปอมท. ประจําปี พ.ศ. 2562 เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลก (The Future 
of Thai Higher Education in Global Context)” เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยน 
วิเคราะห์ และปรับเปลี่ยน ความคิด เจตคติ ตลอดจนมุมมองทางวิชาการต่ออนาคตของอุดมศึกษา
ไทย ให้สามารถนําไปสู่การเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนเพ่ือรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกทั้งยังได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพด้านการ
วิจัย โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการ
แสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การนําเสนอผลงานการวิจัยของ ครู อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ และบุคลากรทั่วไปในรูปแบบของการนําเสนอด้วยวาจาและโปสเตอร์ พร้อมกันนี้ 
ปอมท. ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจําปี 2562 จํานวน 6 สาขา ได้แก่ 
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์  และสาขารับใช้สังคม เพ่ือเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม 
มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ  ให้เป็นตัวอย่างแก่บุคลากรทางการศึกษา 
และเพ่ือผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ระดมความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาไทยภายใต้สถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดการสถาบันอุดมศึกษา 

2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาท้ังรัฐและเอกชน ทั้งในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ว่าด้วยทิศทาง
ในอนาคตของอุดมศึกษาไทย 
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3. เพ่ือเชิดชู และยกย่องผู้ที่ได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562” ของที่
ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

4. เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์เพ่ือการ
นําไปใช้เพ่ือพัฒนาการศึกษาและชุมชน   

5. เพ่ือเป็นการประกาศรางวัลผลงานด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์นําข้อค้นพบไป
แก้ปัญหา หรือบูรณาการไปใช้กับหน่วยงานอื่นได้ 

6. เพ่ือกระตุ้นการให้คณาจารย์ นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดการแลกเปลี่ยน และได้เครือข่าย
ระหว่างนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยรุ่นใหม่ แหล่งทุนและผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 

7. เพ่ือจัดประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และเจ้าหน้าที่
ประสานงานเครือข่าย 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจถึงอนาคตในการพัฒนาการศึกษาไทยภายใต้สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เพ่ือจะได้ตระหนัก เตรียมพร้อมในทุกๆด้านที่มีผลต่อการจัดการสถาบันอุดมศึกษา 

2. การเชิดชู และยกย่องผู้ที่ได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562” อันจะ
เป็นแบบอย่างท่ีงดงามทางวิชาการให้กับคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาได้ศึกษาและปฏิบัติตาม  

3. การได้แหล่งบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจ ในสถานศึกษา เช่น ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาให้สามารถนําความรู้ ข้อคิด แนวทางในการครองตน ครองคนและครองงานไปใช้ใน
การพัฒนาตนเอง อีกท้ังได้เครือข่ายนักวิจัย 

4. การนําเสนอผลสรุปจากการประชุมจากหลากหลายนักวิชาการ และนักวิจัย รวมทั้งหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ย่อมอาจผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนทิศทางการศึกษาในทางท่ีดีขึ้น 

5. การได้ความร่วมมือด้านการวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ิมขึ้น 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
2. สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 400 คน ประกอบด้วย 
1. นายกรัฐมนตรี องคมนตรี   
2. ผู้บริหารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
3. ผู้บริหารสํานักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
4. ผู้บริหารสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
5. นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
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6. ประธานและกรรมการ สภาอาจารย์ สภาคณาจารย์ สภาพนักงาน สภาข้าราชการและสภา
คณาจารย์และสภาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

7. คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ 
8. ผู้บริหาร และบุคลากรในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ทั้งในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา

และอุดมศึกษา 
9. อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 

 
ขอบข่ายการน าเสนอผลงานวิจัย 

กําหนดขอบเขตให้เสนอเสนอหัวข้อวิจัย : แบบสหสาขา ( interdisciplinary) จํานวน 6 
สาขา ดังนี้ 

1) สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
2) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3) สาขาสังคมศาสตร์และรับใช้สังคม  
4) สาขามนุษยศาสตร์ 
5) สาขาศิลปกรรมศาสตร์  
6) วิจัยจากงานประจําและวิจัยจากชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค ำกล่ำวเปิดงำน 
 

เรียน  ท่ำนผู้บริหำร  
  ท่ำนวิทยำกร  
  ท่ำนประธำนสภำคณำจำรย์และพนักงำน  
  ท่ำนผู้มีเกียรติและผู้เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ปอมท. ทุก
ท่ำน 
  

 ดิฉันขอขอบคุณท่ีได้รับเกียรติให้มำเป็นประธำนกำรประชุมวิชำกำร ปอ
มท. ในครั้งนี้  โดยเฉพำะในนำมท่ำน รมว.อว. ดร.สุวิทย์ เมษินยทรีย์ มีภำรกิจ
ส ำคัญ 3 ด้ำนคือกำรสร้ำงและพัฒนำคน  กำรวิจัยและสร้ำงองค์ควำมรู้ กำร
สร้ำงและพัฒนำนวัตกรรม ซึ่งพวกเรำทุกส่วนต้องช่วยกันขับเคลื่อนอย่ำงเป็น
ระบบ และเชื่อมโยงกันเพื่อชี้น ำสังคมและตอบโจทย์ประเทศ 

ตลอดทศวรรษที่ ผ่ ำนมำ  สถำบันอุ ดมศึ กษำ ในประ เทศไทย 
มีควำมพยำยำมพัฒนำและปรับตัว เพื่อรองรับกับกำรเปลี่ยนแปลงของกระแส
โ ล ก  เ ป็ น สิ่ ง ที่ ท้ ำ ท ำ ย ศั ก ย ภ ำ พ ข อ ง ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ว่ ำ 
จะสำมำรถปรับตัวเพื่อควำมอยู่รอด และพัฒนำตนเองอย่ำงรู้เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่  ทรำบว่ำ ที่ประชุมประธำนสภำอำจำรย์มหำวิทยำลัย
แห่งประเทศไทย (ปอมท.)  ในฐำนะที่ เป็นองค์กรเครือข่ำยหนึ่ งของ
สถำบันอุดมศึกษำ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว 
และได้ร่วมกับสภำคณำจำรย์และพนักงำน มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมทำงวิชำกำรประจ ำปี พ.ศ. 2562 เรื่อง “อนำคต
อุดมศึกษำไทยภำยใต้บริบทโลก (The Future of Thai Higher Education 
in Global  Context)” ในวันนี้  น่ำจะเป็นเวทีให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนควำมคิดหรือมุมมองต่อปัญหำกำรอุดมศึกษำ
ใหม่  น ำไปสู่กำรเตรียมควำมพร้อมและสำมำรถปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหำ
ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน อีกทั้ง กำรประชุมวิชำกำร



 

 

ครั้งนี้ ยังเป็นเวทีในกำรเผยแพร่ผลงำนด้ำนกำรวิจัยของคณำจำรย์ และนิสิต
นักศึกษำ และมีกำรประกำศรำงวัลผลงำนด้ำนกำรวิจัย  ซึ่งดิฉันต้องขอแสดงควำม
ชื่นชมรำงวัลผลงำนด้ำนกำรวิจัยในวันนี้ ที่มีควำมหลำกหลำยสำขำ ครบถ้วนตำม
ภำรกิจของกระทรวงเรำ ที่ส ำคัญ ปอมท. ยังเชิดชูเกียรติ ให้แก่อำจำรย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำได้รับรำงวัล “อำจำรย์ดีเด่นแห่งชำติ” รำงวัลโล่พระรำชทำน
จำกสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี  อันเป็นเกียรติยศแก่ผู้ที่ได้รับรำงวัลและคณะผู้ด ำเนินกำรจัดกำร
ประชุมอย่ำงหำที่สุดมิได้  

อย่ำงไรก็ตำม กำรเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เฉพำะบริบทโลก ที่ท้ำทำย
ศักยภำพของมหำวิทยำลัยในกำรปรับตัวเข้ำสู่ศต.ที่ 21เท่ำนั้น แต่ในบริบท
ของกระทรวงใหม่ที่ กพร. ยกให้กระทรวงเรำเป็นต้นแบบของกำรปฏิรูประบบ
รำชกำร  ก็มีกำรเปลี่ยนแปลงที่ทุกท่ำนต้องเผชิญ อย่ำงน้อย 3 เรื่องส ำคัญ  
ได้แก่ 

- กำรปฏิรูประบบบริหำรจัดกำร จะได้ขยำยควำมต่อไป 
- กำรปฏิรูประบบงบประมำณ multi yr budgetting 
- กำรปฏิรูปกฎ ระเบียบ ต่ำงๆ ปลดลอ็คข้อจ ำกัดต่ำงๆ 

เรื่องกำรปฏิรูประบบบริหำรจัดกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมนั้น โดยโครงสร้ำงกระทรวงใหม่จะมีสภำนโยบำย มี สอวช มี 
สป.อว.  มี สกสว  มี วช และ PMU เป็นหน่วยงำนท่ีท่ำนทั้งหลำยจะต้องเจอะ
เจอและยังไม่คุ้นชิน เท่ำใดนัก แม้แต่ตัวหน่วยงำนเองก็ต้องปรับบทบำทตัวเอง
ให้สอดคล้องกับภำระกิจใหม่ ซึ่งวันนี้หำก วช  มำบรรยำยท่ำนก็คงมำพูดใน
ฐำนะ PMU หนึ่งที่ (ดูแลบริหำรงำนวิจัยชุด Grand Challenges ที่
ครอบคลุมควำมยำกจน / PM 2.5/ Aging/ Zero waste etc) และกำรวิจัย
แนวใหม่เพื่อตอบโจทย์ประเทศในลักษณะ Platform based/ Flagship 
programs ในปี งป. 63 เรำได้รับงป. 8400 ลบ  นั้น คำดว่ำจะน ำไปจัดสรร



 

 

ใน 4-5 Platforms และ 16 Flagship programs ดิฉันคงไม่มีเวลำลงลึกใน
กำรกล่ำวเปิดงำนเช่นนี้ แต่เรียนว่ำ ในวันที่ 28 ตค 2562 นี้ กระทรวงได้เชิญ 
ท่ำนอธิกำร รองอธิกำรฝ่ำยแผน ฝ่ำยวิจัยจำกมหำลัยทุกแห่งมำท ำควำมเข้ำใจ
ในกระบวนกำรบริหำรจัดกำรงบวิจัยผ่ำน  PMU และแนวทำง กำรเสนอ
งำนวิจัยในแต่ละ Platforms ซึ่งมหำวิทยำลัยในก ำกับหลำยแห่งร้องว่ำไม่ได้
งบวิจัยในปี 2563 เลย ครำวนี้จะได้มำช่วยกันท ำงำนบน Platforms ตอบ
โจทย์ประเทศและเตรียมท ำงบประมำณ ปี 2564 ต่อไปจริง รมว.อว. ต้องกำร
ให้คิดเป็นแบบ multi yr budgeting เลย คือ คิดควบปี 64-65-66 ไปพร้อม
กัน 
 

บัดนี้ ได้เวลำอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ     
ปอมท.ขอให้กำรจัดประชุมวิชำกำรในครั้งนี้ ประสบควำมส ำเร็จและบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังที่คำดหวังทุกประกำร 

                                                         ขอบคุณค่ะ 



 

 

ค ำกล่ำวรำยงำน 
เรียน ท่ำนประธำนในพิธีที่เคำรพ และ ท่ำนผู้เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร

ระดับชำติ ของที่ประชุมประธำนสภำอำจำรย์มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย หรือ 
ปอมท. ทุกท่ำน  
  กระผม ศำสตรำจำรย์คลินิก นำยแพทย์วิรุณ บุญนุช ประธำนสภำ
คณำจำรย์ มหำวิทยำลัยมหิดล ในฐำนะประธำนที่ประชุมประธำนสภำอำจำรย์
มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในนำมของฝ่ำยจัดกำรประชุมตลอดจน
ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน รู้สึกส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐำธิ
รำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ที่ทรง
พระรำชทำนโล่รำงวัลอำจำรย์ดีเด่นแห่งชำติ ประจ ำปี พุทธศักรำช 2562 อันน ำ
ควำมปลำบปลื้ม ปิติ ยินดี แก่อำจำรย์ดีเด่นแห่งชำติประจ ำปี พุทธศักรำช 2562 
ทั้ง 5 ท่ำน ตลอดจน           ที่ประชุมประธำนสภำอำจำรย์มหำวิทยำลัยแห่ง
ประเทศไทย อย่ำงหำท่ีสุดมิได้ 

ที่ ป ร ะชุ มประธำนสภำอำจำรย์ มหำวิ ทยำลั ยแห่ งประ เทศ ไทย 
ขอขอบพระคุณคุณสุวรรณี ค ำมั่น เลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นอย่ำงสูง ซึ่งท่ำนได้รับมอบหมำย
จำก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติมำเป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ และพิธีรับโล่พระรำชทำนอำจำรย์ดีเด่นแห่งชำติในวันนี้ 

ปัจจุบัน สถำบันอุดมศึกษำในประเทศไทยมีควำมพยำยำมในกำรพัฒนำ
และปรับตัว เพื่อรองรับกับกำรเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกที่ส่งผลกระทบต่อกำร
จัดกำรศึกษำ กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมอันเป็นภำรกิจหลักของคณำจำรย์ ดังนั้น 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติของ ปอมท. ในปีนี้จึงได้จัดขึ้นภำยใต้หัวข้อ 
“อนำคตอุดมศึกษำไทยภำยใต้บริบทโลก (The Future of Thai Higher 
Education in Global Context)”  ซึ่งได้รับเกียรติจำกวิทยำกรที่มีชื่อเสียงและ
เป็นที่ยอมรับในวงกำรวิชำกำรหลำยท่ำน และนอกจำกนี้ ที่ประชุม ปอมท. ยัง



 

 

ก ำหนดให้มีกำรน ำเสนอและกำรประกวดผลงำนวิจัยแบบสหสำขำ ทั้งกำรน ำเสนอ
ด้วยวำจำ (Oral) และกำรน ำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) ซึ่งปีนี้ มีบุคลำกรทำง
กำรศึกษำและนิสิตนักศึกษำให้ควำมสนใจส่งผลงำนเข้ำร่วมกำรน ำเสนอเป็น
จ ำนวนมำก 

ผมในนำมของคณะกรรมกำรจัดกำรประชุม ขอขอบคุณ วิทยำกรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่ำน ขอขอบคุณ คณะกรรมกำรสภำอำจำรย์ สภำคณำจำรย์ 
สภำข้ำรำชกำร สภำคณำจำรย์และพนักงำน สภำพนักงำนของมหำวิทยำลัยทุก
แห่ง และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน และที่ส ำคัญอย่ำงยิ่ง กำรประชุมครั้งนี้ยังได้รับ
กำรสนับสนุนเป็นอย่ำงดีจำกที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย สมำคมที่ประชุม
อธิกำรบดีแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด (มหำชน) และโรงพยำบำลธนบุร ี

บัดนี้ได้เวลำอันสมควรแล้ว ขอกรำบเรียนเชิญท่ำนประธำนในพิธี กล่ำว
เปิดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ปอมท. ประจ ำปี พุทธศักรำช 2562 ในล ำดับ
ต่อไป  ขอบคุณครับ 



 
 

สารบัญ 
  

เรื่อง  หน้า 
โครงการและก าหนดการจัดประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ปอมท. พ.ศ. 2562 1 
รายนามคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ และ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย 8 
ประวัติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562 12 
ประวัติวิทยากร 30 
ผลงานวิจัยที่น าเสนอแบบวาจา 58 
 - การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับโรงงานอัจฉริยะใน

อุตสาหกรรมขนาดกลาง 
ผู้วิจัย  ปัทมาพร เงินเส็ง    เชฐธิดา กุศลาไสยานนท์ 
 ธัญญาทิพ พิชิตการค้า 

59 

 - ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการบริการที่มีผลต่อการใช้บริการอุตสาหกรรม
โรงแรม  
ผู้วิจัย  ชนัญชิดา แก้วทิพยเนตร์    ปิยวัฒน์ ปิ่นประชาสรร 
 ศรัญญา เนียมฉาย   ศาวิตรี ธนกิจเจริญพัฒน์ 
 ไตรภพ จันทะคุณ   ฐิติรัตน์ มีเพ่ิมพูนศรี 

68 

 - ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอีสานจากอดีตถึงปัจจุบัน : บทส ารวจสถานะองค์
ความรู้ 
ผู้วิจัย  ธวัชชัย ป้องศรี 

85 

 - การศึกษาความวิตกกังวลของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่มีต่อปริมาณรังสี
ผู้วิจัย  ธวัช สิรวิิลาสลักษณ์   วิยะดา เสนาะสันต์ 
 คณิต พงษ์พิริยะเดชะ   เภาวรินทร์ ขยายวงศ์ 
 พิชาญ แก้วพุกัม 

106 

 - บุคลิกภาพและความฉลาดทางสังคมท่ีพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการท างานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
ผู้วิจัย  นิพิษฐา แก้ววิเชียร 

115 

 - บัตรตรวจสอบเบื้องต้นส าหรับธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย 
ผู้วิจัย  สุรพล ศรีบุญทรง    วราภรณ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 
 ประชุม ไตรยุทธ    ประนอม จันทรังษี 

125 

 - การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ความสามารถของตนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิต                      
ของผลของการใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการส่งเสริมทัศนคติในการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้สูงอายุ 
ผู้วิจัย  วรรษา กุลตังวัฒนา   ชาญ รัตนะพิสิฐ 

145 

 
 
 
 



 
 

สารบัญ (ต่อ) 
  

เรื่อง  หน้า 
 
 

- ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน กับ ความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน
จากบริษัทภายนอก (Outsource)  ของ บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด 
(มหาชน) 
ผู้วิจัย  นารินี แสงสุข     กรเอก กาญจนาโภคิน  
 ปริญญาภรณ์ พจน์อริยะ 

156 

 - การพยากรณ์ผลตอบแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของบริษัทหลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ผู้วิจัย  อรไท  ชั้วเจริญ 

168 

 - การท างานเป็นทีมและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานที่พยากรณ์ความผูกพันใน
งานของพนักงานอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจัย  ณัฐชา  เมืองโต 

180 

 - ความต้องการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การลดต้นทุนส าหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
ผู้วิจัย  ภานุวัฒน์  สุพรม     ไพโรจน์  พิภพเอกสิทธิ์ 
 สรวงอัยย์  อนันทวิจักษณ์ 

188 

 - ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ารับบริการวิชาการของส านักบริการ
วิชาการ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้วิจัย  ศิริอร ศักดิ์วิไลสกุล 

200 

 - การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้วิจัย  จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา     ณัฐวดี  สมบูรณ์  

215 

 - ความโปร่งใส ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคลากร สายวิชาการของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้วิจัย  ศาวิตรี ธนกิจเจริญพัฒน์     ชนัญชิดา แก้วทิพยเนตร์ 
 ปิยวัฒน์ ปิ่นประชาสรร   ศรัญญา เนียมฉาย 
 ไตรภพ จันทคุณ    ฐิติรัตน์ มีเพ่ิมพูนศรี 

225 

  แนวทางการสร้างสรรค์สื่อหนังสือภาพส าหรับเด็กวัยแรกเกิดถึง 3 ปี เพื่อส่งเสริมความ
มั่นคงทางจิตใจ โดยมีทฤษฎีความผูกพันเป็นฐาน 
ผู้วิจัย  น าบุญ  นามเป็นบุญ   

239 

  การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนโยบายและแผน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนครพนม 
ผู้วิจัย  อาพาพร  สุพร    ศันสนีย์  นนทะวงศ์ 
 สมพร  กงนะ 

248 

  การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ  
GUPI-SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291) 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้วิจัย  วีระพงษ์ พิมพ์สาร  

259 



 
 

สารบัญ (ต่อ) 
  

เรื่อง  หน้า 
  การพัฒนาชุดอุปกรณ์อย่างง่ายส าหรับการเรียนในวิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 

ผู้วิจัย  พรสวรรค์  อมรศักดิ์ชัย   อมรรัตน์  ม่วงอ่อน 
 ทัศนีธร  ชื่นประทุม 

272 

  การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ผู้วิจัย  ปิยะพจน์  แรมจบก   นภาทรัพย์  เลิศปรีดากร 

281 

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริม ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: เรื่องภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน 
ผู้วิจัย  ศานต์ พานิชสิติ    พิมพ์พรรณ  ทิพยแสง 
 อภิชาติ สุวรรณชื่น 

292 

  ยุทธวิธีการเสริมสร้างศักยภาพครูสังคมศึกษาเพ่ือเป็นนักวิจัยชุมชนร่วมสมัย 
ผู้วิจัย  เชษฐภูมิ วรรณไพศาล 

302 

  การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทและ
แผนผังความคิด  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้วิจัย  กชพร  ชลธาร    กิตติพร  โนนคู่เขตโขง 

317 

  การศึกษาการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการพัฒนาความสามารถในการน าไปใช้จริง 
ของนักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในฐานะวิชาศึกษาทั่วไป 
ผู้วิจัย  สุวัธน์ เรืองศรี 

327 

  การศึกษาแนวทางการออกแบบวางผังแม่บทสถาบันการศึกษาเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ที่ยั่งยืน 
ผู้วิจัย  สุรวัช  หมู่เก็ม 

336 

  การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการอ่าน
แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ผู้วิจัย  วรินยา วารีย ์    ประยงค์  กลั่นฤทธิ์ 

346 

  ปัจจัยคัดสรรทางจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา   
ปีที่ 6 จังหวัดก าปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ผู้วิจัย  ธีระ ยอน    วีรพล แสงปัญญา 

369 

  ความรู้และพฤติกรรมการดูแลสายตาของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้วิจัย  ฐิติกา  เกาะหมาน    โชติกา พูลสนาม 
 นพดล ศรีสุรัตนเมธากุล 

379 

  ช่วงความเชื่อมั่นส าหรับความแปรปรวนของการแจกแจงเลขชี้ก าลัง 
ผู้วิจัย  อรไท ชั้วเจริญ    วริษา ต่างใจ 
 พรรณนา เอ่ียมสุวรรณ์   อัตถสิทธิ์ สินนา 
 อภิวีร์ อันตรเสน    ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร 

389 

 



 
 

สารบัญ (ต่อ) 
  

เรื่อง  หน้า 
  คุณภาพน้ าและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าขุมเหมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

ผู้วิจัย  ถนอมศักดิ์ บุญภักดี   พลอยสิรินทร์ แสงมณี 
 ปาษาณ กุลวานิช 

399 

  ความส าเร็จของการขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการด้วยแนวคิดลีนในกลุ่มอุตสาหกรรม
ส ารวจและผลิตน้ ามันและแก๊สธรรมชาติ  
ผู้วิจัย  ยุทธนา ดอกเทียน   เจษฎา นกน้อย 
 สัญชัย ลั้งแท้กุล 

413 

  การศึกษาผลลัพธ์ของการรักษาโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลัน 
ผู้วิจัย  พนารัตน์ สิงห์ค า    สมชาย สุริยะไกร 

423 

  การสร้างโมเดลเบื้องต้นเพ่ือคัดกรองมะเร็งช่องปากตามบ้านระดับชุมชนโดยใช้อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน 
ผู้วิจัย  วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย   บวร คลองน้อย 
 มงคล อักโข    อัครวรรธน์ อัสดารักษ์ 

433 

  การออกแบบวิธีปฏิบัติส าหรับอากาศยาน เข้า-ออก ระหว่างสนามบินเชียงใหม่ และ
สนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 
ผู้วิจัย  พันศักดิ์ เนินทราย       ภาณุวัฒน์ ผูกทอง 

445 

  การส ารวจเทคนิควิธีการตรวจวินิจฉัยและชุดตรวจส าเร็จรูปโรคเลปโตสไปโรสิสและการ
ประเมินซ้ าค่าความเที่ยงตรงแม่นย าชุดตรวจส าเร็จรูปชนิดไอจีเอ็มอิไลซาในประเทศไทย 
ผู้วิจัย  สันติ มณีวัชระรังสี   กัลลยานี ดวงฉวี 
 ธารีรัตน์ กะลัมพะเหติ   งามพล สุนทรวรสิริ 
 วีรวรรณ ลุวีระ 

455 

  ต้นทุนและผลตอบแทนของเลี้ยงปลานิลระหว่างผู้ที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตร 
แบบแปลงใหญ่ปลานิลกับผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการ จังหวัดชลบุรี 
ผู้วิจัย  อติญา วงศ์วิทย์วิโชติ   กุลภา กุลดิลก 
 เดชรัต สุขก าเนิด 

467 

  ผลกระทบของการสะสมอุณหภูมิ ต่อพ้ืนชั้นดาดฟ้า ค.ส.ล. ที่ใช้กรวดปูคลุมเพ่ือป้องกัน
ความร้อน 
ผู้วิจัย  อิทธิพงศ์ พันธ์นิกลุ   สถาพร โภคา 

477 

  ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมของวัดศิริสุทโธ (ค าชะโนด) 
ผู้วิจัย  จินดารัตน์ ปีมณี     กนกวรรณ  พันศิลา 

489 
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ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรระดบัชำติ ปอมท. ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
เร่ือง “อนำคตอดุมศึกษำไทยภำยใต้บริบทโลก 

(The Future of Thai Higher Education in Global Context)” 
วนัท่ี  24-25 ตลุำคม พ.ศ. 2562 

ณ เดอะ ไทด ์รีสอรท์ จงัหวดัชลบรุี 
------------------- 

วนัพฤหสับดีท่ี  24ตลุำคม 2562 
08.00 – 09.00 น.        ลงทะเบยีน ณ หอ้ง แปซฟิิค 
08.30 - 08.45 น.         งานแถลงขา่วอาจารยด์เีด่นแห่งชาต ิพ.ศ. 2562  
09.00 – 09.15 น.        กล่าวตอ้นรบั โดย พธิกีร รศ.ดร.วทิวสั แจง้เอีย่ม  

และ ผศ.ดร.นนัทพร วงษ์เชษฐา 
   กล่าวรายงานโดย  ศาสตราจารยค์ลนิิก นายแพทยว์ริณุ บุญนุช 
   ประธานทีป่ระชุมสภาอาจารยม์หาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย 

ประธานสภาคณาจารย ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
09.15 – 09.25 น.        ประธานในพธิ ีเลขานุการรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอุดมศกึษา  

วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม กล่าวเปิดงาน 
09.25 – 09.45 น.        พธิรีบัโล่พระราชทานรางวลั อาจารยด์เีด่นแห่งชาต ิประจ าปี พ.ศ. 2562  
09.45 – 10.00 น.        ถ่ายภาพหมู่ทีร่ะลกึ 
10.00 – 10.30 น.        ชมนิทรรศการแสดงผลงานอาจารยด์เีด่นแห่งชาต ิประจ าปี พ.ศ. 2562 

/ พกัรบัประทานอาหารว่าง บรเิวณ หน้าหอ้งแปซฟิิค 
10.30 – 12.00 น.        เสวนา เรือ่ง “เสน้ทางสู่การเป็นอาจารยด์เีด่นแห่งชาต”ิ ณ หอ้ง แปซฟิิค 
                               วทิยากร อาจารยด์เีด่นแห่งชาต ิประจ าปี พ.ศ. 2562 
                               ด าเนินการเสวนา โดย ผศ.ดร.อรยิา คหูา ผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ ปอมท. 

และ ผศ.ดร.นวลสวาท หริญัสกลวงศ ์ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาบุคลากร 
มหาวทิยาลยั ปอมท. 

12.00 น. – 13.00 น.     พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. – 14.30 น.     การบรรยายทางวชิาการ  กลุ่มยอ่ย 
   กลุ่มที ่1  หวัขอ้  “ระบบและกลไกในการขบัเคลื่อนการวจิยัในสถาบนั 

อุดมศกึษา” ณ หอ้ง แปซฟิิค 1 
วทิยากร   ผูอ้ านวยการส านักงานการวจิยัแห่งชาต ิ
ผูด้ าเนินรายการ   ศ.ดร.อมัพร ธ ารงลกัษณ์ 

   รองประธาน ปอมท. คนที ่1 
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กลุ่มที ่2  หวัขอ้  “ธรรมภบิาล : ปัญหาและทางออก”  
    ณ หอ้ง แปซฟิิค 2 

วทิยากร  1)  ศาสตราจารยค์ลนิิกเกยีรตคิุณ นายแพทยอุ์ดม คชนิทร  
       สมาชกิวุฒสิภา  
       และ อดตีรฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 
   2)  รศ.จริะพนัธ ์หว้ยแสน  
       อธกิารบดมีหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 

ผูด้ าเนินรายการ     ผศ.ภทัระ ลมิป์ศริะ 
                         ผูอ้ านวยการฝ่ายกจิการสงัคม ปอมท. 

กลุ่มที ่ 3 หวัขอ้   “วางแผนการเงนิอยา่งไรใหอ้ยูไ่ดห้ลงัเกษยีณ” 
    ณ หอ้ง แอตแลนตคิ 

วทิยากร  1) ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมด ี
                             ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยั 

      ธรรมศาสตร ์จ ากดั 
                                          2) คุณหสัวรา แสงรุจ ิรองกรรมการผูจ้ดัการ  
                                              ผูบ้รหิารสายงานกองทุนส ารองเลีย้งชพี  บลจ. กรงุไทย 
                                          3) คุณพรพมิพ ์โชคเหรยีญสุขชยั ผูอ้ านวยการอาวุโส  
                                              ฝ่ายกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
                                          4) คุณเอมอนงค ์สายยนืยง ผูจ้ดัการฝ่ายกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

ผูด้ าเนินรายการ    ผศ.ปิยะ อุไรไพรวนั เลขาธกิาร ปอมท. 
14.30 – 17.15 น.        พกัรบัประทานอาหารว่าง 
                              การน าเสนองานวจิยัแบบโปสเตอร ์ (Poster presentation) 

บรเิวณ หน้าหอ้ง แปซฟิิค 
การน าเสนอผลงานวจิยัแบบบรรยาย (Oral presentation)  

                              หอ้งที ่1 หอ้ง แปซฟิิค 1 
                              หอ้งที ่2 หอ้ง แปซฟิิค 2 
                              หอ้งที ่3 หอ้ง แปซฟิิค 3   
17.15-17.30 น.           พธิมีอบรางวลัการประกวดการน าเสนอผลงานวจิยัแบบบรรยาย 

และแบบโปสเตอร ์ณ หอ้ง แปซฟิิค 1 
17.30 – 18.30 น.       พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
18.30 – 22.30 น.       งานเลีย้งรบัรองและแสดงความยนิดแีด่ “อาจารยด์เีด่นแห่งชาต ิ 

ประจ าปี พ.ศ.2562” ณ หอ้ง แปซฟิิค 
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วนัศกุรท่ี์  25 ตลุำคม 2562 
08.30 – 09.00 น.       ลงทะเบยีน ณ  หอ้ง แปซฟิิค 
09.00 – 10.30 น.       บรรยาย เรือ่ง "อุดมศกึษากบัการวจิยั ท าอยา่งไรใหต้อบโจทยส์งัคม" 
                             โดย ศ.ดร.สมชาย วงศว์เิศษ 
10.30 – 10.45 น.       ประธาน ปอมท. กล่าว ปิดการประชุมวชิาการ ปอมท. 
10.45 – 12.00 น.       พกัรบัประทานอาหารว่าง และ พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
12.00 - 13.00 น.        พกัรบัประทานอาหารกลางวนั   
13.00 - 14.00 น.        ประชุมถอดบทเรยีนจากการประชุมวชิาการ 
14.00 - 18.00 น.        เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 
 



a 
 
 
 

ประกาศที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย   
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการ 

จัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 
---------------------- 

เพ่ือให้การด าเนินงานของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ด าเนินไป 
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามระเบียบที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย  (ปอมท.)  ว่าด้วยการบริหารงานของที่ประชุม พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557   
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ดังรายนามต่อไปนี้ 
  

คณะกรรมการอ านวยการ     
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิรุณ  บุญนุช    ประธานกรรมการ   
ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร  ธ ารงลักษณ์   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทยต์ุลย์ สิทธิสมวงศ์    กรรมการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน พลโยธา   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา     กรรมการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา      กรรมการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์     กรรมการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ        กรรมการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์   กรรมการ 
อาจารย์ ดร.โสภิดา  สัมปัตติกร        กรรมการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน       กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการกองบรรณาธิการจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจ าปี 

พ.ศ. 2562 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 รองศาสตราจารย์จิระพันธ์  ห้วยแสน    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสุรพล นธการกิจกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร  พ่วงพรพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
 ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ปานจันทร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส   แจ้งเอ่ียม มหาวิทยาลัยบูรพา 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ลิ้มมีโชคชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรนิทร์  เหลืองสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา  เชาว์เรืองฤทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท  สิทธิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท  หิรัญสกลวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ชัย  แนมจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  จอมดวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11. อาจารย์ ดร.ธันวา  ใจเที่ยง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

12. อาจารย์ ดร.อรรชนีย์   บุญประกอบ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

13. อาจารย์ ดร.วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14. อาจารย์ ดร.กนกทิพย์  บุณยรัตกลิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิรุณ   บุญนุช มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร  หัถกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทยต์ุลย์  สิทธิสมวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพักตร์  ศรีไวย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.มนกานต์  อินทรก าแหง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท ชั้วเจริญ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาว  เวียงค า มหาวิทยาลัยพะเยา 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัติ ปานศิลา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชฌาสัย ศิริตันติกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์  วงศาวาส มหาวิทยาลัยมหิดล 
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11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติหญิง  กสิบาล มหาวิทยาลัยนครพนม 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชานันทน์  ปัญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

13. อาจารย์ ดร.รัฐกร  ศรีสุทธี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
สาขาสังคมศาสตร์และรับใช้สังคม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บุญภักดิ ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  สามัคคีธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ  ศักดิ์เจริญ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ปานจันทร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพนธ์  ศาลาทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลย์สม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สุริยะไกร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเชดิ  หนูอิ่ม มหาวิทยาลัยบูรพา 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช  แก้วจ านงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์  สุขะวัธนกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์  นพวงศ์ ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
13. อาจารย์ ดร.อรรถพล  กาญจนพงษ์พร มหาวิทยาลัยมหิดล 
14. อาจารย์ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

สาขามนุษยศาสตร์ 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิสาข์  ไชยโย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  สามัคคีธรรม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์  เชาว์แสงรัตน์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรสา  บัวตะมะ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  เอ่ียมส าอางค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชวภ์ูริชญ์  น้อมเนียน  มหาวิทยาลัยมหิดล 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เพียยุระ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลย์สม  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุลกัษณ์  งามลักษณ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
10.  อาจารย์ ดร.มยุรี  ถาวรพัฒน์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
11.  อาจารย์ ดร.ฐปรัตน์  รักษ์ภาณุสิทธ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
12.  อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  บุตรสาคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
13.  อาจารย์ ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  ทิมวัฒนบรรเทิง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชยั  สมานชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  เนสุสินธุ ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร  รมยานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์   ทองนิ่ม  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร์  แจ่มอรุณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธพัชร์  น้อยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
8. อาจารย์ ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
9. อาจารย์ ดร.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
10. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์  พิทยเมธี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
11. อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงส าราญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

วิจัยจากงานประจ าและวิจัยจากชั้นเรียน 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร  วงศ์พิศาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชา แดงจ ารูญ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน   พลโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูรัตน์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา  คูหา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล  หอมทอง มหาวิทยาลัยบูรพา 
10. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ไหลภากรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
11. อาจารย์ ดร.แสงกฤช  กลั่นบุศย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
12. อาจารย์ ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

13. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  พวงยอด มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.  2562                  

ประกาศ  ณ  วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.  2562  

             
(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิรุณ  บุญนุช)                                             

ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
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ประวัติและผลงาน 

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 

พ.ศ. 2562 
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อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ประวัติโดยย่อ 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2528 ประกาศนียบตัรมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
พ.ศ. 2532 ปริญญาตรสีาขาเคมีอุตสาหกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
พ.ศ. 2537 Doctor of Philosophy (Polymer Physics) University of Leeds  สหราชอาณาจักร 

 
ประวัติการท างาน 

ได้รับการบรรจุเข้าท างานเป็นอาจารย์ประจ า ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2537 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2541 และด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2547 
ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับมอบหมายงานต่างๆ เช่น เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิสิฐวิธาน สาขาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับภาควิชา ภาควิชาเคมี เป็น
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายศาลายา เป็นประธานอนุกรรมการความปลอดภัยทางเคมีของมหาวิทยาลัย และ 
ปัจจุบันเป็น รองหัวหน้าภาควิชาเคมี และ รักษาการแทนประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์  (หลักสูตรนานาชาติ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 
รางวัลเชิดชูเกียรติที่เคยได้รับ 
พ.ศ. 2543 รางวัลนักวิทยาศาสตรร์ุ่นใหม ่   มูลนิธิส่งเสรมิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
        ในพระบรมราชูปถัมภ ์
พ.ศ. 2554 อาจารย์ตัวอย่าง  คณะวิทยาศาสตร ์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2555 รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล  สาขาความเป็นคร ู มหาวิทยาลยัมหิดล 
พ.ศ. 2555 ศิษย์เก่าเกียรติยศ 50 ปี สถาบันเทคโนโลย ี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ 
  พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  ทหารลาดกระบังและสมาคมศิษยเ์ก่า 
        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ 
        ทหารลาดกระบัง 
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พ.ศ. 2558 รางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
  O (Originality) : สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ 
พ.ศ. 2560 อาจารย์ตัวอย่าง  คณะวิทยาศาสตร ์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2561 อาจารย์ตัวอย่าง  สภาคณาจารย ์  สภาคณาจารย์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2562 อาจารย์ดเีด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ีที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย 
        แห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
 
ผลงานที่ส าคัญ 
ด้านการเรียนการสอน 
 ได้พยายามปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอยู่เสมอ  เช่น พยายามหาความรู้ที่มีความเป็นปัจจุบันมาสอน  หาความรู้ที่
ใกล้ตัวผู้เรียนหรือ โดยให้ผู้เรียนไดม้องเห็นภาพในมหภาคก่อนท่ีจะลงลึกในเนื้อหาเชิงทฤษฎีที่เป็นระดับจุลภาค ได้มี
น าของใช้บางชนิด เช่น  การน าคลิปวิดีโอต่างๆ ที่น่าสนใจ  การน าตุ๊กตาดินเผาที่ชาวจีนใช้ในการวัดอุณหภูมิน้ าร้อน
ส าหรับชงชามาใช้ประกอบการสอนเรื่องแก๊ส และกฎของแก๊ส  หรือการใช้ตัวอย่าง หรือช้ินงานผลิตภัณฑ์พอลิเม
อร์ชนิดต่างๆ  มายกตัวอย่างให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ หรือรูปแบบของกระบวนการ
ผลิตต่างๆ ได้อย่างชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นระหว่างเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนกล้า
ซักถาม และแสดงความคิดเห็น 
 
ด้านการวิจัย 
 ได้น าองค์ความรู้ที่มีในด้านเส้นใยความแข็งแรงสูง ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนด้วย
เทคโนโลยีในประเทศ  ได้ศึกษาการใช้ประโยชน์จากเส้นใยสั้นจากใบสับปะรดส าหรับงานทางด้านคอมพอสิท และ
ยางเพื่อเป็นหนึ่งในทางเลือกของการใช้ประโยชน์จากของเหลือท้ิงทางการเกษตรที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก และมีบริบท
ที่สอดคล้องกับทิศทางการเข้าสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพของสังคมโลก และบริบทของประเทศไทยที่เป็นประเทศ
เกษตรกรรม และเป็นผู้ผลิตสับปะรดอันดับ 1 ของโลก 
 
ด้านบริการวิชาการ 
ได้รับเชิญเข้าเป็นคณะกรรมการการจัดประชุมวิชาการต่างๆ ทั้งระดับประเทศ และนานาชาติเป็นประจ าทุกปี เช่น 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.)  Pure and Applied Chemistry 
International Conference (PACCON)  Polymer Conference of Thailand (PCT)  นอกจากน้ีแล้วยังเป็น
ผู้ทรงคุณวฒุิในการประเมินโครงการวิจัย และนวตักรรมของหน่วยงานต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาหลักสูตร 
และประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆ 
 
ทุนวิจัย 
ในระยะเวลาที่ท างานมา ได้รับทุนวิจัยต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน เช่น ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  มูลนิธิโทเร เพื่อ
การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ  สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ  บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกตติ้ง จ ากัด  บริษทั พีทีที เคมีคอล จ ากัด  บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน)   
 
แนวคิดในการท างาน 
ท างานด้วยความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ท่ีได้รับมอบหมายทั้งงานสอนและงานวิจัย ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ 
ซื่อสัตยส์ุจรติ ตรงต่อเวลา ยดึมั่นในจริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติตนตามกฎและระเบียบขององค์กร มีความ
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เสมอต้นเสมอปลาย มีความมั่นคงทางอารมณ์  รับฟังความคดิเห็นของนักศึกษาและเพื่อนร่วมงานอย่างเท่าเทียม ไม่
เลือกปฏิบตัิกับบุคคลใดบุคคลหนึง่โดยเฉพาะ มีความจริงใจและสนใจต่องานท่ีท าอยู่เสมอ ขยันหมั่นเพียรใน
การศึกษาและเรยีนรู้ความก้าวหนา้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขในงาน
สอนและงานวิจัยใหม้ีความทันสมยั 
 
แรงบันดาลใจ 
พระราชด ารัสหลายองค์ที่ทรงพระราชทานในวโรกาสต่างๆ ได้สร้างแรงบันดาลใจอย่างมาก ที่ส าคัญ มีดังน้ี 

“.ครูนั้นจะต้องให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ด้วยความเมตตา ด้วยความหวังดี คือ ด้วยความเมตตาต่อผู้ที่เป็นลูกศิษย์ และ
ด้วยความหวังดีต่อส่วนรวม เพราะถ้าส่วนรวมประกอบด้วยบุคคล ท่ีมีความรู้ดี ส่วนรวมก็ไปรอด.” 

 “ ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ท่ีควรจะห่วง หันไปห่วงอ านาจ ห่วงต าแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และ ห่วงรายได้กันมากเข้า ๆ แล้ว 
จะเอาจิตเอาใจที่ไหน มาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้น ก็จะค่อย ๆ บั่นทอน
ท าลายความเป็นครูไปจนหมดสิน้ จะไม่มีอะไรเหลือไว้ พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะ
ไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นท่ีเคารพบูชาอีกต่อไป ” 

 “มหาวิทยาลัย มุ่งสั่งสอนนักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ซึ่งเป็นการดี แต่นอกจากจะสอนให้เก่งแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะ
อบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย ประเทศเราจึงจะได้คนที่มีคุณภาพพร้อมคือ ทั้งเก่งและทั้งดีมาเป็นก าลังของบ้านเมือง ” 
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อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ถิ่นค ารพ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2528  วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) เกียรตินิยม  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2534  Master of Public Health (Epidemiology) จาก University of the Philippines,  
       Republic of the Philippines 
พ.ศ. 2539  Master of Medical Statistics  จาก University of Newcastle, Australia 
พ.ศ. 2543  Doctor of Philosophy (Statistics)  จาก University of Newcastle, Australia 

ประวัติการท างาน 
2528 – 2536 นักวิชาการควบคุมโรค กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 
2536 – 2539 อาจารย์ ภาควิชาชีวิสถติิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
2540 – 2543 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวิสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2544 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวิสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2550 – 2553 ประธานหลักสตูร  Doctor of Philosophy Program in Public Health 
2556 – 2560 ประธานหลักสตูร  Doctor of Philosophy Program in Epidemiology and Biostatistics 
2556 – ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ  

 (Data Management and Statistical Analysis Center หรือ DAMASAC)  
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผลงานวิชาการด้านต ารา:  
 คู่มือปฏิบัติการชีวสถิต ิส าหรับเรียนรู้ชีวสถิติด้วยตนเอง (Workbook for Biostatistics). 2541 
 การวิเคราะห์ข้อมลูการวิจัยทางวทิยาศาสตร์สุขภาพโดยใช้การถดถอยลอจีสติก (Analysis of Data in 

Health Science Research Using Logistic Regression). 2543 
 Workbook for Biostatistics. 2543 
 แนวปฏิบัติส าหรับการวิเคราะหร์ะยะปลอดเหตุการณ ์(A Practical Guide For Survival Analysis). 

2544 
 A Handbook of Categorical Data Analysis in Health Science Research. 2544 
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ผลงานวิชาการด้านบทความวิจัย:  

 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ International journals 112 เรื่อง 
 Citations รวมทั้งหมดจ านวน  2,063 ครั้ง (ห้าปีย้อนหลัง จ านวน 1,249 ครั้ง) 
 h-index รวมทั้งหมด  = 24 (ห้าปีย้อนหลัง = 19) 
 i10-index รวมทั้งหมด  = 43 (ห้าปีย้อนหลัง = 36) 
 แหล่งที่มา Google Scholar (https://tinyurl.com/banditpubications) 

 
ผลงานด้านนวตกรรม: เป็นหัวหน้าคณะท างาน พัฒนาระบบสารสนเทศ ร่วมกับคณะนักวิจัย 
คณาจารย์ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้ 

1. Stat Village: เป็นรูปแบบการสอนวิชาชีวสถิติ ที่จ าลองทุกขั้นตอนของการวิจัย ในห้องที่
จ าลองเป็นหมู่บ้าน ชื่อ Stat Village โดยท าตามข้ันตอนที่ https://tinyurl.com/statvill  

2. Thai Clinical Trials Registry (TCTR): ระบบลงทะเบียนงานวิจัยคลินิก ที่ 
www.clinicaltrials.in.th เป็นหนึ่งใน 17 Primary Registration Site ที่ endorsed โดย
องค์การอนามัยโลก ระบบนี้มุ่งเป็นเวทีให้นักวิจัยไทย ตลอดจนผู้ป่วย สามารถเข้าถึงได้ 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในทางวิทยาศาสตร์ และท าวิจัยคลินิกส าเร็จได้อย่างมีคุณภาพ โดย
ไม่วิจัยซ้ าซ้อนกับที่มีคนก าลังท า  

3. GMS Cohort: ระบบสารสนเทศสุขภาพเพ่ือต้านภัยมะเร็งท่อน้ าดีในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ที่ 
https://laostmp.gmscohort.org 

4. Data Archival for Maximum Utilization System (DAMUS): ระบบแบ่งปันข้อมูล 
ที่ www.damus.in.th ขุมทรัพย์ข้อมูลดิบจากโครงการวิจัย แบ่งกันใช้ เพ่ือร่วมกันสร้าง 

5. Isan Cohort: ระบบสารสนเทศสุขภาพที่ให้บริการประชาชนในการคัดกรองและรักษา
มะเร็งท่อน้ าดี ในชื่อ Isan Cohort (ท่ี www.cascap.in.th) ที่มีหน่วยงานต่างๆ เข้าใช้งาน
มากกว่า 400 แห่ง มีการลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงเพ่ือรับการตรวจคัดกรองแล้วกว่าสองล้านคน 
และตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีด้วยอัลตร้าซาวด์ไปแล้วกว่าเจ็ดแสนคน 

6. Thai Care Cloud: ระบบเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพโรงพยาบาลเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ
ไร้รอยต่อระหว่างหน่วยบริการและวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาล Thai Care Cloud (ที่ 
www.thaicarecloud.org) ระบบนีม้ีโรงพยาบาลกว่าร้อยละ 80 ของประเทศเขา้ใช้บริการ
ให้การดูแลประชาชน มีโมดูลย่อยในระบบนี้ที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับไปใช้งานอย่าง
กว้างขวาง เช่นโมดูลของโครงการป้องกันและชะลอไตเสื่อมชื่อ CKDNET พร้อม Mobile 
application ชื่อ CKD รักษ์ไต และโมดูลชื่อ ThaiCOC ส าหรับดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน 
ซึ่งส่งต่อผู้ป่วยไร้รอยต่อตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันให้บริการผู้ป่วยไปแล้วกว่าห้าแสนราย  

7. National Clinical Research Center (nCRC): ระบบจัดการโครงการวิจัยคลินิกที่ชื่อ 
National Clinical Research Center ที ่www.ncrc.in.th เป็นระบบให้นักวิจัยสมัครเข้า
ใช้งานฟรี มีเครื่องมือจัดการงานวิจัยที่ครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ปัจจุบันมี
ผู้ใช้งานลงทะเบียนสร้างโครงการวิจัยและใช้งานระบบเพื่อจัดการงานวิจัยมากกว่าพัน
โครงการ 

https://tinyurl.com/statvill
http://www.clinicaltrials.in.th/
https://laostmp.gmscohort.org/
http://www.damus.in.th/
http://www.cascap.in.th/
http://www.thaicarecloud.org/
http://www.ncrc.in.th/
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8. Thai Hospital Information System (ThaiHIS): ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 
www.thaihis.org เพ่ือให้โรงพยาบาลมีระบบสานสนเทศที่เป็น Web-based น าไปพัฒนา
ต่อยอดได้เอง เพื่อให้ทันต่อพัฒนาการทางเทคโนโลยีสานสนเทศที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว ด้วยต้นทุนที่ต่ า แล้วสังคมได้ประโยชน์ กล่าวคือ
มุ่งให้เกิดฐานข้อมูลสุขภาพระดับชาติ (National Health Database) ที่สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบไร้รอยต่อระหว่างโรงพยาบาลตามมาตรฐานสากล HL7 FHIR พร้อม
ระบบบริการทางการแพทย์อัจฉริยะ ที่มีสมรรถนะด้านการรายงานผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูลขั้นสูง และระบบวิจัยทางคลินิก อีกท้ังรองรับเทคโนโลยี IoT, Machine learning, 
AI, และ 5G ในอนาคต 

 
รางวัลที่ได้รับ 

ปี 2536  ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตร บูรฉัตร รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประเภททั่วไปด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ปี 2548  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากสภาวิจัยแห่งชาติ 
ปี 2552  ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ปี 2560  ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ปี 2561 ได้รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว  
 รางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่นด้านบริการ โดยมูลนิธิชัยนาทนเรนทร 
ปี 2562  ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

 
************* 
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อาจารย์ดีเด่นแหง่ชาต ิสาขาสังคมศาสตร ์

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. ปุณณรตัน์ พิชญไพบูลย ์
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศลิปศึกษา ภาควิชาศลิปะ ดนตร ีและนาฏศลิปศ์ึกษา 

คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โทร. 02-2182290 
อายุ 59 ปี 

ประวัติการศึกษา 
    การศึกษา /คุณวุฒิ  ปีพ.ศ.  สถาบันการศึกษา  
 หลักสตูรผู้บริหารระดับกลาง (Prospect)  พ.ศ. 2555  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Education Doctor (Art Education)      พ.ศ. 2530  Illinois State University, USA. 
  
Master of Arts (Ceramic)                  พ.ศ. 2527  Illinois State University, USA. 
หลักสตูรการฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี 5 ของกระทรวงกลาโหม  พ.ศ. 2525 กรมการรักษาดินแดน 

 ครุศาสตรบณัฑติ (สาขาวิชาศิลปศกึษา)     พ.ศ. 2525  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย    พ.ศ. 2521       โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการท างาน 
ด ารงต าแหน่ง อาจารย์เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 
ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาศิลปศึกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2535 
ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปศึกษา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2543 

งานสอน 
ปริญญาตร ี 2736106 ศิลปนิยม,  2736201 สุนทรียนิยม, 2736326 จิตวิทยาศิลปะ, 2736415  

สุนทรียศาสตร์ศิลปศึกษา 
ปริญญาโท 2736610 การประเมินผลทางศลิปศึกษา, 2736810 วิทยานิพนธ์ 
ปริญญาเอก 2736700 การสังเคราะหป์รัชญศลิปศึกษา, 2736701 สัมมนาการเรียนการสอนศิลปศึกษา, 

2736702 สัมมนาวิจัยศลิปศึกษา,  2736712 พัฒนาการทางศิลปะของมนุษย์,  
2736910 วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎบีัณฑิต   

ปฏิบัติและเคยปฏิบัติหน้าท่ีส าคัญ 
กรรมการสภาจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรรมการบริหารบณัฑติวิทยาลยั และ กรรมการบริหารคณะครศุาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
อนุกรรมการท างานติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาระดบัปริญญาเอก ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา  
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ผู้ทรงคณุวุฒิประเมนิผลงานวิชาการเพือ่ก าหนดต าแหน่งวิชาการ ในบญัชีรายช่ือของ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา  

กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกขก์ารบริหารงานบคุคล จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและ นาฏศลิป์ศกึษา 
ประธานหลักสตูรครุศาสตรด์ุษฎีบณัฑิต และ มหาบณัฑติ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครศุาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

ประธานคณะกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการที่ส าคัญ 
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการเฉลมิพระเกียรติ ในพิธีเปิดวิทยาลัยก าปงเฌอเตยีล จังหวัดก าปงธม 

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรรีาชอาณาจักร
กัมพูชา เป็นองค์ประธานในพิธ,ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  Education at the Dawn of the New Decade : When the 
Quality and Sustainability Movements Converge จัดโดย Comparative Education Society 
Association และ คณะครศุาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย วันท่ี 8-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการ สมเด็จพระศรสีวรินทิราบรมราชเทวี พันวัสสาอัยยิกาเจ้า : ต้นธาร
การศึกษาของสตรไีทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด พ.ศ. 2556 

ประธานโครงการ EIU Best Practice 2014,  Asia Pacific Center for International Understanding, 
UNESCO 

ความสนใจ / ความเชี่ยวชาญ 
1. การวิจัยด้านสุนทรียภาพ ความซาบซึ้งในศิลปะ  
2. การวิจัยด้านจติวิทยาศิลปศึกษา ในบริบทการรับรู้เชิงสุนทรียะ 
3. พัฒนาการทางศิลปะ 

งานวิจัย (ในรอบ 5 ปี) 
ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์. (2559). การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างการรู้ซึ้งถึงความรูส้ึกท่ีส่งผลต่อการเห็น

คุณค่า. แหล่งทุนวิจัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Poonarat Pichayapaiboon. (2015).  Enhancing Student Environmental Sustainability 

Awareness with Innovative Art media: A Multidisciplinary of Art and Science 
Activities, Award by Asia Pacific Center of Education for Understanding (APCEU), 
UNESCO 

ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ และ ภุชงค์ โรจน์แสงรัตน์. (2558). นวัตกรรมการน าสีประกายมุก: การจัดการความรู้
เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานส าหรับการผลติ, แหล่งทุนวิจัย ส านกังานการวิจัยแห่งชาติ. 

ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ และ ภุชงค์ โรจน์แสงรัตน.์(2557). นวัตกรรมการน าสีประกายมุกที่พัฒนาจากเกล็ด
ประกายมุกแปรรูปจากเปลือกหอยแมลงภู่ เพื่อสร้างคณุค่าความงามในงานศิลปะและงานออกแบบ, 
แหล่งทุนวิจัย ส านักงานการวิจยัแห่งชาติ. ได้รับรางวัลเหรียญทอง Geneva Invention สมาพันธรัฐ
สวิส และ รางวัล Special Prize KIPA (Korea Innovation Promotion Association) สาธารณรัฐ
เกาหลี.  
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ผลงานวิชาการและงานวิจัย (ในรอบ 5ปี) 
ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย.์ (2561). ประสบการณ์สุนทรยีะจากนวัตกรรมสเีกลด็มุกท่ีสกดัจากขยะเปลือก

หอยแมลงภูเ่พื่อส่งเสริมความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน. วารสารครุศาสตร.์ ปีท่ี46 ฉบับท่ี3 
(กรกฏาคม-ตุลาคม): หน้า136-153. 

ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์. (2559). “เขียนจากโครงคดิ: เทคนิคการเขยีนส าหรับนักวิชาการ” วารสารครุศาสตร.์  
ปีท่ี44 ฉบับท่ี1 (มกราคม-มีนาคม):  หน้า278– 289. 

ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ (2558). “คิดนอกกรอบ: สุนทรียภาพกับสิง่แวดล้อมท่ียั่งยืน กรณีสีเกล็ดมุก”วารสาร
ครุศาสตร.์  ปีท่ี43 ฉบับท่ี1 (มกราคม–มีนาคม):  หน้า170-187. 

Pichayapaiboon, Poonarat. (2015). Enhancing Student Environmental Sustainability 
Awareness with Innovative Art Materials: Multidisciplinary of Art and Science 
Activities, EIU Award Best Practice; Vol.36, APCEIU Under auspices of UNESCO. 

บทความวิจัยและบทความวิชาการ ตีพิมพ์ร่วม 
ณชนก หล่อสมบูรณ,์ ปุณณรตัน์ พิชญไพบูลย์ และ โสมฉาย บญุญานันต์. (2563) การทบทวนวรรณกรรม

อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบในระบบการศึกษาสู่นวัตกรรมการสอนศลิปะ. 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา. ปีท่ี31 ฉบับท่ี2. (พฤษภาคม-สิงหาคม): บรรณาธิการตอบ
รับตีพมิพ์แล้ว  

มัณนาน มามะ, ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ และ โสมฉาย บุญญานันต์. (2562). ศิลปศึกษากับการส่งเสรมิสันติ
วัฒนธรรม. วารสาร Veridian E-Journal สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศลิปะ. ปีท่ี12 เล่ม
ที.่ (มีนาคม-เมษายน)  หน้า 1361-1376.   

เอกชน โพธินาม และ ปุณณรตัน์ พิชญไพบูลย์. (2561). การวิเคราะห์แบบการเรียนศลิปะปฏิบตัิของนักเรียน
อาชีวศึกษา: กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก, วารสารครศุาสตร์ ปีท่ี45 ฉบับท่ี 2 (เมษายน- 
มิถุนายน): หน้า 136-141. 

ศมาภร การะเกตุ และ ปุณณรัตน ์พิชญไพบูลย์. (2561). การน าเสนอกระบวนการผลตินักออกแบบระดับ
ปฏิบัติการส าหรับสถาบันอาชีวศึกษา, วารสารครุศาสตร์ ปีท่ี45 ฉบับท่ี3 (กรกฏาคม - ตุลาคม): 
หน้า 127 -132.   

ประตมิา ธันยบูรณ์ตระกูล, ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย,์ ขนบพร แสงวณิช. (2560). ศิลปศึกษากับการใช้สถานท่ี
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณคา่ทางศิลปวัฒนธรรม, Veridian E-Journal, Silpakorn 
University, ปีท่ี10 ฉบับท่ี 3: (กรกฎาคม-กันยายน): หน้า 2641-2658.  

อรทัย ชวนนิยมตระกลู, ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์. (2558). การศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อเสรมิสร้าง
การเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กป่วยเรื้อรังที่เป็นผู้ป่วยใน, Online Journal of Education, 
Chulalongkorn University, ปีท่ี10 ฉบับที1่ (มกราคม–มีนาคม): หน้า 666-680. 

ต ารา 
ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์. (2561). Psychology of Art : จิตวิทยาศิลปะ: สุนทรียศาสตร์ภาคประจกัษ์. 

กรุงเทพ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 
ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย.์ (2542). Computer Graphics ส าหรับนักออกแบบ. กรุงเทพ: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย.์ (2538). เคร่ืองเคลือบดินเผา: เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์. กรุงเทพ: ส านกัพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   
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รางวัลที่ได้รับ 
รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ โดย ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.), 

2562. 
รางวัลอาจารย์อาวุโสดีเด่น โดย สมาคมสถาบันขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้(สออ., 

ASAIHL), 2561. 
รางวัลประกาศเกียรติคุณอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ระดับดีเด่น กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ

, 2559.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2558. 
รางวัลครุศาสตร์ปรบมือให้,  สมาคมครุศาสตร์สมัพันธ์, 2558.  
Gold Medal Award, by The 42nd Geneva Innovation International Exhibition, Switzerland,  

       2014. 
Special Prize, by Korean Innovation Promotion Association (KIPA), Republic of Korea, 2014. 
EIU Best Practice Award, by Asia Pacific Centre of Education for International 

Understanding, UNESCO, 2014. 

งานสร้างสรรค ์
ศิลปินออกแบบ ตราสัญลักษณป์ระจ าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้แก่ คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. 
ศิลปินออกแบบ เข็มกลัดเชิดชูเกยีรติ “ครูเกียรติคุณ ผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ให้แก่ 

สมาคมครุศาสตร์สมัพันธ์, 2558. 

งานก่อตั้ง 
ทุนการศึกษา "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ. ดร.สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์" คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั มูลคา่ทุนเริ่มต้น 1,057,161 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจด็พันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาท) 
วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2562, เพื่อจัดสรรให้แก่นิสติคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มี
ผลการเรยีนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด 
มหาวชิรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.)  

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)  

ข้อคิดการเป็นคร ู
ครูเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของศิษย์ ความสุขของครูคือการสรา้งคนดี และ คนเก่ง งานของครูจึงมิใช่

เพียงเพ่ือใหศ้ิษย์รู้ แต่งานครตู้องปลูกฝังคณุธรรมแก่ศิษย์  แนวทางทีถ่ือปฏิบัติคือ 
รู้จริงสิ่งทีส่อน ด้วยการหมั่นศึกษาค้นคว้า และ วิจัยอยูเ่สมอ 

 ใหคุ้ณค่าสิ่งที่สอน  ด้วยการบอกประวัติและประโยชน์ สิ่งทีไ่ด้สอนไป   
 สอนรู้ ด้วยการใหศ้ิษยไ์ปค้นคว้า สืบเสาะ เพื่อสร้างความรู้เอง และ ค้นพบตนเอง  
 สอนคิด ด้วยการฝึกฝนทักษะการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ จัดกลุ่ม สรุปสังเคราะห์    
 สอนสร้างความรู้ ด้วยการใหไ้ป ศกึษา ทดลอง วิจัย ตามศักยภาพของศิษย์แต่ละคน  และ 

สอนเป็นคนดี   คือ สร้างคนมีคณุธรรม ครองตน ด้วยการเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ สอดแทรกหลักธรรมและ
คุณธรรมไว้ในการสอน ได้แก่ สังคหวัตถ ุเพื่อให้ศิษย์เป็นที่รัก สัปปรุสิธรรม เพื่อให้ศิษย์ครองตนดี 
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อิทธิบาท เพื่อให้ศิษย์พบความส าเร็จ ฆราวาสธรรม เพื่อใหศ้ิษย์ครองเรือนดี และ พรหมวิหาร เพื่อ
ศิษยใ์หด้ ารงชีวิตทีด่ี  

งานของครูเป็นการสร้างคุณค่าใหแ้ก่ตนเองและแกผู่้อื่น สังคมจึงยกย่องงานครูว่าเป็นงานสรา้งคนดีและมี
ปัญญา การสรา้งคุณค่าการสอนของครูคือ การประยุกต์วิชาความรูท้ี่ครูสอนให้ตรงกับความต้องการของศิษย์ ครูจึง
ต้องหมั่นสังเกตศิษย์อยู่เสมอ ศิษยจ์ึงเห็นคุณค่าสิ่งที่ครสูอน และ ครตู้องกล้าตักเตือนสั่งสอนศิษยด์้วย เมื่อศิษย์ท า
สิ่งไม่เหมาะสม เพื่อมิใหศ้ิษย์ถกูผูอ้ื่นต าหนิ และ กล่าวต าหนมิาถึงครูไดภ้ายหลัง 
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อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 

 

รองศาสตราจารย์ธงสรวง  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
Tongsuang  Israngkun  na  Ayudhya 

Bosendorfer   Piano     Artist 
ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

รองศาสตราจารย์  ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา เติบโตขึ้นมาในตระกูลศิลปิน  โดยม ี ม.
ล.พวงร้อย สนิทวงศ์ ฯ มีศักดิ์เป็นยาย อาจารย์ก าธร สนิทวงศ์ฯ มีศักดิ์เป็นลุง และ น.ต.ปิยะพันธ์  
สนิทวงศ์  ณ  อยุธยา  ศิลปินแห่งชาติด้านการแสดงเปียโน เป็นน้าชาย    พรสวรรค์ของอาจารย์ได้
ฉายแววตั้งแต่ครั้ง เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา ที่  St. Andrew’s  College  ประเทศนิวซีแลนด์  เมื่อ
ชนะเลิศการแข่งขัน เปียโนระดับเยาวชน The National Youth Piano Competition ซึ่งจัดขึ้นที่
เมือง Christchurch  อาจารย์ส าเร็จปริญญา Bachelor of Music วิชาเอก Piano Performance 
จาก Shenandoah  University  รัฐ Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา  ด้วยคะแนนเกียรตินิยมดี
เยี่ยม  (With High Distinction) พร้อมกับได้รับรางวัล The Concerto Prize  และรางวัลทีย่กย่อง
ความส าเร็จจาก  The Who’s Who of American Universities and Colleges  ในปีเดียวกัน 
อาจารย์ธงสรวง เป็นนักเปียโนไทยคนแรกท่ีสามารถสอบเข้าเรียนในสาขาการแสดงเปียโน (Master 
of Piano Performance) ณ  Manhattan  School of Music  หนึ่งในมหาวิทยาลัยทางดนตรีที่
อยู่ในระดับ ท็อปของโลก โดยไดเ้ป็นศิษย์ของ Nina  Svetlanova นักเปียโนระดับโลกผู้สืบทอด 
ศาสตร์การแสดง เปียโนจาก Heinrich Neuhaus ปรมาจารย์ผู้เป็นต านานที่ได้รับการถ่ายทอด สาย
ตรงจาก Franz Liszt และ  Beethoven หลังจากใช้เวลาศึกษาอยู่ต่างประเทศนาน 17 ปี อาจารย์
ไดก้ลับมารับราชการเป็น อาจารย์ทีค่ณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามท่ี
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อาจารย์ปิยะพันธ์ได้ขอไว้ ตลอดเวลา 34 ปี อาจารย์ได้สร้างนักเปียโนระดับแนวหน้าของ ประเทศ
ไทย จ านวนมากมาย ตัวอย่างเช่น ดร.นภนันท์ จันทร์อรทัยกุล, ดร.ปานใจ จุฬาพันธ์,  ดร.ภาวไล 
ตันจันทร์พงศ,์ Dr. Chindarat Charoenwong-Shaw, ดร.นาวยา ชินะชาครีย์,  ดร.จารุวรรณ  สุ
ริยวรรณ, ดร.พรสิร ิ นรบาล, Dr. Wen-Hui Lily Lin และ ดร.อนันตญา รอดเทียน เป็นต้น อาจารย์
ธงสรวงมีผลงาน การแสดงเปียโน ในระดับชาติมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน  
สหรัฐอเมริกา  นิวซีแลนด์ และ ญี่ปุ่น   อาจารยไ์ด้รับเชิญให้ร่วมแสดงเปียโนกับวงซิมโฟนี
ออร์เคสตร้า เช่น The National Symphony Orchestra of Thailand, The Bangkok 
Symphony Orchestra, The National Vietnamese Symphony Orchestra และ 
Shenandoah  Symphony  Orchestra ฯลฯ อาจารย์ธงสรวง ได้รับรางวัลระดับชาติและ
นานาชาติมากมาย เช่น รางวัลชนะเลิศ The National Young Piano Competition, 
Christchurch, New Zealand ชนะเลิศการแข่งขันเปียโน The Concerto Prize จาก 
Shenandoah  University, U.S.A  รางวัล Thailand National Artist Ambassador  ได้รับ
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและปริญญาดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์  Doctor of Music  จาก  Shenandoah  
University  ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น ‘อาจารย์แบบอย่างแห่งจุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย’ จากสภา
คณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับ รางวัลศิลปินที่ประสบความส าเร็จ ‘ปิยะพันธ์ สนิทวงศ์’ 
(ศิลปินแห่งชาติ)  The Artistic Excellence Award 2016 และได้รับการยกย่อง แต่งตั้งเป็น  
Bosendorfer  Piano  Artist  คนแรกและคนเดียวของประเทศไทย 
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อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขารับใช้สังคม 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน ์
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น ้า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

การศึกษา 
พ.ศ. 2524 วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. 2526 วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. 2540 Doctor of Philosophy (Poultry Nutrition) จาก Ehime University, Japan 

 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2547-2548 รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2548-2556 หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2 วาระ)  
พ.ศ. 2549-2554 รองประธาน และประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2553-2554 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ผลงานดีเด่น (โดยย่อ) 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั งทวีวิพัฒน์ มีผลงานโดดเด่นทั งด้านการเรียนการสอน การวิจัย
และบริการวิชาการ โดยได้ท้าวิจัยทางด้านโภชนศาสตร์สัตว์ปีก เช่น การหาวัตถุดิบชนิดใหม่หรือชนิด
ที่มีราคาต่้ามาใช้ทดแทนกากถั่วเหลืองที่ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศ การวิจัยด้านการผลิต
นกกระจอกเทศซึ่งริเริ่มเป็นรายแรกๆ ของประเทศไทย การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไก่พื นเมือง การ
ท้าท่ออุจจาระเทียมในสัตว์ปีก (Colostomy) การเลี ยงสุกรหลุม การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไก่เบ
รส (Bresse) ที่รัฐบาลฝรั่งเศสทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพ่ือให้มูลนิธิโครงการหลวงน้าไปส่งเสริมเกษตรกรเลี ยงบน
พื นที่สูง ซึ่งได้รับพันธุ์มาเพียงครั งเดียวเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ส่งผลให้ไก่ที่เลี ยงในปัจจุบันมีอัตราเลือดชิดสูง 
การวิจัยนี ช่วยให้ได้ไก่เบรสที่มีคุณลักษณะเหมือนไก่พันธุ์แท้ดั่งเดิมโดยไม่ต้องน้าเข้าจากประเทศ
ฝรั่งเศสอีก เป็นการพ่ึงพาตนเอง นอกจากนี ยังมีงานวิจัยด้านการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไก่กระดูก
ด้า และพันธุ์ไก่ฟ้าคอแหวนให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่ของเกษตรกรบนพื นที่สูงของมูลนิธิ
โครงการหลวง และของโครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวง รวมถึงงานด้านการหาระดับ
โภชนะ (โปรตีนและพลังงานใช้ประโยชน์) ที่เหมาะสมในอาหารสัตว์ปีกและสุกรลูกผสมพื นเมือง การ
ผลิตก๊าซชีวภาพส้าหรับเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์รายย่อย และการผลิตชุดดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
(ก๊าซไข่เน่า) ออกจากก๊าซชีวภาพ ซึ่งช่วยให้ก๊าซชีวภาพสะอาดขึ น สามารถใช้กับเครื่องยนต์ได้ เป็น
ต้น โดยมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานการประชุมและวารสารทั งระดับชาติและนานานชาติ
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แล้ว จ้านวนกว่า 200 เรื่อง ส้าหรับงานการบริการวิชาการ ได้ท้าควบคู่กับงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปให้กลุ่มเป้าหมายทั งในระดับรายย่อย ระดับกลาง และ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งเป็นงบประมาณส่วนหนึ่งจากโครงการวิจัย ร่วมเป็นคณะท้างานในการ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือโครงการอีสานเขียวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรับผิดชอบ
เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ชาวอีสานมีเนื อสัตว์ปีกและไข่ไกบ่ริโภคในครัวเรือน และท้า
เป็นอาชีพเสริมได้ มีการสนับสนุนให้โรงเรียนเลี ยงไก่ไข่ส้าหรับน้าไข่มาใช้เป็นอาหารกลางวัน จน
ปัจจุบันเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใช้ท้าเป็นโครงการ “ไก่ไข่เพ่ืออาหารกลางวัน” 
ของเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารอย่างแพร่หลาย จัดท้าโครงการสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ซึ่งเป็นพันธุ์ที่
แปลกใหม่ไปส่งเสริมให้เกษตรกรในชนบทได้เลี ยงภายหลังจากรัฐใช้นโยบายท้าลายไก่พื นเมืองของ
เกษตรกรไปแล้ว อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคไข้หวัดนก โดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการ 
ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการส่งเสริมและฟ้ืนฟูเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยการเลี ยงไก่พื นเมืองคุณภาพดีเพ่ือให้มีอาหารโปรตีนบริโภค และ
สามารถผลิตลูกไก่ต่อยอดเป็นอาชีพได้ ในพื นที่จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา และนครสวรรค์ 
ภายใต้การสนับสนุนจากส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชื่อเดิมในขณะนั น) โครงการส่งเสริมการจัดท้าบ่อก๊าซชีวภาพ
เป็นแหล่งพลังงานทดแทนส้าหรับครัวเรือนในชุมชน ซึ่งเป็นบ่อก๊าซชีวภาพที่พัฒนาขึ นใหม่มีขนาด
ตั งแต่ 8 ลูกบาศก์เมตรขึ นไป เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อยที่จะน้ามูลสัตว์มาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ 
ซ่ึงผลิตก๊าซชีวภาพได้วันละ 2-3 ลูกบาศก์เมตร สามารถใช้ทดแทนก๊าซหุงตุ้มหรือ LPG ได้วันละ 1.0-
1.5 กิโลกรัม โดยมีต้นทุนเพียง 5,000 บาท มีความคุ้มทุนภายใน 1 ปี โครงการนี ได้รับการสนับสนุน
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั งแต่ปี พ.ศ. 2549 มีเป้าหมายส่งเสริมให้ได้ 1 ล้านบ่อ 
โดยมีเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยต่างๆ จ้านวนกว่า 20 แห่งด้าเนินงานในแต่ละพื นที่
กระจายทั่วประเทศ รวมทั งยังได้จัดท้าโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ้านวน 3 
หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ด้าเนินการในช่วงปี 2553-2557 
หมู่บ้านไก่กระดูกด้าตุ๋นยาจีนดอยแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (2556-2560) และหมู่บ้าน
ควายนม อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ (2557-2560) โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ดีขึ น ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์การเกษตร บูรณาการร่วมกับศาสตร์แขนงอ่ืนๆ ภายใต้การสนับสนุน
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั งทวีวิพัฒน์ นอกจากรับผิดชอบงานด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการแล้ว ยังรับผิดชอบเป็นประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับการแต่งตั งให้เป็น
อาสาสมัคร มูลนิธิโครงการหลวง เพ่ือปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์ (ตั งแต่ปี พ.ศ. 
2555) และคณะท้างานด้านศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (ศูนย์ฯ หนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
และศูนยฯ์ แม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่) 
  

ส้าหรับรางวัลเชิดชูเกียรติที่ได้รับ อาทิเช่น  
o นักสัตวบาลดีเด่น สายวิชาการ ประจ้าปี 2548 จากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
o รางวัลที่ 1 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อผลงาน “ถุง

หมั กก๊ า ซชี วภาพพี วี ซี ”  ป ระจ้ าปี  2551  จั ด โ ดยมู ลนิ ธิ ธน าคา รกรุ ง เทพ  ร่ วมกั บ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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o รางวัลเชิดชูเกียรติ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อผลงาน 
“ชุดดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ออกจากก๊าซชีวภาพส้าหรับใช้ในชุมชน” ประจ้าปี 2554  

o รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ประเภทสถาบันการศึกษา “ผลงานโครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชน” 
ประจ้าปี 2556 จากคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา  

o อาจารย์ดีเด่น สาขาการบริการวิชาการ ประจ้าปี 2556 จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่ง
ประเทศไทย  

o บุคลากร ดีเด่น ประจ้าปี 2557 จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
o อาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจ้าปี 2557 จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
o อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขารับใช้สังคม ประจ้าปี 2562 จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท) 
o เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2556 จากส้านักพระราชวัง ซึ่ง

ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้มีผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ที่โดดเด่น สามารถน้าไปใช้ เป็นคุณประโยชน์
ให้กับแผ่นดินได้ เป็นต้น 



 

 

 

 

 

 

ประวัติและผลงาน 

วิทยากร 
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ท าหน้าที่ ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 

 

ประวัติการศึกษา 
ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
เหรียญทอง) จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับพระราชทานทุน
มูลนิธิอานันทมหิดล เพ่ือศึกษาต่อในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยได้รับปริญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และปฏิบัติงานระดับหลังปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย
โคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ในด้านการบริหาร ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ได้รับประกาศนียบัตร
ชั้นสูงด้านการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน จากสถาบันพระปกเกล้า และด้านการบริหาร
ส าหรับผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

 

ประวัติการท างาน/ความเชี่ยวชาญ 
ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพชั้นน าในระดับ
นานาชาติ ท าการศึกษาวิจัยในระดับโมเลกุลของโรคติดเชื้อ โดยเฉพาะเชื้อไวรัสตับอักเสบ เชื้อก่อโรค
เมลิออยโดสิส และเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยและ
ไบโอเซนเซอร์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543  
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ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ 
-นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้
บุกเบิกธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงใน ฐานะ Techno-entrepreneur โดยริเริ่มผลักดันให้
เกิดอุตสาหกรรมชุดตรวจวินิจฉัยของประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวอย่างในการน าเอาผลของการวิจัยใน
ห้องปฏิบัติการระดับโมเลกุลไป ต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม 

 

รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 
มีผลงานวิจัยและวิชาการประมาณ 70 เรื่อง จัดท ารหัสพันธุกรรมในฐานข้อมูลนานาชาติ 200 รหัส 
เขียนหนังสือ 2 เล่ม และยื่นขอรับสิทธิบัตร 5 เรื่อง ได้รับรางวัลที่ส าคัญทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ เช่น รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น รางวัลนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีรุ่นเยาว์แห่ง
อาเซียน (ASEAN Young Scientist and Technologist Award) จากสมาคมประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน 
พระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัล Rockefeller Foundation Career Fellowship 

 

สถานที่ติดต่อ 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 109-110 โทรสาร 025792280 
e-mail : sirirurg@nrct.go.th 
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ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคณุ นายแพทย์ อุดม คชินทร 

 

สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12  

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

กรรมการในคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์  

กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย thailand 
4.0 ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560  

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  

อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2519 ระดับปริญญาตรี วทบ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 พ.ศ. 2521 ระดับปริญญาโท พบ. จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 พ.ศ. 2525 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 พ.ศ. 2527 ระดับปริญญาเอก วว. อายุรศาสตร์ แพทยสภา 
 พ.ศ. 2531 - 2533 Certificate research fellowship training in Gastroenterology at 

University of California, San Diego, U.S.A.[7] 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1_%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3#cite_note-7


ประวัติการท างาน 

 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (9 ธ.ค. พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558) 
 ประธานคณะกรรมการอ านวยการโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ (9 ธ.ค. พ.ศ. 2554 – 

ปัจจุบัน) 
 หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วาระท่ี 1 (วันที่ 20 ก.พ. พ.ศ. 

2548 – 19 ก.พ. พ.ศ. 2552), วาระท่ี 2 (วันที่ 20 ก.พ. พ.ศ. 2552 – 8 ธ.ค. พ.ศ. 2554) 
 รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิริราช (12 ธ.ค. พ.ศ. 2543 – 19 ก.พ. พ.ศ. 2548) 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2 ธ.ค. พ.ศ. 2534 -

11 ธ.ค. พ.ศ. 2543)  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2558 - 30 ก.ค. 2560) 
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 

2562)  

เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้รับ 

 หัวหน้าแพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2521 - 2522 
 แพทย์ประจ าบ้านดีเด่น ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2524 
 หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2526 - 

2527 
 Quality Person of the Year 2009 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2552 
 ศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554 
 ประธานการจัดประชุมวิชาการโรคระบบทางเดินอาหารภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิค พ.ศ. 2555 
 บุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2555 
 ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555 
 ศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556 
 นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
 พระปฐมเจดีย์ทองค า ในฐานะผู้ท าคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านพระพุทธศาสนาอย่างเด่นชัด 

พ.ศ. 2557 
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ข้อมูลประวตัิและประสบการณ์ท างาน 
รองศาสตราจารย์จิระพันธ์  ห้วยแสน 

อธิการบดีมหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ 
 

 
 
 
ชื่อ – สกุล  รองศาสตราจารย์จิระพันธ์   ห้วยแสน 
ต าแหน่ง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
สังกัด   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
วัน เดือน ปีเกิด     19 พฤศจิกายน  2506   
ที่อยู่ (ที่ท างาน)   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เลขท่ี 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต าบลกาฬสินธุ์  

อ าเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000  โทรสาร 043-813070 
ที่อยู่ (ที่บ้าน)    เลขที่ 98/4  ถนนดงปอ ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 
e-mail      yuksausage@yahoo.com 
 
 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง  
รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ. 2561 

ส านักงานศาลปกครองและมูลนิธิ
วิจัยและพัฒนากระบวนการ

ยุติธรรมทางปกครอง 

พ.ศ. 2561 

วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร)   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2542 

ทษ.บ.(เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
อาหาร)     

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ พ.ศ. 2530    
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ประวัติการท างาน 
 1. ด้านงานวิชาการ 

ต าแหน่ง ปี พ.ศ.ที่ได้รับการแต่งตั้ง ชื่อหน่วยงาน 
รองศาสตราจารย์ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
รองศาสตราจารย์ พ.ศ.2551 – พ.ศ. 2558 มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ศ.2546 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 

อาจารย์ พ.ศ.2530 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 

วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 
 

2. ด้านงานบริหาร 
ต าแหน่ง ปี พ.ศ.ที่ได้รับการ

แต่งตั้ง 
ชื่อหน่วยงาน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 13 มิ.ย 59 – ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

7 มี.ค 59 – 12 มิ.ย 59 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

รองอธิการบดี  28 ก.ย 58 – 6 มี.ค 59 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 9 ก.ย 58 – 27 ก.ย 58 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
รองอธิการบดี  
มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  

1 ต.ค 56 – 8 ก.ย 58 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน (จากตัวแทนผู้บริหาร) 
(โดยต าแหน่ง) 

พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน 

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
9 แห่ง (ปคมทร.) 

พ.ศ. 2556 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 
แห่ง  (ปคมทร.) 

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แห่งประเทศไทย (ทปสท.) 

พ.ศ. 2556 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

แห่งประเทศไทย (ทปสท.) 
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

พ.ศ. 2556 สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน (เป็นโดยต าแหน่ง
ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ) 

พ.ศ. 2555 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน 
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ต าแหน่ง ปี พ.ศ.ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 

ชื่อหน่วยงาน 

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2553 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน (จากตัวแทน
คณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 

พ.ศ.2553 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน 

รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร 

พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

พ.ศ.2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 

หัวหน้าศูนย์วิจัยไวน์และสุราพื้นบ้าน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พ.ศ.2547 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด 
  ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 
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ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ (ราชบัณฑิต) 

 

คุณวุฒิ: 
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
พ.ศ. ๒๕๒๕ 
ปริญญาโท : Master of Engineering (Energy Technology) Asian Institute of Technology 
(AIT) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
ปริญญาเอก : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๓๑ 
ปริญญาเอก : Doktor-Ingenieur (Process Eng.) Faculty of Mechanical Eng., University of 
Hannover, Germany 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ต าแหน่ง: 
ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ 
หัวหน้าห้องวิจัย Fluid Mechanics, Thermal Engineering and Multiphase Flow Research 
Lab (FUTURE) 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(มจธ.) 
เกียรติคุณ: 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
เมธีวิจัย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รุ่นที่ ๒ ๒๕๓๘-๒๕๔๑ 
เมธีวิจัย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รุ่นที่ ๕ ๒๕๔๑-๒๕๔๔ 
เมธีวิจัย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่มีผลงานดีเยี่ยมประจ าปี ๒๕๓๙ และ ๒๕๔๐ 
ทุนวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปี ๒๕๔๓ จาก มูลนิธิโทเรเพ่ือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย 
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วุฒิเมธีวิจัย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ๒๕๔๔-๒๕๔๖ 
เมธีวิจัยอาวุโส ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ๒๕๔๖-๒๕๕๒ 
นักวิจัยดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๒๕๔๗ 
ผลงานวิจัยดีเด่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ๒๕๔๙ 
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒๕๔๙ - 
อาจารย์ดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย ในโอกาสครบรอบ ๔๘ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ๒๕๕๒ - เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ๒๕๕๒ 
ผลงานส าคัญ: 
- เมธีวิจัย สกว. ผู้มีผลงานดีเยี่ยม ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- ได้รับทุนวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๓ (มูลนิธิโทเรเพ่ือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
ประเทศไทย) 
- วุฒิเมธีวิจัย สกว. พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๖ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) 
- เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๙) (รับพระราชทานโล่เกียรติยศจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๗) 
- เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒) (รับพระราชทานโล่เกียรติยศจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑) 
- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(ส านักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 
- นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจ าปี พ.ศ. ๒๕๔๙ (มูลนิธิส่งเสรมิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรม
ราชูปถัมภ์) 
รับพระราชทานโล่เกียรติยศและรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ
วันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๔๙) 
- ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๔๙ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) 
- เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๑ (รับพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒) 
- อาจารย์ดีเด่น ปอมท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๑ (ท่ีประชุม
ประธานสภาอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย) 
- อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปีพ.ศ.๒๕๕๒ (ท่ีประชุม
ประธานสภาอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย) 
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- อาจารย์ดีเด่นในโอกาสครบรอบ ๔๘ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
- ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (รับพระราชทานโล่เกียรติยศจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 
- นักเรียนเก่า AIT ดีเด่น ด้านการศึกษาวิจัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (สมาคมนักเรียนเก่า AIT) 
- บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (รับพระราชทาน
รางวัลเกียรติคุณจาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๕) 
- ได้รับทุนนักวิจัยแกนน า (NSTDA Chair Grant) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)) (รับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) 
- ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) 
- ได้รับ ๕ รางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Taipei International Invention Show & 
Technomart 
Invention Contest ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑-๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ. กรุงไทเป ประเทศ
ไต้หวัน 
- ได้รับรางวัล Thailand Frontier Author Award จาก Thomson Reuter ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- นักศึกษาเก่า มจธ. ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี) 
- ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่ง ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ส านัก 
วิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา (ตั้งแต่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘) 
- ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับ “รางวัลประกาศเกียรติคุณ” ประจ าปี ๒๕๕๙ จาก
ส านักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 
- ได้รับ ๔ รางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในงาน 44th International Exhibition of 
Inventions of Geneva 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ เม.ย. ๒๕๕๙ ณ. กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
- เป็นบรรณาธิการ (Editor) วารสาร Experimental Thermal and Fluid Science (Elsevier) 
(พ.ศ. ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน) 
ความเชี่ยวชาญ: 
กลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อน เธอร์โมไดนามิกส์ การปรับอากาศและการท าความเย็น การ
ไหลหลายเฟส และการออกแบบระบบทางความร้อน 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประชา คุณธรรมดี 

 

 นายประชา คุณธรรมดี ลูกหม้อของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์
ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ สนใจงานวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ โดยเฉพาะ
เศรษฐศาสตร์การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ภาค
บริการ ประชาจบการศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐเทนเนสซี โดยได้รับ
ทุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และสถาบันด้านการเกษตรใน
มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐเทนเนสซี ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมธรรมศาสตร์ให้ไป
บริหาร สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด ท่ีมีสินทรัพย์กว่าสามหมื่นล้าน 
ในต าแหน่งรองประธานกรรมการ และประธานกรรมการ ตามล าดับ ด้วยการสะสมความรู้
และเป็นคนช่างอ่าน ประชา ได้รับเชิญในการให้ความรู้สาธารณะทางสถานีโทรทัศน์ และ
วิทยุบ่อยครั้ง นอกจากนั้น ประชา ยังเป็นหนึ่งในกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ 
ในคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และได้รับเข็มเกียรติยศ พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ใน
ปี 2562 ด้านงานวิจัย ประชามีผลงานวิจัยท่ีหลากหลาย ผลงานวิจัยท่ีได้รับรางวัลสภาวิจัย
แห่งชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับดี ภายใต้หัวข้อ “ภาคบริการสู่จุดเปลี่ยนผัน” และมี
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบงานวิจัย โครงการ และฐานข้อมูล ด้านการ
บริหาร ประชา เป็นอดีตผู้บริหารของคณะเศรษฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เป็นอดีตประธานสภาอาจารย์ ท่ีท าหน้าท่ีเรียกร้องการไม่หักเงินส่วนเพิ่มเงินเดือนของ
บุคลากรไปให้ผู้บริหาร ปัจจุบันประชา เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประเภทตัวแทนคณาจารย์ประจ า และเป็นกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
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ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ ารงลักษณ์ 

 
 
ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ประจ ำคณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ สอนสำขำ
บริหำรรัฐกิจหรือรัฐประศำสนศำสตร์ในระดับปริญญำตรี ปริญญำโทและปริญญำเอกให้กับคณะ
รัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และสถำบันกำรศึกษำอ่ืน ๆ ในภำครัฐและเอกชน  
 
การศึกษา 
 ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีรัฐศำสตร์บัณฑิต สำขำวิชำเอกกำรบริหำรรัฐกิจ เกียรตินิยม

อันดับหนึ่ง ด้วยคะแนนสูงสุดในสำขำ ได้รับรำงวัลเรียนดีทุนภูมิพลจำกคณะรัฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  

 ระดับปริญญำโท ด้ำนกำรบริหำรรัฐกิจเปรียบเทียบ และกำรบริหำรกำรปกครองท้องถิ่นจำก 
มหำวิทยำลัยนอร์ธเทอร์นอิลลินอยส์ มลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 ปริญญำเอก ด้ำนกำรบริหำรรัฐกิจ (รัฐประศำสนศำสตร์) จำก Center For Public 
Administration and Public Affairs (CPAP) มหำวิทยำลัยเวอร์จิเนียเทค (Virginia Tech 
University) มลรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ  

 
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญปัจจุบัน 
 ประธำนสภำอำจำรย์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ตั้งแต่ ปี 2561 
 รองประธำน คนที่หนึ่ง ที่ประชุมสภำคณำจำรย์มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท) 
 นำยกสมำคมรัฐประศำสนศำสตร์แห่งประเทศไทย (สรปท.) (Public Administration 

Association of Thailand/PAAT) เป็นสมัยที่ 2 
 นำยกสมำคมรัฐประศำสนศำสตร์แห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Society for Public 

Affairs/APSPA) ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน 
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 อนุกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมือง ในคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน วุฒิสภำ (ตุลำคม 2562-ปัจจุบัน) 

 HR4Asia Project Coordinator for Thammasat University (2017- October 2019) เพ่ิง
ปิดโครงกำรระยะ 3 ปี กับเครือข่ำยสถำบันรวม 12 มหำวิทยำลัยใน 7 ประเทศในเอเชีย อิตำลี 
ลิทัวเนียและโปรตุเกส 

 อ่ืน ๆ  
 

ต าแหน่งหน้าทีส่ าคัญในอดีต  
 ที่ปรึกษำด้ำนกำรพัฒนำองค์กำรและกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์แก่ส่วนรำชกำร รวมถึง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
 กรรมกำรตัดสินรำงวัลเพชรวำยุภักษ์ ครั้งที่ 6 และ ครั้งที่ 7 (2561) และโครงกำร “ค้นคนคลัง” 

ของกระทรวงกำรคลัง  
 ช่วยเหลืองำนทำงวิชำกำรในกิจกำรของรัฐสภำ วุฒิสภำและสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ได้แก่ 

กรรมกำรในคณะกรรมกำรวิชำกำรของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) อนุกรรมกำรกลั่นกรอง
งำนวิจัยและพัฒนำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ อนุกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
ก ำหนดแนวทำงกำรจัดโครงกำรสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติพบประชำชนร่วมสนับสนุน
โครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน อนุกรรมกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงควำมรู้ในวงงำนนิติ
บัญญัติ เป็นต้น    

 
ผลงาน (ส่วนหนึ่ง) 
 เป็นเจ้ำของผลงำนเรื่อง “องค์การ: ทฤษฎี โครงสร้างและการออกแบบ“ (จัดพิมพ์ครั้งที่ 4) ที่

รวมทฤษฎีองค์กำรจำกอดีตจนถึงยุคหลังสมัยใหม่ รวมถึงรูปแบบกำรจัดและวิเครำะห์โครงสร้ำง
องค์กำรที่ทันสมัยที่สุดในโลกยุคดิจิทัล เรื่อง “ทฤษฎีองค์การยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern 
Organization Theory)” “ การบริหารปกครองสาธารณะ (Public Governance) ใน
ศตวรรษที่ 21” และเรื่อง “แปลงรูปเปลี่ยนราก: บริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21” (ส ำนักพิมพ์
คบไฟ 2546)  

 งำนวิจัยในกำรปฏิรูปประเทศให้กับสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ (สปท) ได้แก่ งำนของ เรื่อง 
“การวางแผนก าลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์” 2560 

 งำนวิจัยเรื่อง “หลักความโปร่งใส” และ “หลักคุณธรรมและจริยธรรม” ในหนังสือเรื่อง “หลัก
ธรรมาภิบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย” ของสถำบันพระปกเกล้ำ 

 ผลงำนล่ำสุด เป็นบทควำมวิจัยในหนังสือ เรื่อง “Emotional Labor of Thai Public 
Service,” in The Palgrave Handbook of Global Perspectives on Emotional 
Labor in Public Service. New York, NY: Palgrave/Macmillan. Edited by Mary E. 
Guy, Sharon H. Mastracci, and Seung-Bum Yang, 2019.  



43 

 

 

 “Strategic Workforce Planning for Thailand Public Sector,” International Journal 
of Public Sector Performance Management, Vol. 5, No. 1, January 2019. Special 
Issue on: Human Resources, Leadership and Public Management. (SCOPUS) 

 ฯลฯ 
 
รางวัล 
 ผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับรำงวัลผลงำนวิจัยดีเด่นประจ ำปี 2546 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร

วิจัยแห่งชำติ เรื่อง “การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี” โดย
รับผิดชอบในส่วนของควำมส ำนึกรับผิดชอบ (Accountability) ซึ่งต่อมำได้ศึกษำพัฒนำระบบ
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้กับส ำนักงำนก.พ. (ปี 2547-2550) 

 รำงวัลกีรตยำจำรย์แห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์สำขำสังคมศำสตร์ ประจ ำปี 2558  
 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติผู้ได้สร้ำงชื่อเสียงให้มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ส ำหรับผู้ได้รับกำรแต่งตั้งให้

ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ในงำนวันนักวิจัย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ประจ ำปี พุทธศักรำช 
2558 เมื่อวันอังคำรที่ 24 พฤศจิกำยน 2558. 

 รำงวัลผลงำนกำรศึกษำวิจัยส่วนบุคคลดีเด่น จำกหลักสูตรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง
ระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 9 หัวข้อวิจัยเรื่อง “บทบำทของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งกับกำรก ำกับ
ดูแลธรรมำภิบำลด้ำนกำรบริหำรกำรเงินของพรรคกำรเมืองไทย” (The Election 
Commission’s Regulatory Role over Thai Political Party’s Governance on Financial 
Management) ประจ ำปี 2562 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
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ประวัติ 
ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล: ภัทระ ลิมป์ศิระ 
ต ำแหน่ง: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ภำควิชำกฎหมำยระหว่ำงประเทศ  
   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรนิติศำสตร์บัณฑิต 

 รองประธำนสภำคณำจำรย์ คนที่ 1 สภำคณำจำรย์   
สถำนที่ติดต่อ: คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำง

กะปิ กรุงเทพฯ 10240 
E-mail: Patthara@ru.ac.th 
โทรศัพท์: 086-309-2809 
ประวัติการศึกษา 
2553  นิติศำสตร์มหำบัณฑิต กฎหมำยระหว่ำงประเทศ (วิทยำนิพนธ์ระดับดีมำก) จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย  
2550  นิติศำสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
2558 Certificate, International Foundation for the Law of the Sea, Summer Academy 

at the International Tribunal for the Law of the Sea, Germany 
2556  Certificate, United Nations Regional Course in International Law, The 

Codification Division of the United Nations Office of Legal Affairs 
2556  หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงำนของสมำชิกรัฐสภำ สถำบันพระปกเกล้ำ 
2553  Certificate, Summer Course on Space Law and Policy, European Centre for 

Space Law, Spain 
2553  Certificate of Honors, Xiamen Academy of International Law, P.R. China 
2551  ใบอนุญำตทนำยควำม สภำทนำยควำม 
ประวัติการฝึกอบรม (ด้านกฎหมาย) 
2560 Summer Workshop on Deep Seabed Mining: Interaction of Science, 

Technology and Legal Development, Center for Polar and Deep Ocean 
Development, Shanghai Jiao Tong University, China, P.R. 

2556  Policy and Regulation in the Broadband Environment – An implementation 
perspective on key options, International Telecommunication Union 

2552 Law, Social Thought and Global Governance, Brown International Advanced 
Research Institutes (BIARI), Brown University, U.S.A. 

ต าแหน่งด้านวารสาร 
Editor, Thailand Journal of International Law  
Associate Editor, China and WTO Review 
กองบรรณำธิกำร วำรสำรรำมค ำแหง ฉบับนิติศำสตร์  
Regional Correspondent, Journal of East Asia and International Law 
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ประสบการณ์การท างานนอกมหาวิทยาลัย 
2562 – ปัจจุบัน: ผู้ช่วยด ำเนินงำนของสมำชิกวุฒิสภำ 
กรกฎำคม – ธันวำคม 2559: เลขำนุกำรคณะท ำงำน คณะอนุกรรมำธิกำรด้ำนคมนำคมทำงบกและรำง  
ธันวำคม 2558 – 2559: ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ คณะอนุกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำหลักเกณฑ์ในกำร

ก ำหนดอัตรำโทษทำงอำญำ สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
สิงหำคม 2555 – ตุลำคม 2558: อนุกรรมกำร คณะอนุกรรมกำรวิชำกำรว่ำด้วยหลักนิติธรรมสำกล และ               

คณะอนุบรรณำธิกำรหนังสือ ในคณะกรรมกำรอิสระว่ำด้วยกำรส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชำติ 
(คอ.นธ.) 

มกรำคม – มิถุนำยน 2558: ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ คณะอนุกรรมำธิกำรปฏิรูประบบผังเมืองและกำรใช้พ้ืนที่ 
ในคณะกรรมำธิกำรปฏิรูปทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สภำปฏิรูปแห่งชำติ 

มีนำคม – พฤษภำคม 2558: อนุกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำ ติดตำม 
และตรวจสอบผลกำรบังคับใช้กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
(กสทช.) สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 

พฤศจิกำยน 2556 - พฤษภำคม 2557: เลขำนุกำร คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำ ศึกษำ ติดตำม 
ตรวจสอบและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน วุฒิสภำ  

กันยำยน 2556 – 2557: ที่ปรึกษำประจ ำกรรมำธิกำรวิสำมัญคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำกำรผัง
เมือง วุฒิสภำ 

กันยำยน 2556 – 2557: อนุกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำตรวจสอบระบบกฎหมำยในกระบวนกำรผังเมือง
ระดับชำติและระดับท้องถิ่น วุฒิสภำ 

มิถุนำยน 2555 – พฤษภำคม 2557: ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ คณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภำพและ
กำรคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภำ 

ธันวำคม 2554 – ธันวำคม 2555: ที่ปรึกษำอนุกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำ ติดตำม ตรวจสอบ กำรฟ้ืนฟู
ด้ำนเกษตรและควำมเป็นอยู่ของประชำชน ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำ ติดตำม 
ตรวจสอบ กำรฟื้นฟูวิกฤตอุทกภัย วุฒิสภำ 

พฤศจิกำยน 2554 – พฤศจิกำยน 2555: ที่ปรึกษำอนุกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำปัญหำกำรตั้งถิ่นฐำน
ในพ้ืนที่สงวนหวงห้ำมของรัฐและพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติ ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำกำรตั้ง
ถิ่นฐำนและกำรผังเมือง วุฒิสภำ 

พฤษภำคม - ธันวำคม 2554: นักพัฒนำระบบรำชกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
พฤศจิกำยน 2552 - กุมภำพันธ์ 2554: อนุกรรมำธิกำรวิสำมัญปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับภัยพิบัติ ใน

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ ศึกษำมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำพ้ืนที่กำรเกษตรและชุมชนที่
ประสบภัยธรรมชำติ วุฒิสภำ 

เมษำยน - พฤษภำคม 2553: ฝึกงำน แผนกสำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและกำรลด
ผลกระทบจำกภัยพิบัติ คณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจและสังคมส ำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่ง
สหประชำชำติ (Information and Communications Technology and Disaster Risk 
Reduction Division, United Nations Economic and Social Commission for Asia 
and the Pacific) 
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พฤษภำคม 2550 - เมษำยน 2554: ทนำยควำม ส ำนักงำนยุทธ ทนำยควำม 
ประสบการณ์ด้านศาลจ าลอง 
Judge/Administrative, Phillip C. Jessup Cup International Law Moot Court Competition 

(Thailand National Round) 
Participant, International Foundation for the Law of the Sea Moot Court Tournament, 

Summer Academy at the International Tribunal for the Law of the Sea (Winner) 
Coach, Monroe E. Price International Media Law Moot Court Competition 
Participant, the 7th Red Cross International Humanitarian Law Moot 
Participant, Phillip C. Jessup Cup International Law Moot Court Competition 
ผลงานวิจัย 
หัวหน้ำโครงกำร. โครงการข้อมูลกฎหมายเรื่อง กฎหมายของประเทศพม่าและข้อกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศพม่า. ได้รับทุน
สนับสนุนจำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (อยู่ในระหว่ำงตรวจรับผลงำน). 

หัวหน้ำโครงกำร. หลักนิติธรรมกับกลไกการระงับข้อพิพาทของรัฐสมาชิกอาเซียน . ได้รับทุน
สนับสนุนจำก คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง, 2558. 

หัวหน้ำโครงกำร. สนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของอาเซียน . ได้รับทุนสนับสนุนจำก คณะ
นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง, 2558 

ผู้ร่วมวิจัย. การปรับปรุงกฎหมายพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. ได้รับทุนสนับสนุนจำก กรม
พัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน,  2557. 

ที่ปรึกษำ. หลักนิติธรรมสากลกับวิชาชีพทนายความ. ได้รับทุนสนับสนุนจำก คณะกรรมกำรอิสระว่ำ
ด้วยกำรส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชำติ, 2556. 

ผลงานตีพิมพ์ (บางส่วน) 
ภัทระ ลิมป์ศิระ, สุธินี รัตนวรำห, และ ศิริพร  มณีพันธ์. “กำแฟแฟร์เทรด: กำรเพ่ิมมูลค่ำด้วยควำม

เป็นธรรม.” วารสารกฎหมาย 36, 2 (ก.ย. 2561): 293-330. 
ภัทระ ลิมป์ศิระ. “กำรค้ำกำแฟระหว่ำงประเทศ: จำกหลักเกณฑ์สู่ควำมร่วมมือ.” บทบัณฑิตย์ 72, 4 

(ต.ค.-ธ.ค. 2560): 1-62. 
ภัทระ ลิมป์ศิระ. “กำรก ำเนิดปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน.” บทบัณฑิตย์ 72, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 

2559): 1-43. 
ภัทระ ลิมป์ศิระ. “กำรขยำยตัวของสมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.” วารสาร MFU 

Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences 5, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2559): 
37-52. 

ภัทระ ลิมป์ศิระ. “พระบิดำแห่งกฎหมำยไทย: ตอนงำนสอนในส่วนกฎหมำยระหว่ำงประเทศแผนก
คดีเมือง.” วารสารมหาวิทยาลัยรามค าแหง ฉบับนิติศาสตร์ 4, 2 (2558): 3-14. 

ภัทระ ลิมป์ศิระ, อภิชัย มำนิตยกุล, และ ธัญ สกุลธัญ. หลักนิติธรรมสำกลกับวิชำชีพทนำยควำม. 
วารสารกระบวนการยุติธรรม 7, 3 (2557): 35-54.  

ยุทธ ลิมป์ศิระ และ ภัทระ ลิมป์ศิระ. “ประกำศกระแสร์พระบรมรำชโองกำร เรื่อง ขยำยกำรหวงห้ำม
และจัดซื้อที่ดินส ำหรับสร้ำงกำรทดน้ ำ ไขน้ ำ ในบริเวณเชียงรำกน้อยและบำงเหี้ย 
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พุทธศักรำช 2467.” ใน รพีพัฒนศักดิ์ 2556, หน้ำ 49-53. กรุงเทพมหำนคร: เนติบัณฑิตย
สภำ, 2556. 

ภัทระ ลิมป์ศิระ. “กำรคุ้มครองปัจเจกชนในสถำนกำรณ์ภัยพิบัติธรรมชำติในมุมมองกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศ.” ใน รพีพัฒนศักดิ์ 2555, หน้ำ 127-148. กรุงเทพมหำนคร: เนติบัณฑิตยสภำ, 
2555. 

ภัทระ ลิมป์ศิระ. “ข้อคิดทำงกฎหมำยบำงประกำรในกำรนิยำม “ภัยพิบัติ”.” วารสารมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ฉบับนิติศาสตร์ 1, 1 (2555): 65-91. 

ภัทระ ลิมป์ศิระ. “พัฒนำกำรของบ่อเกิดกฎหมำยระหว่ำงประเทศ: กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำน
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ภัทระ ลิมป์ศิระ. “กำรใช้หลัก “ควำมรับผิดชอบเพื่อปกป้อง” เพ่ือช่วยเหลือเหยื่อภัยพิบัติธรรมชำติ.” 
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3, 1 (2554): 89-129. 
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ผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ กรุงเทพมหำนคร: สถำบันรำชำนุภำพ, 2554. 

ชลิต แก้วจินดำ และ ภัทระ ลิมป์ศิระ. “สิทธิตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จำกภัยพิบัติธรรมชำติ.” วารสารกฎหมาย 29, 1 (ฉบับพิเศษ 2554): 399-435. 

ภัทระ ลิมป์ศิระ. “ปัญหำและลู่ทำงว่ำด้วยพัฒนำกำรทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับควำม
ช่วยเหลือระหว่ำงประเทศต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติธรรมชำติ.” วารสารกฎหมาย 
28, 3 (พฤศจิกำยน 2554): 153-194. 

ชลิต แก้วจินดำ และ ภัทระ ลิมป์ศิระ. “สิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติธรรมชำติตำม
กฎหมำยระหว่ำงประเทศ.” จุลนิติ 8, 1 (มกรำคม-กุมภำพันธ์ 2554): 74-83. 

ภัทระ ลิมป์ศิระ, เปรมมิศำ หนูเรืองงำม, และ ณัฐกร ศรคุณ. “จุดสมดุลของสิทธิมนุษยชนกับกำรส่ง
ผู้ร้ำยข้ำมแดน.” บทบัณฑิตย์ 66, 2 (มิถุนำยน 2553): 176-208. 

ภัทระ ลิมป์ศิระ. “กรอบทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนมนุษยธรรม
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ภัทระ ลิมป์ศิระ. “สิทธิพ้ืนฐำนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติธรรมชำติตำมกฎหมำยระหว่ำง
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Quezon City, Philippines on 2nd–4th August 2018. 

  15.Ariya Kuha, Sarinda Puti, Hananmuhibbatuddin Nochi. (2018). Reading: Power of Changing. 
Presented Presentation at 1st International Conference on Psychology, Counselling, and 
Education (ICPCE 2018). New Era University. Philippine 2nd–4th August 2018. 

  16. Ariya Kuha, Harris Keawkubthong , & Dennis Relojo.(2018). The Development of Professional  
           Competency of Teachers in Thailand: Meanings and Implications. Psychreg Journal of  
            Psychology, 2 (2), 96-104. 
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คัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. 2561”, The 3rd Conference on Research for Thai Education System, 
CRTES 2018, pp. 163-167. 
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8. Wisaeng, K., Hiransakolwong, N., Pothiruk, E. Automatic detection of exudates in retinal images based 
on threshold moving average models (2015) Biofizika, 60 (2), pp. 360-370.  

9. Wisaeng, K., Hiransakolwong, N., Pothiruk, E. The clinical applications for automatic detection of 
exudates (2014) American Journal of Applied Sciences, 11 (10), pp. 1743-1756.  
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Education: M.S. (Chem. Eng.) University of Wisconsin, Madison, USA, 1997  

B.Eng. (Hons.) (Chem. Eng.) Chulalongkorn University, Bangkok,  
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The Petroleum and Petrochemical College (PPC)  

Faculty Member & Lecturer (2000–present)  

Academic Service Co-ordinator (2006–present)  

 

 

Department of Chemical Engineering  

Research Assistant (1990–1996)  

Teaching Assistant (1990–1996)  

 

 

Technology Department  

Process Technologist/Engineer (1987–1989)  
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atalysis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Academic Service Affairs  
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-ordinator responsible for:  

Organizing short courses and seminars for industry and the private sector  

Teaching a few short courses myself  

Other academic affairs services  

 

Crude Oil: From Natural Resources to Business  

Effective Presentations  

Goal Setting  

Happy Workplace  

Leadership and Teamwork  

Life Rewards, Life Values, and Mental Strength & Immunity  

Mastermind: How to Program Your Sub-consciousness Effectively  

Negotiation Strategies in Conflict Resolution  

Positive Thinking and Effective Action to Overcome Obstacles  

Stress Management and Relaxation Techniques  

The 7 Habits of Highly Effective People  

The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness  

Time and Financial Management  

The Origin of Petroleum and Petroleum Processing  

What Is Chemical Engineering?  

Working and Living Ethics  

Working and Teaching Experience in the Chemical Engineering Field  

 

3. Academic Advising – as the 1st-year Petrochemical Technology graduate students’ advisor 

responsible for approximately 30 students per academic year and research advisors for M.S. 

students  

4. Others  
 

Asia 2000: International Academic Conference hosted by Wisconsin Alumni Association of 

Thailand (WAAT)  

The Ninth International Greening of Industry Network (GIN) Conference (2001)  

The 1st International Conference on Advances in Petrochemicals and Polymers (2003)  

The 2nd International Conference on Advances in Petrochemicals and Polymers (2007)  

-Instructor/Co-Organizer of “The Petroleum and Petrochemical College English Camp” (3 

years)  

st-year graduate students at PPC (Chulalongkorn 

University) and the 3rd-year undergraduate Chemical Engineering students at SIIT (Thammasart 

University  

 

English Teacher and Private Tutor: from grade school to graduate level, and English at work  

-Thai and Thai-English Translator: on and off stage, spoken and written, including 
an official interpreter of the last International Parliament Meeting held in Bangkok, Thailand  

om Thai to English  

 

Special Training:  
Corrosion Control in Oil & Gas Industries  

Effective Personal Productivity  

Goal Setting  

Health & Safety Management for Small and Medium Size Businesses  

How to Persuade People Effectively  

HSE (Health, Safety, and Environment)  

Mastermind: Strategies to Achievement  
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4) Sreethawong, T., Sukjit, D., Ouraipryvan, P., Schwank, J. W., and Chavadej, S., “Oxidation of 
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6) Ouraipryvan, P., Joosing, N., and Kiatkittipong, K., “Effect of titania anatase and sodium 
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การงชะพลังงานงนกระบวนการาัลธทพนชัน”, พอกสารรวบรวกบทควากของการประชุกวิชาการวิศวกรรกพคกี
และพคกีประยุกต์แห่งประพทศไทย (TIChE) ครั้งทีา 24 "Changes: Cleaner Energy, Leaner Processes, 
Better Living", Section: วิศวกรรกพคกีศึกษาและงานอุตสาหกรรก (CHE), หนะา 438-443, 18-19 ธันวาคก 
2557 ณ ธรงแรกทูราก่า จ . พชียงงหก่ประพทศไทย.  
8) Lothongkum, A. W., Sethapokin, P., and Ouraipryvan, P., “Simulation of V2O5/TiO2 catalyst 
activity by central composite design for optimal operating conditions and catalyst life in 
phthalic anhydride production”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2015, 25, pp. 
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การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับโรงงาน
อัจฉริยะในอุตสาหกรรมขนาดกลาง 

A Study of the Needs Assessment for Human Resource Development 
to Support Smart Factory in Middle Industries 

ปัทมาพร  เงินเส็ง1 เชฐธิดา  กุศลาไสยานนท์2 และ ธัญญาทิพ  พิชิตการค้า3 
Pattamaporn  Ngernseng1 Chedthida  Kusalasaiyanon2 and Thanyathip  Pichitkarnkar 3 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับ
โรงงานอัจฉริยะในอุตสาหกรรมขนาดกลาง  มีการด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย            
การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก นักวิชาการ ผู้มีความรู้
ความสามารถ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีความช านาญในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และโรงงานอัจฉริยะ และการส ารวจ การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือรองรับโรงงานอัจฉริยะในอุตสาหกรรมขนาดกลาง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์และการ
วิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญโดยใช้วิธี แบบปรับปรุง พบว่า ปัจจัยที่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
ควรให้ความส าคัญเพ่ือให้รองรับต่อการพัฒนาไปสู่โรงงานอัจฉริยะ ได้แก่ Internet of Thing (IOT) 
และ Cyber Physical System (CPS) ส่วนเทคนิคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลาง ได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการหมุนเวียนงาน    
(Job Rotation) นอกจากนี้บุคลากรทุกคนจะต้องมีสมรรถนะหลักที่จ าเป็น คือ ด้านท างานเป็นทีม 
(Teamwork) เพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่โรงงานอัจฉริยะ  

  
ค าส าคัญ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, โรงงานอัจฉริยะ,อุตสาหกรรมขนาดกลาง 
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Abstract 
The research was conducted for the purpose of studying guideline for human 

resources development in order to support medium size smart factories. The study 
comprises with 3 main process. The process was begun with literature Review. The 
second process is In-depth Interview and survey form academician, knowledgeable 
person and Industrial entrepreneurs who are proficient in human resources 
development. The last process is survey on the topic “A Study of the Needs 
assessment for human resource development to support smart factory in middle 
industries” by applying with descriptive statistic such as amount, percentage, average, 
demographical data and Priority Needs Index (PNI) from sample size. 
The result from the study found out that the most important factors that medium 
size factory should develop to support the development of smart factory is Internet 
of things (IOT) and Cyber Physical System (CPS) and the recommended techniques 
for human resources development are workshop and Job rotation. Moreover, 
workforce who work in medium size factories that will be improve to smart factory is 
required to acquire teamwork skill as a core competency. 
 
Keywords Human Resource Development, Smart Factory, Middle Industries 
 
บทน า 

อุตสาหกรรมเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ สามารถสร้าง
รายได้ในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก ปัจจุบันการแข่งขันในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมมีความรุนแรง
มาก ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้เลือกที่จะพัฒนาให้อุตสาหกรรมของตนเป็นโรงงานอัจฉริยะ 
(Smart Factory) แต่การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมแบบเดิมเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นองค์กรที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมแบบเดิมเป็นโรงงานอัจฉริยะ 
(Smart Factory) จะต้องมีแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับระบบ
โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ซึ่งถ้าบุคคลากรสามารถปฏิบัติงานร่วมกับโรงงานอัจฉริยะ 
(Smart Factory) ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพของโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ิมการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันเพ่ิมรายให้กับประเทศ การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ในอุตสาหกรรมขนาดกลางจะท าให้
ทราบแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางให้เป็นโรงงาน
อัจฉริยะ (Smart Factory)  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือรองรับโรงงานอัจฉริยะในอุตสาหกรรมขนาดกลาง 
 
วิธีการ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) แบ่งข้ันตอนออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) นักวิชาการ         
ผู้มีความรู้ความสามารถ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความช านาญในเรื่องการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และโรงงานอัจฉริยะ 3) การส ารวจ (Survey) การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับโรงงานอัจฉริยะในอุตสาหกรรมขนาดกลาง  

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นักวิชาการ ผู้มีความรู้

ความสามารถ และผู้ที่ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความช านาญในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และโรงงานอัจฉริยะ จ านวน 10 คน    

การส ารวจ (Survey) การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
รองรับโรงงานอัจฉริยะในอุตสาหกรรมขนาดกลาง ประชากร ได้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาด
กลาง จ านวน 457 คนจากสถานประกอบการ 457 แห่ง (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม , 2562) กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง จ านวน 457 คน จากสถานประกอบการ 457 แห่ง โดย
ใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) ก าหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 0.05 ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง 213 คน  
  เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบส ารวจความต้องการจ าเป็นและ
สภาพการณ์ปัจจุบัน (Need Assessment Research)  
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับ
โรงงานอัจฉริยะในอุตสาหกรรมขนาดกลาง ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) ซึ่งสรุปแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับโรงงานอัจฉริยะในอุตสาหกรรมที่น ามาใช้
ในงานวิจัยได้เป็น 3 หัวข้อดังนี้ 
     1.1 เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญใน
ปฏิบัติงานในโรงงานอัจฉริยะในอุตสาหกรรมขนาดกลาง ได้แก่ การอบรม (Training) การฝึกอบรม           
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) การสอนงานด้วยระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) การฝึกอบรมในงาน       
(On Job Training) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)  
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     1.2 สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญใน
ปฏิบัติงานในโรงงานอัจฉริยะในอุตสาหกรรมขนาดกลาง ได้แก่ สามารถท างานเป็นทีม (Teamwork)   
มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative) มีความรับผิดชอบสูง (High Responsibility)  
     1.3 โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม มีองค์ประกอบที่ควรให้
ความส าคัญเป็นล าดับต้น ๆ ดังนี้ Internet of Thing (IOT) Cyber Physical System (CPS)  
Automation (Autonomous Mobility) Augmented Reality (AR)  
 2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
    ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งเป็นนักวิชาการ ผู้มีความรู้ความสามารถ 
และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จ านวน 10 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารจากสถานศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลและโรงงานอุตสาหกรรม 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10 ผู้มีความรู้ความสามารถและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 พบว่าเป็น
เพศชาย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และเพศหญิง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 มากกว่า
ร้อยละ 60 มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
    ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับโรงงาน
อัจฉริยะในอุตสาหกรรมขนาดกลาง จ านวน 5 ข้อ สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
     1. เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พบว่า การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)    
เป็นวิธีที่ให้ประสิทธิภาพดีที่สุดในอุตสาหกรรมขนาดกลาง 
     2. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญ
ในการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง อันดับหนึ่งคือ การท างานเป็นทีม อันดับที่สองคือ
มีความคิดสร้างสรรค์ และอันดับที่สามคือมีความรับผิดชอบสูง  
     3. องค์ประกอบที่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ต้องม ีคือ Internet of Thing  
     4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับโรงงานอัจฉริยะในอุตสาหกรรมขนาดกลางควรใช้
เทคนิคการอบรม (Training) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. การพัฒนาทักษะและความรู้ในงาน 
(Functional Training) โดยการอบรมด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การอบรมสัมมนา (Class Room) การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งมุ่งเน้นให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานกับอุปกรณ์และเครื่องจักร
ได้จริง โดยสิ่งส าคัญคือต้องมีการประเมินผลหลังการสอน 2. การพัฒนาด้านจิตวิทยา 
(Psychological) เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติให้พนักงานคิดเชิงบวกต่อตนเอง และงานที่ท า เช่น ท าให้
พนักงานเชื่อว่า การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานจากเดิมเป็นใหม่จะท าให้ท างานสบายมากขึ้น และเป็นการ
ลดต้นทุนการผลิต 
     5. ปัญหาหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การไม่เปิดใจ ไม่ยอมรับสิ่งใหม่ ยึดติดกับ
สิ่งเดิม ๆ ไม่มีความพร้อมอยากเรียนรู้สิ่ งใหม่ ไม่มีความอดทน แก้ไขด้วยการปรับทัศนคติ 
กระบวนการทางความคิด (Mindset) ให้พนักงานกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ (High Learning) 
สามารถน าความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ (Adaptation) ในการปฏิบัติงานและส่งพนักงานบางส่วนที่มี
ความพร้อมในการเรียนรู้ให้ไปเรียนรู้ก่อน แล้วน ามาสอนเพ่ือนร่วมงาน อีกหนึ่งปัญหาคือ การลาออก
บ่อยท าให้เกิดปัญหาต้องสอนงานคนใหม่บ่อย ๆ แก้ไขปัญหาโดยสร้างแรงจูงใจด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น 
ปรับเงินเดือน การดูแลพนักงานเหมือนครอบครัว ให้ความช่วยเหลือในด้านการดูแลบุตรหลานของ
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พนักงาน 
 3. การส ารวจความต้องการจ าเป็นและสภาพการณ์ปัจจุบัน (Needs Assessment)      
จากการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปขององค์กร ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไป
ขององค์กร สรุปได้ว่ าผู้ตอบแบบส ารวจความต้องการและสภาพการปัจจุบันทั้ งหมดเป็น
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นเพศชาย จ านวน 136 คน คิด
เป็นร้อยละ 71.20 และเพศหญิง 55 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 อายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.20 อายุ30-40ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70 อายุ41-50 ปี จ านวน 97 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.80 อายุ51-60 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 24.10 และอายุมากกว่า 61 ปี 
ขึ้นไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจ านวน 
39 คน คิดเป็น 20.40 ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 70.70 และ
ระดับปริญญาโทจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90 สถานที่ตั้งโรงงาน (จังหวัด) ที่ได้รับแบบส ารวจ
กลับคืนมากที่สุดอยู่ท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.40  
     ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับโรงงาน
อัจฉริยะในอุตสาหกรรมขนาดกลาง แบ่งเป็น 3 เรื่อง ดังนี้  
 
     1. เรื่องเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ตารางท่ี 1-1 เรื่องเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์  

 
 

เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 

สภาพปัจจุบัน 
ความต้องการ

จ าเป็น 

 

ล าดับ
ความส าคัญ 

(PNI)  X̅ S.D. X̅ S.D. 

ด้านการอบรม (Training) : องค์กรมีการ
ติดตามและประ เมินผลหลั งการอบรม 
(Training) อย่างสม่ าเสมอ 

3.36 0.88 4.42 0.75 0.31 

ด้ า น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
(Workshop) : องค์กรมีการจัดให้พนักงาน
ไ ด้ รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
(Workshop) จากทั้งในและนอกองค์กร
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

3.51 0.75 4.50 0.76 0.28 

ด้ า น ก า ร ส อน ง า น ด้ ว ย ร ะ บบพี่ เ ลี้ ย ง 
(Mentoring) : องค์กรเลือกใช้การสอนงาน   
ด้วยระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานนอกเหนือจาก
การถ่ายทอดความรู้เพียงอย่างเดียว 

3.47 0.96 4.40 0.83 0.26 
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ตารางท่ี 1-1 เรื่องเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ (ต่อ) 
 
 

เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 

สภาพปัจจุบัน 
ความต้องการ

จ าเป็น 

 

ล าดับ
ความส าคัญ 

(PNI)  X̅ S.D. X̅ S.D. 

ด้านการฝึกอบรมในงาน (On Job 
Training) : องค์กรมีการคัดเลือกพนักงานที่
ท าหน้าที่สอนงาน(Mentor) ส าหรับใช้การ
ฝึกอบรมในงาน (On Job Training) 

3.31 1.02 4.30 0.87 0.29 

ด้านการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) : 
ก่อนการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
องค์กรมีการเตรียมพร้อมทักษะที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้พนักงาน เช่น การอบรม 

2.47 0.50 3.79 0.98 0.53 

 จากตารางที่ 1-1 พบว่า ด้านการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ประเด็นก่อนการหมุนเวียน
งาน (Job Rotation) องค์กรมีการเตรียมพร้อมทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้พนักงาน เช่น การ
อบรม มีล าดับความส าคัญ (Priority Needs Index) มากที่สุดในเรื่องเทคนิคการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มี PNI 0.53 รองลงมาคือด้านการอบรม (Training) ประเด็นองค์กรมีการติดตามและ
ประเมินผลหลังการอบรม (Training) อย่างสม่ าเสมอ มี PNI 0.31 
             2. สมรรถนะหลัก (Core Competency)  
ตารางท่ี 1-2 เรื่องสมรรถนะหลัก (Core Competency)  

 
 

สมรรถนะหลัก 

 

 

สภาพปัจจุบัน 
ความต้องการ

จ าเป็น 

 

ล าดับ
ความส าคัญ 

(PNI)  X̅ S.D. X̅ S.D. 

ด้านการท างานเป็นทีม (Teamwork) : 
ท่านคิดว่าพนักงานให้ความส าคัญกับงานของ
ส่วนรวมมากกว่างานของตนเอง 

3.14 0.96 4.49 0.74 0.42 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) : 
องค์ กรสนับสนุนให้พนั กงานมี ความคิ ด
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ เ มื่ อ ไ ด้ รั บ ม อบ ห ม า ย ง า น 
ปรับเปลี่ยนมุมมองในการท างาน สามารถ
น ามาปฏิบัติได้จริงให้เกิดประโยชน์ต่องานที่ท า 

3.19 0.96 4.44 0.79 0.39 

ด้านมีความรับผิดชอบสูง (High Responsibility) 
:  พนักงานของท่านปฏิบัติงานส าเร็จบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์อยู่เสมอ 

3.65 0.85 4.70 0.55 0.28 
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 จากตารางที่ 1-2 พบว่า ด้านการท างานเป็นทีม (Teamwork) ประเด็นทา่นคิดว่าพนักงานให้
ความส าคัญกับงานของส่วนรวมมากกว่างานของตนเองมีล าดับความส าคัญ (Priority Needs Index) 
มากที่สุดในเรื่องสมรรถนะหลัก (Core Competency) มี PNI 0.42 รองลงมาคือ ด้านความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) ประเด็นองค์กรสนับสนุนให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ เมื่อได้รับ
มอบหมายงาน ปรับเปลี่ยนมุมมองในการท างาน สามารถน ามาปฏิบัติได้จริงให้เกิดประโยชน์ต่องานที่
ท า มี PNI 0.39  

 3. โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) 
ตารางท่ี 1-3 โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)  

 
 

โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) 
 

 

สภาพปัจจุบัน 
ความต้องการ

จ าเป็น 

 

ล าดับ
ความส าคัญ 

(PNI)  X̅ S.D. X̅ S.D. 

ด้าน Internet of Thing (IOT) : มีการ
แบ่งปันข้อมูล หรือใช้ข้อมูลร่วมกันในการ
ปฏิบัติงานแบบออนไลน์ผ่านการเชื่อมต่อทาง
อินเตอร์เน็ต 

3.26 0.85 4.63 0.64 0.42 

ด้าน Cyber Physical System (CPS) :   
มีระบบการตรวจสอบ สั่งการและควบคุม
เครื่ องจักรในกระบวนการท างานได้ทุก
กระบวนการตั้งแต่การรับออเดอร์จนกระทั่ง
ส่งสินค้าให้ลูกค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแม้จะ
ไม่ได้อยู่ในองค์กร 

2.17 0.94 4.07 0.97 0.87 

ด้าน Automation (Autonomous Mobility) 
: องค์กรมีการให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับ
หุ่ นยนต์ ในองค์ กรที่ ใ ช้ ในองค์ กร ให้ กั บ
พนักงานก่อนการปฏิบัติงาน 

2.65 0.97 4.15 0.82 0.56 

 จากตารางที่ 1-3 พบว่า ด้าน Cyber Physical System (CPS) ประเด็นมีระบบการ
ตรวจสอบ สั่งการและควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการท างานได้ทุกกระบวนการตั้งแต่การรับ       
ออเดอร์จนกระทั่งส่งสินค้าให้ลูกค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแม้จะไม่ได้อยู่ในองค์กร มีล าดับความส าคัญ 
(Priority Needs Index) มากที่สุดในเรื่องโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) มี PNI 0.87 รองลงมา
คือด้าน Automation (Autonomous Mobility) ประเด็นองค์กรมีการให้ความรู้กับพนักงาน
เกี่ยวกับหุ่นยนต์ในองค์กรที่ใช้ในองค์กรให้กับพนักงานก่อนการปฏิบัติงาน มี PNI 0.56 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 1) เทคนิคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกลางควรใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และ
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ซึ่งเป็นวิธีทีช่่วยเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถของบุคลากร 
นอกจากนี้การหมุนเวียนงานท าให้บุคลากรสามารถท างานแทนกันได้เมื่ออยู่ในสภาวะจ าเป็น ซึ่ง
สอดคล้องกับ ทิพชัย (2558) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการภัยพิบัติ
แห่งชาติกระทรวงกลาโหม พบว่า การพัฒนาทักษะโดยผ่านการอบรมคิดวิเคราะห์ และการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทัศนคติ โดยผ่านการอบรมพัฒนาแนวคิด และการสัมมนาพัฒนาพฤติกรรม 
จะส่งผลให้การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวงกลาโหมขั้นการป้องกันภัย และการเตรียมความ
พร้อมมีประสิทธิภาพดีขึ้น 2) สมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่จ าเป็น คือ ด้านท างานเป็นทีม 
(Teamwork) เนื่องจาก องค์กรจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ 
ร่วมแรง ร่วมใจจากพนักงาน สอดคล้องกับสุนิษาและอรพรรณ (2559) ได้ศึกษา สมรรถนะบุคลากร
เชิงนวัตกรรม ส าหรับทีมบุคลากรด้านไอที ในอุตสาหกรรมธนาคารประเทศไทย พบว่า องค์ประกอบ
สมรรถนะบุคลากรด้านไอที ประกอบด้วย การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( Innovative Competency) การ
ท างานร่วมทีม (Collaborative Competency) การตรวจสอบประเมินผลการท างาน (Corrective 
Competency) การสร้างแรงจูงใจในการท างานร่วมกัน (Motivation Competency) 3) โรงงาน
อัจฉริยะควรให้ความส าคัญในการพัฒนามากที่สุดคือ คือ Internet of Thing (IOT) และ Cyber 
Physical System (CPS) เนื่องจากการโรงงานอัจฉริยะต้องน าศาสตร์แขนงต่าง ๆ มาบูรณาการ
ร่วมกันและขับเคลื่อนด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และข้อมูล สามารถเชื่อมต่อท างานร่วมกันได้  
สามารถตรวจสอบและควบคุมเพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาวะต่าง ๆ สอดคล้องกับ Yang, Yang, Kao, Wu 
and Hsu (2018) ได้ศึกษาเรื่องระบบบริหารจัดการน้ าอัจฉริยะด้วย Cyber Physical System เพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงจากสถานการณ์น้ าท่วม โดยมีชื่อเรียกว่า ระบบบริหารน้ าต้าหยู พบว่า ระบบ
บริหารน้ าต้าหยูสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการรับมือการตอบสนองต่อสถานการณ์น้ าท่วมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อ้างอิงจากสถานการณ์น้ าท่วมรุนแรงที่เกิดขึ้นในปี 2560  
 
สรุป 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย พบว่า เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ให้ประสิทธิภาพดีที่สุด 
คือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สมรรถนะหลัก (Core Competency) ส าคัญของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง คือ การท างานเป็นทีม  และ
องค์ประกอบที่ส าคัญของโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) จ าเป็นต้องมี คือ Internet of Thing ซึ่ง
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ 1) การพัฒนาทักษะและความรู้ในงาน 
(Functional Training) 2) การพัฒนาด้านจิตวิทยา (Psychological) โดยที่ปัญหาหลักในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ คือ การไม่เปิดใจ ไม่ยอมรับสิ่งใหม่ ยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ สภาพจิตใจไม่มีความพร้อม
อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ไม่มีความอดทนในการท างาน ที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการดูแลพนักงานแบบ
ครอบครัว และล าดับความส าคัญ (Priority Need Index : PNI ) ของความต้องการจ าเป็นที่โรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางควรให้ความส าคัญมากที่สุด 3 เรื่อง คือ 1) เรื่องเทคนิคการพัฒนาทรัพยากร
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มนุษย์ ด้านการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ประเด็นก่อนการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
องค์กรมีการเตรียมพร้อมทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้พนักงาน 2) เรื่องสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) ด้านการท างานเป็นทีม (Teamwork) ประเด็นท่านคิดว่าพนักงานให้ความส าคัญกับ
งานของส่วนรวมมากกว่างานของตนเอง และ3) เรื่องโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ด้าน Cyber 
Physical System (CPS) ประเด็นมีระบบการตรวจสอบ สั่งการและควบคุมเครื่องจักรใน
กระบวนการท างานได้ทุกกระบวนการตั้งแต่การรับออเดอร์จนกระทั่งส่งสินค้าให้ลูกค้าผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตแม้จะไม่ได้อยู่ในองค์กร           
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัยของผู้วิจัยพบว่าปัจจัยที่
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางควรให้ความส าคัญในการพัฒนามากที่สุดเพ่ือให้รองรับต่อการพัฒนา
ไปสู่โรงงานอัจฉริยะ คือ Internet of Thing (IOT) และ Cyber Physical System (CPS) ซึ่งเทคนิค
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางควรใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
คือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ซึ่งเป็นสอง
เทคนิคที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางเพ่ือให้รองรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) นอกจากนี้บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางที่จะพัฒนาไปสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) จะต้องมีสมรรถนะ
หลัก (Core Competency) ที่จ าเป็น คือ ด้านท างานเป็นทีม (Teamwork) เป็นสมรรถนะหลักของ
การปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart 
Factory) 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการบริการที่มีผลต่อการใช้บริการ
อุตสาหกรรมโรงแรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับส่วนประสมทางการตลาดกับการใช้
บริการอุตสาหกรรมโรงแรม 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคล และ ส่วนประสมทาง
การตลาด กับการใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม มีกลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์สายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหงที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรมบริหาร จ านวน 140 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่า Pearson Chi-Square 
โดยผลวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ 4Ps (ส่วนประสมทางการตลาด) และ Service 
(การบริการ) มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม ดังนั้น อุตสาหกรรมโรงแรม ควรให้
ความส าคัญในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และ ในด้านของ Service (การบริการ) ควร
ค านึงถึงความเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการโดยให้ความส าคัญในเรื่องการอบรมพนักงานให้มี
ความสุภาพและยิ้มแย้มต่อการบริการ เนื่องจาก การวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เพศ อายุ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม และ ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง มีผลต่อ
การใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม ดังนั้น อุตสาหกรรมโรงแรมควรให้ความส าคัญด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย โดยเฉพาะการจองห้องพักผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือการจองผ่านแอปพลิเคชั่นมากที่สุด 
ซึ่งจะสอดคล้องกับด้าน Service  (การบริการ) ในด้านการตอบสนองความต้องการ โดยมีการอบรม
พนักงานเพ่ือให้สามารถตอบค าถามหรือให้ข้อมูลผู้มาใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว  
 
ค าส าคัญ   ส่วนประสมทางการตลาด  คุณภาพการบริการ การใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,3,4,5,6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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Abstract 
 Research The marketing mix and service quality that affecting the hotel industry 
services. Aimed 1) to study the marketing mix for hotel service industries, 2) to study 
the relationship between personal factors and the marketing mix with the hotel 
industry services, The samples are academic professors of Ramkhamhaeng University 
differently affects the hotel industry executive service number, 140 sampling was 
used in this study were the percentage and Pearson Chi-Square test, the researchers 
found. The marketing mix, including 4Ps (Marketing Mix) and Service, is associated 
with using the hotel industry, so the hotel industry. Should focus on the service also 
should pay attention to understand the needs of clients with a focus on training staff 
to polite and more cheerful on services. The research sample found that gender and 
age was not related to the hotel and service industry, education level of the sample. 
Affect the access to the hotel industry, the hotel industry should focus on the 
distribution channel. In particular, booking via the Internet. Or booking via the app 
functions as possible. This is consistent with the Service on demand. The staff can 
answer questions or provide information to the customers quickly. 
 
Keywords Marketing Mix, Service quality, Using hotel industry  
 
บทน า  
         ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ให้ความส าคัญกับธุรกิจการท่องเที่ยวมาโดยตลอด สามารถ
สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาล จึงท าให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีอัตราการ
ขยายตัวในล าดับต้นๆของประเทศ (สุปราณี ธรรมพิทักษ์, 2561) แนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น 
ทัง้ด้านธุรกิจการบิน ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจบันเทิง และโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งธุรกิจโรงแรม ด้วยจ านวนโรงแรมที่มากเกินความต้องการของนักท่องเที่ยว จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้
เกิดปัญหาจากแนวโน้มของการเติบโตของที่พักในรูปแบบที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้าน
กลยุทธ์การตลาดจากผู้ประกอบการโรงแรมมากขึ้น ธุรกิจโรงแรมแต่ละแห่ง จึงมีความพยายามที่จะ
น าส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) เข้ามามีบทบาทในการด าเนินธุรกิจเพ่ือที่จะให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด (ปิยะฉัตร ปวงนิยม, จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร, & นิติบดี ศุขเจริญ, 2560)
ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้น    ไม่ว่าจะเป็น
สภาพเศรษฐกิจ การศึกษา เทคโนโลยีสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Kittimetheekul, 
Keorodom, & Vongsanga, 2016) รวมทั้งรูปแบบการใช้ชีวิตและปัจจัยอื่นๆ ส่งผลให้ผู้บริโภคในยุค
นี้ต้องการความรวดเร็ว ความสะดวก คุณภาพที่ดีและมีความทันสมัย พร้อมกับความคุ้มค่าการรับ
บริการจากเหล่าบรรดาผู้ประกอบการโรงแรม 
 จากเหตุปัจจัยดังกล่าวข้างต้น กลุ่มผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและ
คุณภาพการบริการที่มีผลต่อการใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม เพ่ือศึกษาระดับส่วนประสมทาง
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การตลาดกับการใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรมและศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคล และ ส่วน
ประสมทางการตลาด กับการใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นแนวทางต่อ
การพัฒนาโรงแรมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1) เพื่อศึกษาระดับส่วนประสมทางการตลาดกับการใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม 

2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคล และ ส่วนประสมทางการตลาด กับการใช้บริการ
อุตสาหกรรมโรงแรม 
 
สมมติฐานการวิจัย  

1) เพศ อายุ ระดับการศึกษา ของอาจารย์ สายวิชาการมหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีการรับรู้
ส่วนประสมทางการตลาดของการใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรมที่แตกต่างกัน 

2) ส่วนประสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมโรงแรมที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการ
อุตสาหกรรมโรงแรม 

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. ด้านการให้บริการ 
 การให้บริการ ถือเป็น การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้
มาใช้บริการจะต้องมีหลักยึดถือปฏิบัติโดยถือปฏิบัติกันเป็นมาตรฐานและมีคุณภาพการให้บริการ
(Service Quality) นั้น คือ คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและบริการ
เพ่ือก่อให้เกิดการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งคุณภาพการให้บริการนั้น สามารถสร้างความ
ประทับใจแก่ลูกค้าที่ได้รับสินค้าและบริการจากบริษัทหรือผู้ให้บริการเป็นอย่างดี (นิธิศ สระทองอยู่, 
2019)  โดยตัวแบบการวัดคุณภาพบริการของ Parasuraman, Zeithaml, & Berry นั้นถือเป็นการ
วัดคุณภาพของการบริการที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย และได้ถูกพัฒนาเพ่ือใช้ในการประเมิน
คุณภาพของการบริการโดยที่ผู้เข้ารับบริการ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ตัวแปรหลักและได้ให้ความหมาย
ของมิติหรือมุมมองของคุณภาพการให้บริการไว้ คือ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) 

 1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่
ปรากฏให้เห็นถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อันได้แก่ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เอกสาร
ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและสัญลักษณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าได้รับการดูแล 
ห่วงใย และความตั้งใจจากผู้ให้บริการ บริการที่ถูกน าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท าให้ผู้รับบริการ
รับรู้ถึงการให้บริการนั้นๆ ได้ชัดเจนขึ้น  

 2) ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้
ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับบริการ บริการที่ให้ทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผล
ออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ ความสม่ าเสมอนี้จะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าบริการที่ได้รับนั้นมี
ความน่าเชื่อถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้  
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 3) การตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจ
ที่จะให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที ผู้รับบริการ
สามารถเข้ารับบริการได้ง่าย และได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ รวมทั้งจะต้องกระจายการ
ให้บริการไปอย่างทั่วถึง รวดเร็ว   

 4) การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทที่ดี ใช้
การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและให้ความมั่นใจว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ดีที่สุด  

 5) การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่
ผู้รับบริการตามความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการแต่ละคน 

2. ด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
 การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระท าสิ่งใด
สิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้าและ
บริการอยู่เสมอโดยที่จะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของสถานการณ์การตัดสินใจจึง
เป็นกระบวนการที่ส าคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค Johnston (2013) โดยกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ถือเป็นกระบวนการก่อนที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าหรือบริการ ผู้ประกอบการ
ต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งการตัดสินใจซื้อไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่
ส าคัญมากส าหรับผู้ประกอบการ แต่ยังช่วยให้องค์กรสามารถปรับกลยุทธ์การขายตามกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้อีกด้วย (Johnston et al., 2013) กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคสามารถพิจารณาตามขั้นตอนต่างๆ โดยเริ่มจากเหตุการณ์ก่อนที่จะมีการซื้อสินค้าจริงๆ 
จนถึงเหตุการณ์ภายหลังจากการซื้อ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน (Yoktep & Yupas, 2017) คือ 1) 
การรับรู้ถึงความต้องการ (Problem Recognition) พฤติกรรมการซื้อมีจุดเริ่มต้นจากการที่ผู้บริโภคมี
ความต้องการที่อาจได้รับจาการกระตุ้นจากภายนอก เช่น สื่อโฆษณาที่จูงใจ หรือเห็นคนรอบข้างใช้
สินค้านั้นๆ เป็นต้น หรือจากภายใน เช่น ความรู้สึกหิว ความต้องการขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น 2) การค้นหา
ข้อมูล (Information Search) หลังจากผู้บริโภคเกิดความต้องการแล้ว การค้นหา เสาะหา ศึกษา
ข้อมูลของสินค้านั้นๆ เป็นขั้นตอนที่จะเกิดต่อมาแต่ทั้งนี้กระบวนการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการ
บริการนั้นๆ 3) การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ (Evaluation of Alternatives) เมื่อผู้บริโภค
ได้มีการเสาะหาข้อมูลแล้ว จากนั้นผู้บริโภคจะเกิดความเข้าใจ และประเมินผลทางเลือกต่างๆ 4) การ
ตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจท าให้ผู้บริโภคสามารถ
จัดล าดับความส าคัญของการเลือกซื้อได้ 5)พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) 
หลังจากมีการซื้อแล้ว ผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์ในการบริโภค ซึ่งอาจจะได้รับความพอใจหรือไม่
พอใจก็ได้ 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ด้านเนื้อหา 
ด้านเนื้อหาของการความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามค าแหงที่มีต่อการใช้

บริการอุตสาหกรรมโรงแรม โดยศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ 
1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ  การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลที่มีผู้วิจัยและเก็บข้อมูลไว้แล้ว เช่น ต าราและเอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
เป็นต้น 

1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ  ศึกษาจากการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มอาจารย์ เกี่ยวกับความ
คิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามค าแหงที่มีต่อการใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม ที่เกี่ยวข้องกับ
ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) รวม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด และในด้านบริการ (Service) รวม 4 ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2) ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ 3) ด้านการตอบสนองในความ
ต้องการ และ 4) ด้านการเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ 

2. ด้านพื้นที่ของการวิจัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
นิยามค าศัพท์เฉพาะ  
 อาจารย์ หมายถึง บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

ตัวแปรอิสระ 

 

ตัวแปรตาม 

ประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3.ระดับการศึกษา 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 
 
 
 
 
 

การเลือกใช้บริการอุตสาหกรรม
โรงแรม 
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ 
2. ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ 
3. ด้านการตอบสนองในความ
ต้องการ 
4. ด้านการเข้าใจความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
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ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
1. การหาคุณภาพเครื่องมือ เพ่ือให้แบบสอบถามได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย า ผู้วิจัยจึงได้

ก าหนดขั้นตอนการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยท าการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ 
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้
ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของการวิจัย จากนั้น สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด 
(Closed-end Questionnaire) จากนั้น จึงน าแบบสอบถามที่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ท า
การตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) เพ่ือจะได้ปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามให้ความถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยก่อนน าไปใช้จริง โดย
ท าการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ( Index of 
Consistency: IOC) ขณะที่ การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่าน
การทดสอบค่าความตรงของเนื้อหา (Content Validity) เรียบร้อยแล้ว มาท าการทดสอบความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ (Pre-Test) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
จ านวน 30 ชุด และค านวณหาค่าความเชื่อมั่นด้วยสูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่าทุกด้านมีค่าผลลัพธ์มากกว่า 0.75 อันเป็นการยืนยันว่าข้อ
ค าถามนั้นมีความเชื่อม่ันเพียงพอ (Boone, 2012) 

2. ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงสิทธิ ศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี
ของผู้เข้าร่วมการวิจัยจึงได้ท าการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จึงได้ท าการยื่นโครงร่ างการ
วิจัยต่อคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เพ่ือขอการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

3. ด าเนินการติดต่อขอเก็บข้อมูลวิจัยในประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1 ประชากร คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยรามค าแหง  จ านวน 1,050 คน 
3.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยรามค าแหงที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การพัฒนาทักษะการท าวิจัย ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร” ซึ่งจากตารางของ Taro 
Yamane พบว่า หากมีจ านวนประชากรประมาณ 200 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างจะเท่ากับ 132 คนในงานวิจัยเรื่องนี้จะด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 140 
คน (Yamane, 1973) 

4. ท าการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 
จากนั้นเข้าพบกลุ่มตัวอย่างและท าการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย พร้อมทั้งก าหนด วัน เวลา 
และสถานที่ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งขั้นตอนต่าง ๆ ในการทดลองให้ผู้เข้ารับการทดลอง
ได้รับทราบ และลงนามยินยอมเข้ารับการวิจัย 

5. ด าเนินการเก็บข้อมูลวิจัยตามแผนการวิจัย 
6. น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ผลและแปลผลในรูปแบบเรียงความ 
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เครื่องมือวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลครอบคลุมตามจุดมุ่งหมาย คณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการศึกษา

เชิงปริมาณ โดยมีเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 
ตอน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่เลือกใช้

บริการอุตสาหกรรมโรงแรม 
ส่วนที่ 3   ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

การใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มต้นจากการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ทั้งนี้สามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกได้เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่เลือกใช้บริการ
อุตสาหกรรมโรงแรมซึ่งผู้วิจัยนั้นได้น าข้อมูลมาเพ่ือแจกแจงความถี่ (Frequency) ค านวณค่าเป็นร้อย
ละ (Percentage) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบ
แบบสอบถามการใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Pearson Chi-Square ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ดังนี้ (Boone, 
2012) 
  ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ระดับมากท่ีสุด  
  ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49  ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ระดับน้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 

จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 140 คน เก็บข้อมูลได้ 140 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สามารถแบ่งผลการวิจัยเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่เลือกใช้บริการ

อุตสาหกรรมโรงแรม 
ส่วนที่ 3   ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม

การใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม 
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ส่วนที่ 1   ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

สถานภาพ 
จ านวน 

(n=140) 
ร้อยละ 

1. เพศ   
 หญิง 90 64.30 
 ชาย 50 35.70 
2. อายุ (ป)ี   
  ต่ ากว่า 25 ป ี 16 11.40 

  26 – 35 ปี 51 36.40 

  36 ปีขึ้นไป 73 52.10 

3. ระดับการศึกษา   
  ปริญญาตร ี  2 1.40 

  ปริญญาโท  77 55.00 

  ปริญญาเอก 61 43.60 

กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 64.30 และ 35.70 ตามล าดับ มี
อายุ 36 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 52.1 โดยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด ร้อยละ 55.0 
รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่เลือกใช้บริการ
อุตสาหกรรมโรงแรม 
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่
เลือกใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม 

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ความถี่ ร้อยละ 

ท่านเคยเลือกใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม หรือไม่ 
    เคย 131 93.6 
    ไม่เคย 9 6.4 

โดยภาพรวม 140 100.0 
วัตถุประสงค์ที่ท่านเลือกใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม 
   พักผ่อน 77 55.0 
   ธุรกิจ 23 16.4 
   ประชุม 37 26.4 
   อ่ืน ๆ 3 2.1 

โดยภาพรวม 140 100.0 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่
เลือกใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม (ต่อ) 

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ความถี่ ร้อยละ 

จ านวนคืนที่เข้าพักโรงแรม 
   ไม่พักค้างคืน 20 14.3 
   1 คืน  57 40.7 
   2 คืน 59 42.1 
   มากกว่า 2 คืน 4 2.9 

โดยภาพรวม 140 100.0 
ปัจจัยการตลาดข้อใดที่ท าให้ท่านเลือกใช้บริการในอุตสาหกรรมโรงแรม 
   การบริการ 22 15.7 
   ราคา 50 35.7 
   ท าเลที่ตั้งของโรงแรม 58 41.4 
   การส่งเสริมการตลาด 10 7.1 

โดยภาพรวม 140 100.0 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 93.60 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่เลือกใช้อุตสาหกรรมโรงแรมเพ่ือการพักผ่อนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 55.0 
รองลงมาเพ่ือใช้ในการประชุมคิดเป็นร้อยละ 26.4 และเพ่ือธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 16.40 ตามล าดับ 
และมีจ านวนคืนทีเ่ข้าพักโรงแรมมากที่สุดจ านวน 2 คืน คิดเป็นร้อยละ 42.1 และรองลงมาจ านวน 1 
คืน คิดเป็นร้อยละ 40.7 และมีปัจจัยการตลาดในการเลือกใช้บริการในอุตสาหกรรมโรงแรมด้านท าเล
ที่ตั้งของโรงแรม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.4 รองลงมาคือด้านราคา คิดเป็นร้อยละ 35.7 
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ส่วนที่ 3   ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม
การใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของ
ผู้ตอบแบบสอบถามการใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม โดยจ าแนกรายด้าน ดังนี้ 

ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของ 
ผู้ตอบแบบสอบถามการใช้บริการอุตสาหกรรม 

โรงแรมแต่ละด้าน 
( X ) (S.D.) 

การแปลผล
ระดับ
ความส าคัญ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา 

4.29 
4.41 

.720 

.737 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ด้านช่องทางการจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ 
ด้านการตอบสนองในความต้องการ 
ด้านการเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ 

4.42 
4.39 
4.61 
4.54 
4.59 
4.59 

.728 

.690 

.568 

.755 

.628 

.585 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวมทั้ง 8 ด้าน 4.48 .676 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 3 ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดต่อการใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม 
จ าแนกออกได้เป็น 8 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการ
ตอบสนองในความต้องการและด้านความเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.48 คะแนน เมื่อจ าแนกตามราย
ข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยของความส าคัญในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการอยู่ที่ระดับมากที่สุด (4.61 
คะแนน) รองลงมาด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ (4.60 คะแนน)   

 
เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้าน จ านวน 8 ด้าน พบว่า  

 1) ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในภาพรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด คิดเป็น
คะแนนเฉลี่ย 4.29 คะแนน เมื่อจ าแนกตามรายข้อพบว่า คะแนนเฉลี่ยของความส าคัญในเรื่อง
พนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด (4.39 คะแนน) รองลงมาคือ 
โรงแรมมีการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี (4.7 คะแนน) และมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม 
(4.37 คะแนน) 

2) ด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในภาพรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด คิดเป็น
คะแนนเฉลี่ย 4.41 คะแนน เมื่อจ าแนกตามรายข้อพบว่า คะแนนเฉลี่ยของความส าคัญในเรื่องความ
เหมาะสมของราคาที่พักอยู่ในระดับมากที่สุด (4.43 คะแนน) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคา
อาหารและเครื่องดื่ม   อยู่ในระดับมากที่สุด (4.41 คะแนน)  
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3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.42 คะแนน เมื่อจ าแนกตามรายข้อพบว่า คะแนนเฉลี่ยของความส าคัญ
ในเรื่องการจองห้องพักผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชั่น อยู่ในระดับมากที่สุด (4.44 คะแนน) 
รองลงมาคือ การจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม อยู่ในระดับมากที่สุด (4.43 คะแนน)  

4) ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก
ที่สุดคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.39 คะแนน เมื่อจ าแนกตามรายข้อพบว่า คะแนนเฉลี่ยของความส าคัญใน
เรื่องการจองห้องพักผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชั่นการจัดโปรโมชั่นของโรงแรมน่าสนใจ อยู่
ในระดับมากที่สุด (4.48 คะแนน) รองลงมาคือ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าต่างๆภายในตลาดอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (4.44 คะแนน)  

5) ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในภาพรวมอยู่ที่
ระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.61 คะแนน เมื่อจ าแนกตามรายข้อพบว่า คะแนนเฉลี่ยของ
ความส าคัญในเรื่องสถานที่ตั้งมีการตกแต่งและจัดพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (4.64 
คะแนน) รองลงมาคือ สถานที่ตั้งมีความสะอาดอยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.61 คะแนน)  

6) ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในภาพรวมอยู่ที่ระดับ
มากที่สุดคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.54 คะแนน เมื่อจ าแนกตามรายข้อพบว่า คะแนนเฉลี่ยของ
ความส าคัญในเรื่องชื่อเสียงและภาพลักษณ์มีความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมากที่สุด (4.60 คะแนน) 
รองลงมาคือ การให้บริการ   ตรงตามเวลาที่ก าหนด อยู่ในระดับมากที่สุด (4.52 คะแนน) 

7) ด้านการตอบสนองในความต้องการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในภาพรวมอยู่ที่
ระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.59 คะแนน เมื่อจ าแนกตามรายข้อพบว่า คะแนนเฉลี่ยของ
ความส าคัญในเรื่องพนักงานสามารถตอบค าถามหรือให้ข้อมูลผู้มาใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (4.63 คะแนน) รองลงมาคือ พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (4.62 คะแนน) 

8) ด้านการเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญใน
ภาพรวมอยู่ที่ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.59 คะแนน เมื่อจ าแนกตามรายข้อพบว่า คะแนน
เฉลี่ยของความส าคัญในเรื่องพนักงานมีความสุภาพและยิ้มแย้มต่อการบริการ อยู่ในระดับมากที่สุด 
(4.60 คะแนน) รองลงมาคือ พนักงานมีความใส่ใจในการแก้ไขปัญหาขัดข้องของผู้มาใช้บริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (4.59 คะแนน) และ พนักงานเข้าใจความต้องการของผู้มาใช้บริการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (4.59 คะแนน) 
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ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลละส่วนประสมทางการตลาดกับการเลือกใช้บริการ
อุตสาหกรรมโรงแรมโดยใช้สถิต ิPearson Chi- Square 
 
ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทาง
การตลาดกับการเลือกใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม 

Pearson 
Chi- Square 

p-Value 

ปัจจัยส่วนบุคคล   
เพศ 0.319 .572 
อายุ 0.923 .630 
การศึกษา 9.368 .009* 
ส่วนประสมทางการตลาด   
4 P (ส่วนประสมทางการตลาด) 8.075 .004* 
Service (การบริการ)  4.175 .041* 
 
 จากตารางที่ 4 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ พบว่า ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม (P=0.572 และ 0.630 ตามล าดับ) ส่วน
ระดับการศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม (P=0.09*) 
 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 4Ps (ส่วนประสมทาง
การตลาด)  และ Service (การบริการ) พบว่า มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการอุตสาหกรรม
โรงแรมที่ (P= 0.004* และ 0.041*) 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษา เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการบริการที่มีผลต่อการใช้บริการ
อุตสาหกรรมโรงแรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับส่วนประสมทางการตลาดกับการใช้
บริการอุตสาหกรรมโรงแรม 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคล และ ส่วนประสมทาง
การตลาดกับการใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม โดยก าหนดสมมติฐานไว้ว่า 1) เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ของอาจารย์ สายวิชาการมหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด
ของการใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรมที่แตกต่างกัน  2) ส่วนประสมทางการตลาดของอุตสาหกรรม
โรงแรมที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 1) ตาม
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับส่วนประสมทางการตลาดการใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม สามารถ
อภิปรายผลการศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดต่อการใช้บริการโรงแรม ซึ่งจ าแนกได้เป็น 8 
ด้าน ดังนี้  

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในเรื่องพนักงานมีความรู้
ความสามารถในการให้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ความสามารถในการให้บริการของ
ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครราชสีมาตามมุมมองของผู้บริโภคสูงอายุของ ลัดดาวัลย์ โชคถาวร 
(2552) ที่พบว่า ในด้านการให้บริการที่พนักงานขายต้องมีความรอบรู้ แนะน าสินค้าได้ มีความสุภาพ
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และเป็นมิตร เช่นเมื่อลูกค้ามีความสงสัยในตัวอาหารที่เสิร์ฟแก่ลูกค้า พนักงานต้องสามารถที่จะให้
ข้องมูลจานอาหารนั้นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนในทันที 

ด้านราคา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในเรื่องความเหมาะสมของราคาที่พัก 
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการโรงแรมในอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ของจิรัฐ 
ชวนชม (2556) ที่พบว่าราคาที่พักต้องมีความเหมาะสมกับท่ีพัก 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในเรื่องการจองห้องพัก
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชั่น สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการสื่อสารการตลาด
และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อการกลับมาเลือกใช้บริการจองที่พักผ่านแอปพลิเคชั่นของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังจังหวัดกระบี่ ของบุษรินทร์ ดิษฐมา และนาถรพี ชัยมงคล (2562) ที่แสดง
ให้เห็นถูกความส าคัญและการเข้ามาของระบบ Online Travel Agent (OTA) ที่เข้ามามีส่วนในการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จึงท าให้โรงแรมแต่ละท่ีต้องมีการปรับตัวในทันกับเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนไป  

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในเรื่องการจองห้องพัก
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชั่นการจัดโปรโมชั่นของโรงแรมน่าสนใจ  สอดคล้องกับงานวิจัย
เรื่อง ปัจจัยทางการสื่อสารการตลาดและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อการกลับมาเลือกใช้บริการ
จองที่พักผ่านแอปพลิเคชั่นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังจังหวัดกระบี่ ของบุษรินทร์ ดิษฐมา และ
นาถรพี ชัยมงคล (2562) ถ้ามีการใช้เทคโนโลยีในการจองห้องพักหรือมีการอ านวยความสะดวกใน
การจองห้องพักจะมีผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ าของลูกค้า 

ด้านความความเป็นรูปธรรมของการบริการ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญใน
เรื่องสถานที่ตั้งมีการตกแต่งและจัดพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในการท่องเที่ยวถนนคนเดิน จังหวัดภูเก็ต ของก
นิฏฐา เกิดฤทธิ์ (2560) ที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักท่องเที่ยวได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในประเด็นเรื่อง
สิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ ได้แก่ ที่จอดรถ ห้องน้ า และ ATM ควรจะพัฒนาและปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับโรงแรมที่ต้องมีการจัดสรรพ้ืนที่ ไม่ให้มีจุดอับลับตาคน เพ่ือความปลอดภัยของ
ลูกค้าด้วย 

ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในเรื่องชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์มีความน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับงานวิจัย ณัฐภัสสร ชาลกีุลและชุติมาวดี ทองจีน (2561) 
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวหน้า พบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์
ตราสินค้าและแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ 
เนื่องจากการมีภาพลักษณ์ ชื่อเสียงที่ดีนั้นจะท าให้ลูกค้ามีความมั่นใจในมาตรฐานการให้บริการเมื่อได้
เข้ามาใช้บริการ 

ด้านการตอบสนองในความต้องการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในเรื่อง
พนักงานสามารถตอบค าถามหรือให้ข้อมูลผู้มาใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว  สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง 
ความสามารถในการให้บริการของห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครราชสีมาตามมุมมองของผู้บริโภค



81 

 

สูงอายุของ ลัดดาวัลย์ โชคถาวร (2552) ที่พบว่า ในด้านการให้บริการที่พนักงานขายต้องมีความ
รวดเร็วในการให้บริการ  

ด้านความเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญใน
เรื่องพนักงานมีความสุภาพและยิ้มแย้มต่อการบริการ สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ความสามารถในการ
ให้บริการของห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครราชสีมาตามมุมมองของผู้บริโภคสูงอายุของ ลัดดาวัลย์ 
โชคถาวร (2552) ที่พบว่า ในการให้บริการนั้นพนักงานต้องมีความเต็มใจในการให้บริการแก่ลูกค้าทุก
คน พยายามคาดเดาความต้องการของลูกค้าบริการด้วยความยิ้มแย้มเพ่ือท าให้ลูกค้ารู้สึกอยาก
กลับมาใช้บริการอีกครั้ง 

ในภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยเหตุด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด เป็นกลยุทธ์ทางการขั้นดับต้นๆที่ส่งผลโดยตรงกับการใช้บริการ
อุตสาหกรรมโรงแรม ซึ่งสอดคล้องกับ จันทิมา รักมั่นเจริญ (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตพ้ืนที่
เศรษฐกิจ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยอิสระที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด 
คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ “ความสะอาดเรียบร้อยของห้องพัก/ท่ีพัก” (จันทิมา รักมั่นเจริญ, 2558)    

2) ตามวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคล และ ส่วนประสมทาง
การตลาด กับการใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม พบว่า 1) ความสัมพันธ์ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้อุตสาหกรรมโรงแรม เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีความ
แตกต่างน้อยในเรื่องของเพศ อายุ  ซึ่งไม่สอดคล้องกับ จันทิมา รักมั่นเจริญ (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
เขตพ้ืนที่เศรษฐกิจ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
ส่วนของระดับการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม  (จันทิมา 
รักมั่นเจริญ, 2558)  เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการ 
สอดคล้องกับ นาตยา เจริญผล (2555) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พัก
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปรียบเทียบระหว่างนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปและชาวเอเชีย และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 4Ps 
และ Service มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม เนื่องจากส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีประสิทธิภาพสามารถส่งผลโดยตรงกับการเลือกใช้บริการอุตสาหกรรมโรงแรม (นาตยา 
เ จ ริ ญ ผ ล , 2555) 
และสอดคล้องกับ ปุญญาภา นาคสิทธุ์ (2559) ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มี
ความส าคัญต่อการใช้บริการธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) สาขาท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
โดยผลวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมมีความส าคัญในระดับมาก (ปุญญาภา 
นาคสิทธุ์, 2559) 
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ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 1) จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ 4Ps (ส่วนประสมทาง
การตลาดและ Service (การบริการ) พบว่า มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการอุตสาหกรรม
โรงแรม ดังนั้น ทางด้าน4Ps (ส่วนประสมทางการตลาด) อุตสาหกรรมโรงแรมควรให้ความส าคัญใน
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการมากที่สุด และในด้านของ Service (การบริการ) ควรค านึงถึง
ความเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการโดยให้ความส าคัญ เรื่องการอบรมพนักงานให้มีความสุภาพ
และยิ้มแย้มต่อการบริการมากยิ่งขึ้น  

2) จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง มีผลต่อการใช้บริการ
อุตสาหกรรมโรงแรม ดังนั้น ทางด้าน 4Ps (ส่วนประสมทางการตลาด) อุตสาหกรรมโรงแรมควรให้
ความส าคัญด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยเฉพาะการจองห้องพักผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ 
แอปพลิเคชั่นมากที่สุด   ซึ่งจะสอดคล้องกับด้าน Service (การบริการ) การตอบสนองความต้องการ 
โดยมีการอบรมพนักงานเพ่ือสามารถตอบค าถามหรือให้ข้อมูลผู้มาใช้บริการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีความหลากหลายในการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง เช่น กลุ่มตัวอย่างสายสนับสนุน 
กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษา หรือ ผู้ที่มาใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 2. ควรมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยเครื่องมืออื่น ๆ เช่น แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัย ใคร่ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค าแหง คณะผู้บริหาร คณะกรรมการจริยธรรม
มหาวิทยาลัยรามค าแหง คณาจารย์มหาวิทยาลัยรามค าแหงผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบแบบสอบถามจ านวน 3 ท่าน อีกทั้งคณาจารย์กลุ่มตัวอย่าง ทางคณะผู้วิจัยจึงใคร่
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ เสนอแนะแนวทาง เพ่ือให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้
อย่างดียิ่ง 
 
การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 ผู้วิจัยได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจ า
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ รหัสโครงการ RU-HS-RESC 0071/62 เริ่มรับรอง เมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน 2562 และสิ้นสุดการรับรอง วันที่ 17 มิถุนายน 2563 
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ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอีสานจากอดีตถึงปัจจุบัน  
: บทส ารวจสถานะองค์ความรู้1 

Political Movements in the Northeast of Thailand (ISAN) from the Past  
to the Present : A survey of the State of Knowledge 

ธวัชชัย ป้องศรี2  
Thawatchai Pongsri2  

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองในอีสาน และ (2) เพ่ือศึกษาประเด็นหรือแง่มุมที่ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองใน
อีสานถูกน ามาศึกษาและสังเคราะห์ผลของการศึกษาดังกล่าว 

ผลการศึกษาพบว่า นับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ถึงช่วงต้นของยุคเผด็จการคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)มีการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอีสานซึ่งปรากฏอยู่ใน
รูปของงานวิจัย ปริญญานิพนธ์ บทความวิจัย และบทความวิชาการรวมทั้งสิ้น 17 เรื่อง โดยมีผลงาน
วิชาการ 5 เรื่องที่ใช้แนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการใช้แนวคิด
ดังกล่าวแต่เพียงแนวคิดเดียวในการศึกษาหรือใช้ร่วมกับแนวคิดอ่ืน และมีผลงานวิชาการ 7 เรื่องที่ใช้
แนวคิดอ่ืนที่ไม่ใช่แนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการศึกษา นอกจากนั้นผลงานวิชาการอีก 5 
เรื่องไมไ่ด้ระบุแนวคิดในการศึกษา  

นอกจากนั้นผลงานวิชาการท้ังหมดดังกล่าวไดท้ าการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในอีสานใน 6 ขบวนการ ประกอบด้วย ขบวนการชาตินิยมเวียดนามในอีสาน 2 เรื่อง ขบวนการเสรี
ไทยสายอีสาน 2 เรื่อง ขบวนการชนชาติพ้ืนเมือง 1 เรื่อง ขบวนการชาวนาอีสาน 4 เรื่อง  ขบวนการ
คนเสื้อแดงอีสาน 6 เรื่อง และขบวนการนักเรียนนิสิตนักศึกษาในอีสาน 2 เรื่อง โดยมีการศึกษาใน
แง่มุมของการก าเนิดของขบวนการ ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการเคลื่อนไหวต่อสู้ ผลสะเทือนของการ
เคลื่อนไหวต่อสู้ และความส าเร็จล้มเหลวของขบวนการ  

 
ค าส าคัญ:    แนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง อีสาน  
               สถานะองค์ความรู้ 
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Abstract 
This research aims to (1) study the concepts, theories applied for the study of 

political movement in Isan and (2) study the issues or aspects that the political 
movement in Isan is studied and synthesized as a result of such a study.  

The study revealed that since the revolution of Thailand in 1932 to the 
beginning of the dictatorship era ruled by the National Council for Peace and Order 
(NCPO), there are totally 17 titles of the study of political movement in Isan. These 
titles are in the form of research, dissertation, thesis, research article, and academic 
article. Accordingly, there are 5 academic works employing the concept of social 
movement both in form of employing the concept of social movement separately 
and in form of employing by being integrated with other concept. In addition, there 
are 7 academic works employing other concept than the concept of social 
movement for studying, while, another 5 academic works cannot identify the 
concepts of studying. 

Furthermore, the study of 17 political movement academic works in Isan also 
based on 6 movements including: 2 academic works of the Vietnamese nationalist 
movement in Isan; the 2 academic works of Thai Liberation Movement in Isan; one 
work of the indigenous people in Isan; 4 works of the Isan Farmer Movement; 6 
works of Isan Red Shirt Movement; and two works of student movement in Isan. 
These studies are based on the aspects of the origin of the movement; the strategy 
and tactic of the movement including impacts of the movement, as well as the 
success and failure of the movement.  
 
 
Keywords:  concepts of social movement, political movements, Isan, the state of  
                   knowledge  
 
บทน า 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหรือที่เรารู้จักโดยทั่วไปในนาม “อีสาน” นั้นถือ
เป็นภูมิภาคที่มีจ านวนประชากรมากที่สุดของประเทศไทย แต่ก็เป็นภูมิภาคที่ถือว่ายากจนที่สุดของ
ประเทศด้วยในเวลาเดียวกัน จากจ านวนประชากรที่มากที่สุดนี้ เมื่อมองในแง่ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยจะเห็นว่า พรรคการเมืองใดที่สามารถกุมคะแนนเสียงของภูมิภาคนี้ได้ ย่อมมีโอกาสสูง
หรือแทบจะชี้ขาดได้เลยว่าจะได้เป็นรัฐบาลมีอ านาจในการบริหารประเทศ ดังนั้นประชาชนในภูมิภาค
อีสานจึงมีอ านาจทางการเมืองอย่างสูงในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม ยิ่งเมื่อภูมิภาค
แห่งนี้เป็นภูมิภาคที่ยากจนที่สุดย่อมน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองในทิศทางที่คนระดับล่าง
ต้องการ ฉะนั้นพรรคการเมืองใดที่ตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขาได้ก็ย่อมได้รับคะแนนนิยม
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ตามไปด้วย และแม้แต่การที่เห็นผู้คนในภูมิภาคนี้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองมากขึ้นหรือมีความ
ตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นเพ่ือผลักดันในสิ่งที่ตนเองต้องการในภาพของคนเสื้อแดง จึงส่งผลให้เกิด
ความหวาดระแวงของชนชั้นน าและผู้คนบางส่วนในเมืองในอ านาจตามครรลองของระบอบ
ประชาธิปไตยของคนระดับล่างที่พวกเขาพยายามเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไปในทิศทางที่เขา
ต้องการไม่ว่าจะผ่านหรือเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองหรือไม่ก็ตาม  

อีสานถูกผนวกรวมกับสยามอย่างสิ้นเชิงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชการที่ 5)ภายใต้แรงกดดันของลัทธิล่าอาณานิคม โดยทรงริเริ่มให้มีการปฏิรูปการบริหารบ้านเมือง
ในหลายด้าน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการควบคุมดินแดนหัวเมืองต่างๆให้อยู่ภายใต้การควบคุมของสยาม
โดยตรง และพร้อมๆกับการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินนั้นได้มีการก าหนดเขตแดนประเทศลาว
และประเทศไทยตามสนธิสัญญาฝรั่งเศส-ประเทศไทยในปี ค.ศ.1893 และ 1904 ด้วย(คายส์, 2556: 
35-36) ซึ่งในสมัยรัชการที่ 5 นี้เองได้เกิด “ขบวนการผู้มีบุญ” หรือที่รัฐเรียกว่า “กบฏผีบุญ” ขึ้นใน
พ้ืนที่ภาคอีสานอย่างส าคัญ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการต่อต้านขัดขืนอ านาจรัฐสยาม/ไทยของผู้คน
ในภูมิภาคนี้ในอดีต แม้ว่าจะเคยเกิดการกระท ารวมหมู่ (collective action) เช่นนี้ขึ้นมาก่อนหน้านี้
แล้วก็ตามแต่ก็หาใช่ในบริบทของการสร้างรัฐชาติ (nation state) สมัยใหม่ของรัฐสยาม/ไทยเช่นใน
ครั้งนี้แต่อย่างใด 

นอกจากการถูกกระท าของอีสานข้างต้นแล้ว ภูมิภาคนี้ยังเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการ
พัฒนา โดยในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ราวต้นทศวรรษที่ 2500 เป็นต้นมา ซึ่งนิยมความ
ทันสมัยโดยการ “สั่งเข้า” แนวความคิดในการพัฒนาแบบตะวันตก ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตทาง
วัตถุมากมายในยุคนี้ รวมไปถึงการน าเข้าของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและการส่งเสริมการลงทุน
ขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งอีสานได้กลายเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนาครั้งนี้อย่างมาก การเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การที่รัฐบาลประกาศให้มีนโยบายการพัฒนาชนบทในช่วงต้นแผน 5 ปี 
พ.ศ. 2520  ซึ่งครั้งนี้กระแสของงานพัฒนาในแบบของรัฐบาลได้ไหลบ่าอย่างรุนแรงเข้าสู่หมู่บ้าน
ชนบท ส่งผลต่อสภาพชีวิตของชาวบ้านแถบอีสาน ซึ่งกว่าครึ่งของกิจกรรมงานพัฒนาที่เกิดขึ้นใน
หมู่บ้านเป็นกิจกรรมที่สวนกระแสความรู้สึกของชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่(อภิชาต ทองอยู่, 2527: 17)  

จากสภาพของการเป็นผู้ถูกกระท าทั้งในแง่ทางการเมืองในอดีตและผลของการพัฒนาท าให้
ผู้คนในภูมิภาคนี้พยายามที่จะขัดขืนและเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น ซึ่งจะพบเห็นทั้ง
กรณีในอดีตอย่างขบวนการผู้มีบุญ การออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดงในยุค
ปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมีผู้คนที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้เพ่ือสิทธิ เสรีภาพ และชีวิตที่ดีขึ้น เช่น กรณี
สมัชชาคนจน กรณีการคัดค้านเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี เป็นต้น 

ดังนั้นการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง (political movement) ในอีสานจึงเป็น
ประเด็นและพ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางสังคมและการเมือง อันจะส่งผลต่อแวดวงวิชาการในการขยาย
องค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในสังคมไทย และยังเป็นบทเรียนที่ส าคัญต่อการ
เคลื่อนไหวต่อสู้ของขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนเล็กคนน้อยต่างๆในสังคม อันจะน ามา
ซึ่งการสร้างให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป ฉะนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอีสานมีขบวนการใดบ้างและมีสาระส าคัญอย่างไร 
รวมทั้งการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอีสานดังกล่าวอาศัยแนวคิดทฤษฎีใดใน
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การศึกษา ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาในครั้งนี้  โดยในบทความนี้จะจ ากัดการพิจารณา
ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอีสานนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบ
ประชาธิปไตยในปี 2475 จนถึงช่วงต้นของยุคเผด็จการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)(ปี 2557-
2562)เป็นส าคัญ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 (1) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอีสาน 

(2) เพ่ือศึกษาประเด็นหรือแง่มุมที่ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอีสานถูกน ามาศึกษา 
    และสังเคราะห์ผลของการศึกษาดังกล่าว 

 
แนวคิดทฤษฎีในการวิจัย 

งานวิจัยนี้ใช้แนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement: SM) เป็นแนวคิด
ในการศึกษา ซึ่งมีแนวคิดย่อยๆที่จัดอยู่ในแนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอีก 5 แนวคิด อัน
ประกอบด้วย (1) ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ (Collective Behavior) (2) ทฤษฎีการระดมทรัพยากร 
(Resource Mobilization: RM) (3) ทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง (Political Process) (4) 
ทฤษฎีการสร้างกรอบโครงความคิด (Framing Process) และ (5) ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมแบบใหม่ (New Social Movement: NSM)  

 
วิธีการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ซึ่งเป็นการวิจัยในลักษณะของการส ารวจองค์ความรู้ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพ(Qualitative Research) โดยเป็นการวิจัยเอกสาร(Documentary Research) ซึ่งมีข้ันตอน
ในการด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน(ปรับปรุงจาก นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2529: 27-29) ดังนี้ 

(1) การค้นคว้างานวิชาการ โดยจะท าการค้นคว้าและเสาะแสวงหางานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอีสาน ซึ่งประกอบไปด้วย รายงานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ บทความวิจัย บทความวิชาการ และหนังสือ   

(2) การคัดเลือกงานวิชาการ ในขั้นตอนนี้จะท าการก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิชาการ 
ท าการอ่าน ศึกษา และตรวจสอบงานวิชาการดังกล่าว และท้ายที่สุดท าการคัดเลือกงาน
วิชาการตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ 

(3) การรวบรวมข้อมูลจากงานวิชาการ หลังจากท าการคัดเลือกงานวิชาการแล้วจะท าการ
รวบรวมรายละเอียดและผลการศึกษาของงานวิชาการที่ได้ท าการคัดเลือกมา 

(4) การวิเคราะห์เพ่ือสังเคราะห์ผลการศึกษา ในขั้นตอนนี้จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่ง
ประกอบด้วยผลการวิจัย/ศึกษา รายละเอียดลักษณะและวิธีการวิจัย/ศึกษาจากงาน
วิชาการท้ังหมด เพื่อสังเคราะห์หาข้อสรุปที่เป็นข้อยุติ จากนั้นจึงแปลความหมายผลการ
วิเคราะห์เพื่อตอบปัญหาการวิจัย    
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ผลการวิจัย 
 (1) ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอีสานกับประเด็นและแนวคิดทฤษฎีในการศึกษา 
 จาการส ารวจผลงานวิชาการไม่ว่าจะเป็น งานการวิจัย ปริญญานิพนธ์ บทความวิจัย 
บทความวิชาการ และหนังสือ ที่ศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอีสานตั้งแต่เปลี่ยนแปลง
การปกครองเมื่อปี 2475 จนถึงปัจจุบัน พบว่า มีผลงานวิชาการท่ีศึกษาในประเด็นดังกล่าวจ านวน 17 
เรื่อง แบ่งเป็นงานวิจัยและปริญญานิพนธ์ 5 เรื่อง บทความวิจัย 4 เรื่อง และบทความวิชาการ 8 เรื่อง 
โดยแยกเป็นการศึกษาเกี่ยวกับขบวนการชาตินิยมเวียดนามในอีสาน 2 เรื่อง ขบวนการเสรีไทยสาย
อีสาน 2 เรื่อง ขบวนการชนชาติพ้ืนเมือง 1 เรื่อง ขบวนการชาวนาอีสาน 4 เรื่อง ขบวนการคนเสื้อ
แดงอีสาน 6 เรื่อง และขบวนการนักเรียนนิสิตนักศึกษาในอีสาน 2 เรื่อง เมื่อพิจารณาในแง่ของ
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาขบวนการทางการเมืองต่างๆดังกล่าวจะพบว่า มีผลงานวิชาการที่ใช้
แนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการใช้แนวคิดนี้ศึกษาแต่เพียงแนวคิดเดียวหรือ
ร่วมกับแนวคิดอ่ืนจ านวน 5 เรื่อง ผลงานวิชาการที่ใช้แนวคิดอ่ืนที่ไม่ใช่แนวคิดขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมจ านวน 7 เรื่อง และผลงานวิชาการท่ีไม่ระบุแนวคิดในการศึกษาจ านวน 5 เรื่อง โดยผลงาน
วิชาการทั้งหมดมีประเด็นในการศึกษาที่แตกต่างหลากหลาย ซึ่งรายละเอียดประเด็นและแนวคิด
ทฤษฎีในการศึกษาปรากฏดังตารางต่อไปนี้   
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ล าดับ

ที ่
ชื่อผลงานวิชาการ ผู้ศึกษา ประเภทผลงาน

วิชาการ 
ปีท่ี

พิมพ์ 
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา ประเด็นที่ศึกษา ระเบียบวิธี

วิจัย 
 ขบวนการชาตินิยมเวียดนามใน

อีสาน 
      

1 การเคลื่อนไหวของขบวนการ
ชาตินิยมเวียดนามในภาคอีสาน
ของไทย ช่วงทศวรรษ 2470 

ดารารัตน์ เมตตา
ริกานนท์ 

บทความวิชาการใน
หนังสือรวม
บทความวิชาการ 

2550 - การเคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยมเวียดนามในภาคอีสานของไทยช่วง
ทศวรรษ 2470 

- 

2 การเคลื่อนไหวของขบวนการกู้
ชาติเวียดนามในอีสาน : อุดรธานี 
(ทศวรรษ 1880 ถึงทศวรรษ 
1930) 

เศรษฐศาสตร์ วัตร
โศก ดารารัตน์ 
เมตตาริกานนท์ 
และธนนันท์ 
บุ่นวรรณา 

บทความวิชาการ
จากวิทยานิพนธ์ซ่ึง
ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการ 

2557 - การเคลื่อนไหวของขบวนการกู้ชาติเวียดนามในอีสานโดยเฉพาะท่ีอุดรธานี
ในช่วงทศวรรษ 1880 ถึงทศวรรษ 1930  

- 

 ขบวนการเสรีไทยสายอีสาน       
3 บทบาทของขบวนการเสรีไทย

สายอีสานและบทบาททางการ
เมืองของสมาชิกหลังสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2484-2495 

อดิเรก บุญคง ปริญญานิพนธ์ตาม
หลักสูตรปริญญา
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

2536 วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
(Historical Approach) 

1. บทบาทของขบวนการเสรีไทยสายอีสานระหว่างปี พ.ศ.2484–2488 
2. บทบาททางการเมืองของสมาชิกขบวนการเสรีไทยสายอีสานหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ระหว่างปี พ.ศ.2489–2495 

การวิจัย
เชิง
คุณภาพ 

4 ขบวนการเสรีไทย : ข้อสังเกต
เบื้องต้น 

เฉลิมเกียรติ ภาระ
เวช 

บทความวิชาการ 
ซ่ึงตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการ 

2553 - 1. การเกิดขึ้นของขบวนการเสรีไทยในอีสาน 
2. การเคลื่อนไหวและการจัดตั้งของขบวนการ 

- 

 ขบวนการชนชาติพื้นเมือง       
5 ชนชาติพื้นเมืองและขบวนการ

ปฏิวัติประชาชนของชนชาติบรู
แห่งเทือกเขาภูพาน 

ธันวา ใจเที่ยง บทความวิจัยซ่ึง
ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการ 

2554 ไม่ระบุชัดเจน แต่อนุมานได้ว่าใช้
แนวคิดนิเวศวิทยาชนชาติพื้นเมือง
และแนวคิดขบวนการเคล่ือนไหว
ทางการเมือง 

1. จิตส านึกทางชนชาติและลักษณะความเป็นชนชาติบรู 
2. ขบวนการเคลื่อนไหวและการต่อสู้ทางการเมืองของชนชาติบรู 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างจิตส านึกอุดมการณ์ของชนชาติส่วนน้อยกับ
ขบวนการต่อสู้ทางการเมืองของชนชาติบรู 

การวิจัย
เชิง
คุณภาพ 

 ขบวนการชาวนาอีสาน       
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6 วันเสียงปืนแตกและพลวัตทาง

สังคมของชุมชนแห่งการปฏิวัติ
ประชาชาติประชาธิปไตยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 

ธันวา ใจเที่ยง งานวิจัยซ่ึงตีพิมพ์
เป็นหนังสือ 

2544 1. แนวคิดระบบศักดินาและลัทธิ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
2. แนวคิด “คอมมิวนิสต์” 

1. ประวัติทางการเมืองของชุมชนระดับล่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
เคยด าเนินยุทธศาสตร์ในการต่อสู้ทางความคิดในด้านการเมืองตั้งแต่ห้วง
ก่อนการเกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าท่ีท่ีเรียกว่า 
“วันเสียงปืนแตก” จนกระท่ังถึงการเข้าป่าและการออกมาจากป่าของกลุ่ม
คนเหล่าน้ันผู้ท่ีเคยอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับกลุ่มกุมอ านาจ 
2. กระบวนการปรับตัวของชุมชน-ประชาชนคนป่า ทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมหลังเหตุการณ์การเผชิญหน้าระหว่างภาครัฐและประชาชน
สงบลง 

การวิจัย
เชิง
คุณภาพ 

7 ครอง จันดาวงศ์กับการต่อสู้ด้วย
ก าลังอาวุธของชาวนาอีสาน 

สมชัย ภัทรธนา 
นันท์ 

บทความวิชาการ 
ซ่ึงตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการ 

2557 - การต่อสู้ของชาวนาในเขตดงพระเจ้า อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ภายใต้การน าของครอง จันดาวงศ์ 

- 

8 การสร้างรัฐประชาชาติไทยกับ
การต่อสู้ด้วยอาวุธของชาวนา
อีสาน: กรณีบ้านนาบัว จังหวัด
นครพนม 

สมชัย ภัทรธนา 
นันท์ 

บทความวิชาการ 
ซ่ึงตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการ 

2558 แนวคิดการพัฒนาท่ีไม่สม่ าเสมอ
และเป็นเชิงซ้อนของ Leon 
Trotsky 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างรัฐประชาชาติไทยกับการต่อสู้ด้วย
ก าลังอาวุธของชาวนาอีสานผ่านกรณีบ้านนาบัว 

- 

9 ทฤษฎีการลุกฮือของชาวนากับ
การวิเคราะห์การต่อสู้ของชาวนา
อีสาน 

สมชัย ภัทรธ
นานันท์ 

บทความวิชาการ 
ซ่ึงตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการ 

2559 แนวคิดกฎการพัฒนาท่ีไม่
สม่ าเสมอ (The law of uneven 
development) ของ Leon 
Trotsky 

ท าความเข้าใจการลุกฮือของชาวนาอีสาน โดยท าการวิเคราะห์การต่อสู้
ดังกล่าวผ่านการพัฒนาท่ีไม่สม่ าเสมอของการสร้างรัฐประชาชาติโดยใช้
การต่อสู้ของชาวบ้านนาบัว และ ครอง จันดาวงศ์ เป็นกรณีศึกษา 

- 

 ขบวนการคนเสื้อแดงอีสาน       
10 ความพร้อมของขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคม: กรณีศึกษา 
กลุ่มเสรีชน จังหวัดอุบลราชธานี 

วรวรรณ ทาระ
ธรรม 

การค้นคว้าอิสระ 
ตามหลักสูตร
ปริญญารัฐศาสตร
มหาบัณฑิต 
 

2554 1. แนวคิดขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคม (Social Movement) 
2. ทฤษฎีการระดมทรัพยากร 
(Resource Mobilization 
Theory) 
3. ทฤษฎีกระบวนการทาง

1. ความพร้อมของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม กรณีศึกษากลุ่มเสรีชน 
จงัหวัดอุบลราชธานี 
2. โครงสร้างโอกาสและอุปสรรคทางการเมืองของขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคม กรณีศึกษากลุ่มเสรีชน จังหวัดอุบลราชธานี 

การวิจัย
เชิง
คุณภาพ 
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การเมือง (Political Process 
Theory) 

11 การเมืองของสังคมหลังชาวนา : 
เงื่อนไขการก่อตัวของคนเสื้อแดง
ในภาคอีสาน 

สมชัย ภัทรธนา 
นันท์ (เขียน) 
อัญชลี มณีโรจน์ 
(แปล) 

บทความวิชาการ 
ซ่ึงตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการ 

2555 แนวคิดหลังชาวนาของ Michael 
Kearney 

เงื่อนไขการก่อตัวของคนเสื้อแดงในภาคอีสาน - 

12 การมีส่วนร่วมชุมนุมทาง
การเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดง
สกลนคร 

ปิยะภูมิ แสนพงษ์ วิทยานิพนธ์ตาม
หลักสูตรปริญญา
รัฐประศาสน  
ศาสตรมหาบัณฑิต 

2555 1. แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน 
2. พลวัตการมีส่วนร่วม 
3. ทฤษฎีการเคลื่อนไหวทางสังคม 
(Social Movement) 
4. แนวคิดเกี่ยวกับขบวนการทาง
สังคมแบบใหม่ (New Social 
Movement) 
 

1. ปัจจัยท่ีท าให้กลุ่มคนเสื้อแดงสกลนครเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมชุมนุม
ทางการเมืองโดยการร่วมชุมนุมกับกลุ่มคนเสื้อแดงในระหว่างเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2553  
2. ความคิดเห็นทางการเมืองและมุมมองต่อการใช้อ านาจรัฐของประชาชน
กรณีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดงในระหว่างเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
3. ผลกรทบท่ีเกิดขึ้นต่อผู้ร่วมชุมนุมด้านวิถีชีวิต สังคม และการเมือง
ภายหลังเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดงในระหว่าง
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

การวิจัย
เชิง
คุณภาพ 

13 พัฒนาการและการเคล่ือนไหว
ขบวนการประชาสังคมคนเสื้อ
เดงในจังหวัดมหาสารคาม 

วรรณศักดิ์พิจิตร 
บุญเสริม 

บทความวิจัยซ่ึง
ตีพิมพ์ในหนังสือ
รวมบทความ
วิชาการ 

2555 แนวคิดการมีส่วนร่วมในขบวนการ
ประชาสังคม 

1. ประวัติความเป็นมาของขบวนการประชาสังคมคนเสื้อแดงจังหวัด
มหาสารคาม 
2. พัฒนาการและการเคล่ือนไหวของคนเสื้อแดงในจังหวัดมหาสารคามช่วง
ปี 2551-2553 

ไม่ระบุ
ชัดเจน แต่
อนุมานได้
ว่าเป็นการ
วิจัยเชิง
คุณภาพ 

14 การเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
กลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานี 

ศุภโชค จันทร์พันธ์ วิทยานิพนธ์ตาม
หลักสูตรปริญญา
รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต 

2557 1. แนวคิดขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมแบบใหม่ (New Social 
Movement)  
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
สื่อสารทางการเมือง  

1. เงื่อนไขที่น ามาสู่การก่อเกิดของกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานี : ชมรม
คนรักอุดรและหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตย 
2. แนวทางการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัด
อุดรธานี : ชมรมคนรักอุดรและหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตย 
3. เปรียบเทียบแนวทางการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดง

การวิจัย
เชิง
คุณภาพ 
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3. แนวคิดกลุ่มผลประโยชน์ 
(Interest Groups) 

จังหวัดอุดรธานี : ชมรมคนรักอุดรและหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตย 
 

15 ความสัมพันธ์ทางการเมือง
ระหว่างผู้แทนในระดับต่างๆกับ
เครือข่ายเสื้อแดงในพื้นท่ีระดับ
หมู่บ้าน : กรณีศึกษาหมู่บ้านโพน
นาดี – โพนวิสัย อ าเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

นพพล อัคฮาด บทความวิจัยซ่ึง
ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการ 

2558 1. แนวคิดวิธีการรักษาเสถียรภาพ
ทางอ านาจของ Samuel P. 
Huntingtun 
2. แนวคิดระบอบการเมือง-การ
ปกครองที่เกิดขึ้นหรือ 
Constitution น้ันเหมือนเหรียญ
สองด้านของชัยอนันต์ สมุทวนิช  

1. ความสัมพันธ์ทางการเมืองในการใช้อ านาจในพื้นท่ีร่วมกันระหว่าง
ผู้แทนกับเครือข่ายคนเสื้อแดงในระดับหมู่บ้านจากการศึกษาหมู่บ้านโพน
นาดี-โพนวิสัย อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  
2. ปัจจัยท่ีน าไปสู่ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างผู้แทนกับเครือข่ายคน
เสื้อแดงในระดับหมู่บ้านจากการศึกษาหมู่บ้านโพนนาดี-โพนวิสัย อ าเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

การวิจัย
เชิง
คุณภาพ 

 ขบวนการนักเรียนนิสิต
นักศึกษาในอีสาน 

      

16 พัฒนาการของส านึกใน “สิทธ”ิ 
จากการเคล่ือนไหวทางสังคมของ
นักศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

โศภิต ชีวะพานิชย์ บทความวิชาการ 
ซ่ึงตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการ  

2558 - 1. ความจริงเรื่องสิทธิจากความเข้าใจของนักศึกษาผ่านการร่วมเคลื่อนไหว
กับชุมชน 
2. ส านึกในเรื่องสิทธิพลเมืองของนักศึกษาได้ก่อตัวขึ้นถูกให้ความหมาย
และคุณค่าผ่านงานด้านสังคม 

- 

17 ขบวนการภาคประชาชน กรณี 
ศึกษาการรวมกลุ่มของนักเรียน
ในการชุมนุมเคลื่อนไหวขับไล่
ผู้บริหารโรงเรียนแห่งหน่ึงใน
จังหวัดเลย 
 

ไชยมนู กุนอก 
มนตรี ค าวัน และ
เชิงชาญ จงสมชัย 

บทความวิจัยใน
หนังสือรวม
บทความวิชาการ 

2556 ไม่ระบุชัดเจน แต่อนุมานได้ว่าใช้
แนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคม (Social Movement) และ
ทฤษฎีการระดมทรัพยากร 
(Resource Mobilization 
Theory)  

1. สาเหตุท่ีน ามาสู่การรวมกลุ่มชุมนุมประท้วงขับไล่ผู้อ านวยการ (ผอ.)
โรงเรียนของนักเรียน 
2. วิธีการและขั้นตอนในการเคล่ือนไหวของนักเรียนในการชุมนุมประท้วง
ขับไล ่ผอ. 
3. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียนท่ีแสดงให้เห็นถึงพลังในการ
ขับเคลื่อนการชุมนุมประท้วงขับไล่ ผอ. 
4. พลวัตท่ีน ามาสู่ความส าเร็จในการรวมกลุ่มชุมนุมประท้วงขับไล่ ผอ. 
5. ผลของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นหลังจากขบวนการเคลื่อนไหวชุมนุม
ประท้วงของนักเรียนในการขับไล่ ผอ. 

การวิจัย
เชิง
คุณภาพ 
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 (2) ขบวนการเคลื่อนไหวทางเมืองในอีสานจาก 2475 ถึงปัจจุบัน  
 จากผลงานวิชาการทั้ง 17 เรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอีสาน
ข้างต้นจะได้น าเสนอให้เห็นถึงแง่มุมที่ถูกศึกษาและสังเคราะห์ผลการศึกษาของขบวนการต่างๆทั้ง 6 
ขบวนการโดยล าดับตามช่วงเวลาของการมีอยู่ของขบวนการจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ดังนี้  
 (2.1) ขบวนการชาตินิยมเวียดนามในอีสาน 
 เมื่อกล่าวถึงขบวนการชาตินิยมเวียดนามในอีสานจะพบว่าในงานของดารารัตน์ เมตตาริกา
นนท์(2550: 46-48) เรื่อง “การเคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยมเวียดนามในภาคอีสานของไทยช่วง
ทศวรรษ 2470” ซึ่งเป็นการศึกษาในภาพรวมได้ชี้ให้เห็นว่า การเคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยม
และสังคมนิยมเวียดนามที่เข้ามาเคลื่อนไหวในภาคอีสานในช่วงทศวรรษ 2470 (ค.ศ. 1927) นี้ถือว่า
เป็นการเข้ามาของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภาคอีสานเป็นครั้งแรก โดยมีโฮจิมินห์เป็นผู้น าในการเคลื่อนไหว
ในภาคอีสาน เพื่อใช้ภาคอีสานซึ่งมีกลุ่มชาวเวียดนามอพยพจ านวนมากเป็นฐานสนับสนุนในการกู้ชาติ 
ขณะเดียวกันก็ใช้พ้ืนที่นี้เป็นฐานในการติดต่อและเคลื่อนไหวกับสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ในกลุ่ม
ประเทศอินโดจีนโดยเฉพาะในลาวและเวียดนาม อย่างไรก็ตามหลังจากเหตุการณ์การจับกุมของ
เจ้าหน้าที่รัฐในปี 2479 (ค.ศ. 1936) ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของชาวเวียดนามและคอมมิวนิสต์ก็
เงียบหายไประยะหนึ่ง และพบว่ามีการเคลื่อนไหวของขบวนการชาวเวียดนามในอีสานอีกครั้งในช่วง
หลังปี 2490 (ค.ศ. 1947) ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่รัฐบาลไทยในช่วงนั้นได้ก าหนดให้ชาวเวียดนาม
อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดน 5 จังหวัด คือ หนองคาย สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี และปราจีนบุรี 
และในปี 2496 (ค.ศ. 1953) รัฐบาลไทยได้เคลื่อนย้ายชายฉกรรจ์เวียดนามจากจังหวัดหนองคายไปยัง
จังหวัดพัทลุงสูงถึง 725 คน และยังได้จัดส่งชาวเวียดนามอพยพทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่ส่งสัยว่าจะเป็น
หัวหน้าก่อความไม่สงบจากจังหวัดหนองคาย สกลนคร และนครพนมไปไว้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จ านวน 126 คนอีกด้วย  

นอกจากนั้นจากการศึกษาของเศรษฐศาสตร์ วัตรโศก ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ และ
ธนนันท์ บุ่นวรรณา(2557: 134-135) ที่ได้ศึกษาขบวนการชาตินิยมเวียดนามในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี
ในช่วงทศวรรษ 1880 ถึงทศวรรษ 1930 ก็ได้ให้ภาพการเคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยมเวียดนาม
ในอีสานท านองเดียวกัน กล่าวคือ ได้แสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยมเวียดนาม
ในอีสานโดยเฉพาะที่อุดรธานีนั้นช่วงแรกตั้งแต่ทศวรรษ 1880 เป็นการเข้ามาเพ่ือแสวงหาความ
ร่วมมือในการต่อสู้กับฝรั่งเศสเพื่อฟ้ืนฟูระบอบกษัตริย์และหลบหนีจากการปราบปราม ซึ่งถือเป็นหน่อ
อ่อนของการกู้ชาติเวียดนามในอีสานและที่อุดรธานี จนกระทั่งในทศวรรษ 1920 จึงเริ่มมีการสร้าง
ฐานที่มั่นการเคลื่อนไหวในอีสานอย่างเด่นชัดโดยเฉพาะที่อุดรธานี โดยในช่วงนี้แกนน าได้เน้นการ
สร้างส านึกร่วมทางชาติพันธุ์และความรักชาติในหมู่ชาวเวียดนามที่อีสาน ซ่ึงเมื่อโฮจิมินห์เข้ามาท าการ
เคลื่อนไหวในอีสานและที่อุดรธานีในช่วงปลายทศวรรษ 1920 จนถึงทศวรรษ 1930 ก็ได้อาศัย
ปัจจัยพ้ืนฐานเหล่านี้ แต่การเคลื่อนไหวของชาวเวียดนามในช่วงปลายทศวรรษ 1930 ถือเป็นระยะ
สุดท้ายของการเคลื่อนไหวที่มีการน าเอาส านึกร่วมทางชาติพันธ์มาเป็นประเด็นหลักในการเคลื่อนไหว 
เพราะหลังจากนั้นในปี 1941 ได้มีการจัดตั้งสันนิบาตเพ่ือเอกราชของชาวเวียดนามหรือ “เวียตมินห์” 
ที่เน้นการปฏิวัติกู้ชาติในหมู่ชนชั้นกรรมาชีพ ชาวนา เยาวขน องค์กรสตรี ภายใต้การน าของพรรค
ปฏิวัติตามแนวทางอุดมการณ์มาร์กซ์-เลนิน จนในที่สุดเวียดนามสามารถประกาศเอกราชจากฝรั่งเศส
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ได้ส าเร็จเมื่อวันที่ 2 กันยายน 1945 รวมทั้งหลังจากนี้บริบททางการเมืองได้ส่งผลให้การเคลื่อนไหว
ของขบวนการกู้ชาติเวียดนามในอีสานโดยเฉพาะที่อุดรธานีเปลี่ยนไป ทั้งการใช้อุดรธานีเป็นศูนย์กลาง
ในการอพยพชาวเวียดนามในอีสานเมื่อปี 1953 ตลอดจนการที่สหรัฐอเมริกาได้ใช้อุดรธานีเป็นฐาน
ทัพในการโจมตีเวียดนามเหนือในช่วงสงครามเย็นด้วย  
 (2.2) ขบวนการเสรีไทยสายอีสาน 

จากการศึกษาของอดิเรก บุญคง(2536) ได้แสดงให้เห็นว่า การก าเนิดขบวนการเสรีไทยสาย
อีสานนั้น มีผู้แทนราษฎรภาคอีสานเป็นแกนน าจัดตั้งขบวนการในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ เตียง ศิริขันธ์ 
(สกลนคร) จ าลอง ดาวเรือง (มหาสารคาม) ถวิล อุดล (ร้อยเอ็ด) และทองอินทร์ ภูริ พัฒน์ 
(อุบลราชธานี) มีการด าเนินการทั้งในและนอกรัฐสภาเพ่ือการก่อตั้งขบวนการเสรีไทยเพ่ือให้เป็นกอง
ก าลังติดอาวุธต่อต้านญี่ปุ่น โดยการด าเนินการในรัฐสภานั้นมุ่งโค่นล้มรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
โดยวิธีการรัฐสภาเพ่ือจัดตั้งรัฐบาลใหม่เป็นรัฐบาลฝ่ายเสรีไทยเพ่ือสะดวกในการด าเนินงานของ
ขบวนการเสรีไทย ส่วนการด าเนินงานนอกสภาผู้แทนราษฎรได้มีการเคลื่อนไหวในเขตท้องถิ่นของ
ตนเอง ชักชวนคนใกล้ชิดสนิทสนมไว้วางใจได้เข้าร่วมขบวนการเสรีไทยสายอีสาน มีการติดต่อ
ประสานกับเสรีไทยในส่วนกลางและฝ่ายสัมพันธ์มิตรเพ่ือขอความช่วยเหลือด้านอาวุธยุทธปัจจัย
ตลอดจนครูฝึกอาวุธ ยุทธวิธีต่างๆ จนสามารถจัดตั้งเป็นกองก าลังติดอาวุธที่พร้อมต่อสู้กับกองทหาร
ญี่ปุ่นได้ แต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ยุติลงโดยฝ่ายญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามก่อน  

อย่างไรก็ตามเฉลิมเกียรติ ภาระเวช(2553: 160)มองว่า ขบวนการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่
ขบวนการต่อต้านการน าประเทศเข้าร่วมรบกับญี่ปุ่นเท่านั้น แต่เป็นขบวนการต่อต้านการรวมศูนย์
อ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของรัฐไทยที่สามารถสืบย้อนกลับไปได้ตั้งแต่การรวมศูนย์
อ านาจเข้าสู่ส่วนกลางตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และจากงานศึกษาของเฉลิมเกียรติ ภาระเวช(2553: 166-
167)ยังได้ชี้ให้เห็นอีกว่า ขบวนการเสรีไทยสายอีสานมีฐานของมวลชนเข้าร่วมอย่างกว้างขวาง ทั้งครู
ประชาบาล ข้าราชการ ชาวนา ชาวไร่ ซึ่งถูกระดม (mobilized) ให้เข้าร่วมขบวนการ วิธีระดม
มวลชนให้เข้าร่วมขบวนการนั้นอาศัย “เครือข่ายทางการเมือง” ของผู้น าเสรีไทยสายอีสาน ซึ่งมี 2 
กลุ่มด้วยกันคือ เครืองข่ายระดับแรกจะเป็นข้าราชการในพ้ืนที่ และเครือข่ายระดับสองจะเป็นบรรดา
คนสนิทที่ใกล้ชิดกับผู้น าเสรีไทยอีสาน ท าให้มีฐานมวลชนมาจากข้าราชการในพ้ืนที่และชาวไร่ชาวนา 
จึงส่งผลให้ขบวนการเสรีไทยสายอีสานมีลักษณะของการเป็น “ขบวนการกึ่งราชการกึ่งมวลชน” ซึ่ง
จัดตั้งซ้อนขึ้นมาในระบบราชการแล้วด าเนินการอิสระนอกค าสั่งรัฐบาล และขบวนการเสรีไทยสาย
อีสานมีการเคลื่อนไหวและการจัดตั้งในหลายจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบของผู้น า
เสรีไทยอีสาน คือ สกลนคร มหาสารคาม อุบลราชธานี ยกเว้นจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเจ้าของพ้ืนที่คือ ถวิล 
อุดล ได้รับมอบหมายให้ไปติดต่อรัฐบาลจีนที่เมืองจุงกิง นอกจากยังได้ขยายไปยังจังหวัดซึ่งมี
ข้าราชการหรือนักการเมืองที่อยู่ในเครือข่ายของกลุ่มผู้น าเสรีไทยสายอีสานอีกด้วย เช่น จังหวัด
อุดรธานี โดยการเครือนไหวและจัดตั้งขบวนการเสรีไทยสายอีสานในแต่ละจังหวัดจะมีลักษณะที่
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คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ อาศัยอิทธิพลและอ านาจในท้องถิ่นสร้างเครือข่ายทางการเมืองขึ้นเพ่ือระดม
มวลชนให้เข้าร่วมในขบวนการ แต่ก็แตกต่างกันในแง่ของบุคลิกและลีลาการน า (style) ของผู้น าแต่
ละคน  

(2.3) ขบวนการชนชาติพ้ืนเมือง 
ในงานศึกษาเรื่อง “ชนชาติพ้ืนเมืองและขบวนการปฏิวัติประชาชนของชนชาติบรูแห่ง 

เทือกเขาภูพาน” ของธันวา ใจเที่ยง(2554) ได้แสดงให้เห็นว่า ชนชาติบรูเป็นกลุ่มชนพ้ืนเมืองแห่งลุ่ม
แม่น้ าโขงตอนล่าง การต่อสู้และแย่งชิงดินแดนและผู้คนอันเป็นการสถาปนารัฐของล้านช้างและสยาม
ก่อให้เกิดชนชั้นทางสังคม การเป็นผู้แพ้สงครามท าให้ชนกลุ่มนี้กลายเป็นผู้ถูกปกครองและถูกกดขี่ทาง
เชื้อชาติและวัฒนธรรม แต่ชนกลุ่มนี้พยายามเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของมนุษย์มา
โดยตลอดตั้งแต่ยุคท่ีเรียกว่า “กบฏชาวนา” รวมทั้งการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยจากการกดขี่ของเจ้าอาณา
นิคมฝรั่งเศสในลาวตอนใต้ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน และใน
ทศวรรษ 2500 ในเขตเทือกเขาภูพานแม้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย(พคท.)จะเป็นผู้ปลุก
แนวคิดสนับสนุนแนวทางการปลดปล่อยทางชนชาติที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเหยียดหยาม แต่ใน
ขณะเดียวกัน พคท.เองก็ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องอาหาร ก าลังพล ที่พักอาศัย จากคน
ในชนชาติบรูกลุ่มนี้จนสามารถก่อตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย สร้างฐานที่มั่นและ
เขตปลดปล่อยเป็นเขตแรกของประเทศไทย 

(2.4) ขบวนการชาวนาอีสาน  
ในการศึกษาขบวนการชาวนาอีสานนั้นสะท้อนให้เห็นจากการศึกษาในสองพ้ืนที่ส าคัญคือ 

บ้านนาบัว อ.เรณูนคร จังหวัดนครพนม และชาวนาเขตดงพระเจ้า อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ซึ่ง
ธันวา ใจเที่ยง(2544)ได้ใช้พ้ืนที่บ้านนาบัวซึ่งเป็นชุมชนที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ “วันเสียงปืนแตก” 
เป็นตัวแทนเชิงพ้ืนที่ในการศึกษาขบวนการชาวนาอีสาน โดยพบว่าเงื่อนไขส าคัญของการเข้าร่วม
ขบวนการต่อต้านรัฐที่อยู่ภายใต้สายทางเดียวกันกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยของชาวนา
อีสานก็คือราษฎรในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความต้องการความเสมอภาคและเท่าเทียม ไม่
อยากให้มีการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคม และในช่วงเริ่มเข้าร่วมขบวนการต่อสู้ทางความคิดกับรัฐ 
ในราวปี 2500 รัฐไทยค่อนข้างปกครองราษฎรภายใต้วัฒนธรรมอ านาจนิยม ไม่ให้ประชาชนในระดับ
ล่างได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ ยังมีโครงสร้างอ านาจที่ไม่ เป็นธรรมแข็งแกร่งอยู่ 
นอกจากนั้นเงื่อนไขอันเป็นภูมิหลังของราษฎรในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักไม่ได้รับความ
สนใจหรือสนใจน้อยจากรัฐ ดังนั้นเมื่อมีการเผยแพร่แนวคิดแนวทางเพ่ือสร้างบ้านเมืองใหม่ โดยมี
ความหมายว่าจะให้ราษฎรในชนบทไม่ถูกกดขี่จากภาครัฐหรือให้สังคมมีความเสมอภาคกัน ราษฎรใน
ภาคชนบทไทยจึงเข้าร่วมกับขบวนการเรียกร้องของกลุ่มชนในระดับรากหญ้าโดยง่าย 

เหตุการณ์เสียงปืนแตกนั้นมีสองครั้ง ครั้งแรกเกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2504 อันเป็นการ
ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ที่เข้าร่วมขบวนการกอบกู้เอกราชของประชาชนในภูมิภาคอิน
โดจีนให้พ้นจากการกดข่ีของประเทศมหาอ านาจตะวันตก ภายใต้การน าทางแนวคิดของโฮจิมินห์และ
สุภานวงศ์ ต่อมาเมื่อขบวนการราษฎรชนบทลุ่มน้ าโขงดังกล่าวสนับสนุนการกอบกู้เอกราชและ
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ปลดปล่อยประเทศจากจักรวรรดินิยม แต่ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยภายใต้การน าของทหารกลับมี
ความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกอย่างแนบแน่น ฉะนั้นราษฎรไทยในภูมิภาคชนบทจึงถูกรัฐ
ปราบปรามอย่างหนัก และน าไปสู่การเกิดเหตุการณ์วันเสียงปืนแตก “7 สิงหาคม 2508” เป็นครั้งที่ 
2 อันเป็นระยะที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้เข้ามาขอรับการเคลื่อนไหวของประชาชนใน
ชนบทอีสานแถบลุ่มน้ าโขงแทนที่พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนเมื่อปี 2505 แล้ว แต่การเร่งปราบปราม 
ของรัฐกลับยิ่งท าให้ขบวนการต่อสู้ของประชาชนขยายวงกว้างออกไปอีก โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ 6 
ตุลาคม 2519 ที่นักศึกษาเดินทางเข้าป่าร่วมขบวนการกับประชาชน 

สมชัย ภัทรธนานันท์(2558: 112; 2559: 102) ยังได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนอีกว่าการต่อสู้ด้วย
ก าลังอาวุธของชาวนาอีสานที่เริ่มขึ้นที่บ้านนาบัวเกี่ยวข้องกับความไม่สม่ าเสมอของการสร้างรัฐ
ประชาชาติในประเทศไทย นั่นคือ เนื่องจากการสร้างรัฐประชาชาติที่พัฒนาไปอย่างไม่สม่ าเสมอท าให้
เมื่อเข้าช่วงทศวรรษ 2490 นาบัวยังไม่ถูกผนวกเข้ากับรัฐไทยอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้คนนาบัวยังคง
ความเป็นลาวของพวกเขาไว้ได้พร้อมๆกับการกลายเป็นคนไทยตามกระบวนการสร้างรัฐประชาชาติ 
ซึ่งกรณีนาบัวเป็นตัวอย่างของชุมชนชาวนาที่ยังไม่ถูกผนวกเข้ากับรัฐประชาชาติไทยอย่างสมบูรณ์  
เนื่องจากความผูกพันกับลาวท าให้ชาวนาบัวเข้าร่วมต่อสู้กับขบวนการประเทดลาว การกระท า
ดังกล่าวในสายตาของชาวนาบัวเป็นการต่อสู้กู้ชาติ ในขณะที่รัฐบาลกลับเห็นว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง
ของไทยและได้ท าการปราบปรามจนน าไปสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรงอันเป็นเงื่อนไขน าไปสู่การต่ อสู้
ด้วยก าลังอาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย(พคท.)  

ส าหรับกรณีขบวนการชาวนาเขตดงพระเจ้า อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนครนั้นจุดเริ่มต้นของการ
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเป็นการต่อสู้ภายในกรอบของรัฐประชาชาติไทย โดยการต่อสู้เพ่ือเอกราช
ของชาติไทยเป็นการเคลื่อนไหวครั้งส าคัญครั้งแรกของชาวนาสว่างแดนดิน ต่อมาพวกเขาสนับสนุน
ครอง จันดาวงศ์ในการต่อสู้ภายใต้ระบอบรัฐสภาและการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันจนก่อรูปเป็น
ขบวนการชาวนาในระดับท้องถิ่น ประเด็นการเคลื่อนไหวของพวกเขาเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น ความเป็นธรรมในสังคม ตลอดจนประชาธิปไตย เมื่อช่องทางการต่อสู้อย่างสันติถูกปิดตาย ครอง 
จันดาวงศถ์ูกประหารชีวิต ชาวนาสว่างแดนดินได้ตัดสินใจจับอาวุธขึ้นต่อต้านรัฐบาลกับ พคท.(สมชัย 
ภัทรธนานันท์, 2559: 102) ซึ่งสมชัย ภัทรธนานันท์(2557: 40-42)ได้ให้รายละเอียดเพ่ิมเติมว่า ก่อน
การต่อสู้ด้วยก าลังอาวุธของ พคท. ชาวนาดงพระเจ้าได้ผ่านการเคลื่อนไหวทางการเมืองมาอย่าง
หลากหลาย ยาวนาน ตั้งแต่การเคลื่อนไหวร่วมกับขบวนการเสรีไทย การเคลื่อนไหวเพ่ือสันติภาพ 
และการเลือกตั้ง การเข้าร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองดังกล่าวย่อมไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ชาวชนบทใน
ดินแดนอันห่างไกลได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญของรัฐประชาชาติไทย ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเครือข่าย ส.ส. อีสานที่เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475  ซึ่งมี ส.ส. 
อีสานกลุ่มหนึ่งเคลื่อนไหวเป็นตัวแทนให้กับคนยากคนจน ส.ส.กลุ่มนี้สนับสนุนปรีดี พนมยงค์
เนื่องจากเห็นว่าปรีดีมีนโยบายที่จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม  

โดยในช่วงทศวรรษ 2480 พันธมิตรทางการเมืองระหว่าง ส.ส. อีสานกับปรีดีมีความขัดแย้ง
กับจอมพล ป.  เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ และเมื่อจอมพล ป.เข้าร่วม
สงครามกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 ปรีดีก็ได้จัดตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้นมาต่อต้านโดยมี ส.ส. 
อีสานคนส าคัญหลายคนเข้าร่วมเคลื่อนไหวด้วย เตียง ศิริขันธ์ผู้น า ส.ส. อีสานได้ระดมชาวนาให้เข้า
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ร่วมต่อสู้กับเสรีไทยบริเวณเทือกเขาภูพาน นี่คือการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองระดับชาติครั้งส าคัญ
ของชาวชนบทในดินแดนอันห่างไกลของอีสาน ที่จังหวัดสกลนครครองซึ่งเป็นเพ่ือนสนิทของเตียงมี
บทบาทส าคัญในการชักชวนชาวนาให้เข้าร่วมขบวนการเสรีไทย ภายหลังที่เสรีไทยยุติบทบาทลง 
ครองยังคงเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมกับชาวนาบริเวณดงพระเจ้าต่อไป แต่การเคลื่อนไหวของครอง
ตกเป็นที่เพ่งเล็งของรัฐบาลและถูกจับกุมถึง 3 ครั้ง และถูกประหารชีวิตภายหลังการจับกุมครั้ง
สุดท้ายในเดือนพฤษภาคม 2504 เพียงไม่ก่ีวัน  

ภายหลังการเสียชีวิตของครอง จันดาวงศ์ชาวนารอบๆดงพระเจ้าได้หนีเข้าป่าเพ่ือให้รอดพ้น
จากการจับกุมเข่นฆ่า พวกเขาและครอบครัวของครองได้เข้าร่วมการต่อสู้กับ พคท. ซึ่งเตรียมการต่อสู้
ด้วยอาวุธในแถบนั้น การต่อสู้ด้วยก าลังของ พคท. ได้อาศัยชาวนาผู้ศรัทธาในตัวครองจากหมู่บ้าน
ต่างๆ รอบดงพระเจ้าเป็นฐานสนับสนุนการต่อสู้ นอกจากนั้นผู้ศรัทธาในตัวครองที่เข้าป่าก็มีบทบาท
อย่างส าคัญในการขยายงานของ พคท. พวกเขาได้ช่วยให้การต่อสู้ด้วยก าลังอาวุธของ พคท. ขยายตัว
ไปอย่างรวดเร็ว  

(2.5) ขบวนการคนเสื้อแดงอีสาน  
เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการเกิดขึ้นของขบวนการคนเสื้อแดงอีสานโดยภาพรวมแล้วจะ

พบว่างานของสมชัย ภัทรธนานันท์(2555: 142)ได้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยเชิงโครงสร้างที่เปลี่ยนไปซึ่งเป็น
เงื่อนไขส าคัญของการก่อตัวของขบวนการคนเสื้อแดงอีสาน โดยได้สะท้อนให้เห็นว่า การที่ชาวบ้าน
อีสานเข้าร่วมในการรณรงค์ต่อต้านอ ามาตย์ของคนเสื้อแดงนับเป็นเหตุการณ์ที่ผิดธรรมดาใน
ประวัติศาสตร์การเมืองไทย โดยความเปลี่ยนแปลงในชนบทในหลายทศวรรษก่อนหน้านี้ได้เปลี่ยน
ชุมชนชนบทอีสานจากสังคมชาวนาไปเป็นสังคมหลังชาวนา ความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ได้บ่อนท าลาย
ความเป็นศนูย์กลางของหมู่บ้านที่มีต่อผู้ที่อยู่อาศัยในชนบท ผลก็คือได้ส่งเสริมให้เกิดความเป็นปัจเจก
ชนขึ้นในหมู่ชาวบ้าน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับหมู่บ้านและการขยายตัวของเทคโนโลยีการ
สื่อสารน าไปสู่การแตกสลายของวัฒนธรรมประเพณีและช่วยส่งเสริมคุณค่าและบรรทัดฐานแบบใหม่
ในหมู่ชาวบ้าน และยังเชื่อมคนชนบทกับโลกภายนอกด้วย เนื่องจากชาวบ้านได้รับข้อมูลข่าวสารมาก
ขึ้นพวกเขาจึงเรียกร้องที่จะมีสิทธิ์มีเสียงในเรื่องราวระดับชาติมากกว่าในยุคก่อนๆ  ซึ่งความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เป็นปัจจัยส่งเสริมให้พวกเขาเข้าร่วมกับคนเสื้อแดง นอกจากนั้นยังมีปัจจัยทาง
การเมือง นั่นคือ การท าให้เป็นประชาธิปไตย ซึ่งมีความส าคัญต่อการระดมมวลชนในชุมชนชนบท
อีสาน กระบวนการท าให้เป็นประชาธิปไตยน าไปสู่การลดความรุนแรงของรัฐในพ้ืนที่ชนบท บ่อนเซาะ
โครงสร้างอ านาจเก่าในหมู่บ้าน และปลูกฝังค่านิยมใหม่เกี่ยวกับประชาธิปไตยในหมู่คนชนบท หาก
ปราศจากการท าให้เป็นประชาธิปไตยในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องที่ยากมากหรือว่า
เป็นไปไม่ได้เลยที่คนเสื้อแดงจะระดมชาวบ้านให้เข้าร่วมขบวนการได้อย่างมหาศาล 

นอกจากงานของสมชัย ภัทรธนานันท์ข้างต้นแล้วยังมีการศึกษาขบวนการคนเสื้อแดงอีสาน
เป็นรายกรณีอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นกรณีกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานี(ชมรมคนรักอุดรและหมู่บ้าน
เสื้อแดงเพ่ือประชาธิปไตย) ของศุภโชค จันทร์พันธ์(2557) ซึ่งได้ชี้ให้เห็นว่า เงื่อนไขที่น ามาสู่การเกิด
กลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานีกรณีของชมรมคนรักอุดรนั้นเกิดจากภาวะเศรษฐกิจ ผลของนโยบาย
ประชานิยม ภาพลักษณ์ของทักษิณ ชินวัตร ความศรัทธาในตัวขวัญชัย ไพรพนา(สารค า) วิถีชีวิตความ
เป็นเกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า เจ้าของร้าน และเรื่องบุญคุณ ในส่ว นของหมู่บ้านเสื้อแดงเพ่ือ
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ประชาธิปไตยนั้นเกิดจากภาวะขาดผู้น า การคับข้องใจระบบสองมาตรฐาน เหตุการณ์การสลายการ
ชุมนุมที่แยกราชประสงค์ การชื่นชอบทักษิณ ชินวัตร โดยกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานีกรณีชมรม
คนรักอุดรมีแนวทางการเคลื่อนไหวโดยใช้สื่อวิทยุเป็นหลัก ส่วนหมู่บ้านเสื้อแดงเพ่ือประชาธิปไตยใช้
การเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงและติดธงสัญลักษณ์เป็นแนวทางในการเคลื่อนไหว โดยจะเห็นว่าชมรมคนรัก
อุดรจะใช้การยึดพ้ืนที่ทางการเมือง การสื่อสารกับสาธารณะ การสื่อสารผ่านสัญลักษณ์ การขัดขวาง
ท้ายระบบปกติ การคว่ าบาตร และการสร้างเครือข่าย ส่วนหมู่บ้านเสื้อแดงเพ่ือประชาธิปไตยจะเป็น
การเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ ได้แก่ การสื่อสารเชิงสัญลักษณ์และการสร้างพ้ืนที่ติดต่อสื่อสาร 
นอกจากนั้นศุภโชค จันทร์พันธ์ยังได้เสนอว่า กลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานีนั้นเป็นการรวมกลุ่มกัน
ของผู้คนหลากหลายชนชั้นที่ไม่ได้เรียกร้องเพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มตนเป็นการเฉพาะ แต่เรียกร้อง
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่ได้มีเป้าหมายในการช่วงชิงอ านาจของรัฐ ดังนั้นกลุ่มนี้จึงจัดได้ว่า
เป็นการกระท ารวมหมู่(collective action)ในรูปแบบของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่
(new social movement) 

รวมทั้งยังมีการศึกษาขบวนการประชาสังคมคนเสื้อเดงในจังหวัดมหาสารคามโดยวรรณศักดิ์
พิจิตร บุญเสริมอีกด้วย ซ่ึงได้แสดงให้เห็นว่า ขบวนการคนเสื้อแดงจังหวัดมหาสาคามเกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรมหลังการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรในปี 2549 ท าให้เกิดกระแสความไม่พอใจ
ต่อผู้ที่สนับสนุนรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรและผู้รักประชาธิปไตย โดยมีการก่อตั้งขบวนการประชาสังคม
คนเสื้อแดงในจังหวัดมหาสารคามอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อปี 2551 หลักจากมีการอบรมแกนน าแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.)แดงทั้งแผ่นดินที่จังหวัดขอนแก่น จากนั้นขบวนการได้
เคลื่อนไหวทางการเมืองหลายประการ เช่น การรณรงค์ทางการเมืองเพ่ือต่อต้านการรัฐประหารและ
ยุติการใช้รัฐธรรมนูญเผด็จการ มีการด าเนินภารกิจในจังหวัดมหาสารคามควบคู่กับภารกิจที่กรุงเทพฯ 
และเม่ือมีการชุมนุมใหญ่ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2553 ขบวนการก็ได้สนับสนุนทั้งก าลังคน
และก าลังทรัพย์ด าเนินภารกิจร่วมกับส่วนกลางจนเกิดการล้อมปราบที่ราชประสงค์ในเดือนพฤษภาคม 
2553 ส่งผลให้สมาชิกส่วนหนึ่งถูกจับกุมในจังหวัดมหาสารคาม และเมื่อพิจารณาถึงพัฒนาการและ
การเคลื่อนไหวแล้ววรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริมได้สะท้อนให้เห็นว่า จากสมาชิกที่อยู่ในชุมชนชนบทและ
สามารถตื่นตัวทางการเมืองและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องด้วยส านึกรักในความ
ยุติธรรมและมองเห็นสังคมไม่เป็นธรรม มีกติกาอย่างไม่ถูกต้องต่อคนส่วนใหญ่ ท าให้มองเห็นว่าใน
อนาคตสังคมไทยถ้าไม่มีการแก้ไขไปในทิศทางที่ถูกต้องจะต้องมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองจาก
ระบบคิดของคนท่ีต่างกันทั้งชนชั้น เศรษฐกิจ และความเชื่อ ซึ่งวิกฤตการณ์ทางการเมืองครั้งใหญ่และ
ครั้งใหม่ต้องเกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างแน่นอน(วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม, 2555) 

นอกจากนั้นยังมีการศึกษาในแง่ของความสัมพันธ์ทางการเมืองอีกด้วย ซึ่งเห็นได้จากกรณี
ขบวนการคนเสื้อแดงจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนพพล อัคฮาด(2558) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ทางการเมือง
ระหว่างผู้แทนในระดับต่างๆกับเครือข่ายเสื้อแดงในพ้ืนที่ระดับหมู่บ้านกรณีหมู่บ้านโพนนาดี-โพนวิสัย 
อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งรูปแบบและลักษณะความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างผู้แทนในระดับต่างๆ
กับเครือข่ายคนเสื้อแดงในระดับหมู่บ้านมีหลายรูแบบ อันน าไปสู่การเกิดเครือข่ายคนเสื้อแดงใน
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านด้วยกันเองให้ไปสู่ความกินดีอยู่
ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้โดยไม่ผ่านผู้แทนในระดับต่างๆที่เป็นตัวแทนในหมู่บ้าน หรือให้ผู้แทนเป็น
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เพียงฝ่ายสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวของเครือข่ายชาวบ้าน หรืออ านวยความสะดวกให้ชาวบ้านท างาน
ตามแนวคิดตนเองไปสู่ความส าเร็จตามที่ต้องการ 

ตลอดจนมีการศึกษาในแง่ของการมีส่วนร่วมชุมนุมทางการเมืองในกรณีของกลุ่มคนเสื้อแดง
สกลนครอีกด้วย โดยปัจจัยที่ท าให้กลุ่มคนเสื้อแดงสกลนครเข้าไปมีส่วนร่วมชุมนุมทางการเมืองในการ
ร่วมชุมนุมกับกลุ่มคนเสื้อแดงในระหว่างเดือนมีนาคม -พฤษภาคม 2553 มีอยู่ด้วยกัน 2 ปัจจัย 
กล่าวคือ (1) ปัจจัยด้านการเมือง ซึ่งเกิดจากผลพวงจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 การเรียกร้องประชาธิปไตย การถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพและถูก
ลิดรอนสิทธิทางการเมือง และความประทับใจในนโยบายบริการสาธารณะ (นโยบายประชานิยม) (2) 
ปัจจัยด้านสังคม อันเกิดจากการถูกดูถูกดูแคลนคนจน คนอีสาน และความเหลื่อมล้ าทางสังคม (สอง
มาตรฐาน) และในด้านความคิดเห็นทางการเมืองและมุมมองต่อการใช้อ านาจรัฐ ในกรณีการชุมนุม
ดังกล่าว ประชาชนมองว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวกในการชุมนุมและรัฐมีการ
ประกาศใช้กฎหมาย พ.ร.บ. รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รวมทั้งมองว่ารัฐใช้ความรุนแรง
ในการสลายการชุมนุม ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ร่วมชุมนุมภายหลังเหตุการณ์การชุมนุมทาง
การเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดงสิ้นสุดลง ในด้านวิถีชีวิตนั้นผู้ร่วมชุมนุมมีการแสวงหาค่าใช้จ่ายเพ่ือการ
ร่วมชุมนุม การได้รับความมั่นคงด้านการด าเนินชีวิตมากขึ้น และได้รับผลกระทบด้านลบในจิตใจ ใน
แง่ของผลกระทบทางด้านสภาพสังคม ผู้ร่วมชุมนุมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนร่วมอุดมการณ์และสร้าง
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม ตลอดจนในส่วนของผลกระทบด้านการเมืองนั้นผู้ร่วม
ชุมนุมเกิดทัศนคติด้านลบต่อระบบการเมืองไทยและถูกริดลอนสิทธิเสรีภาพทางการเมือง(ปิยะภูมิ 
แสนพงษ์, 2555) 

ขบวนการคนเสื้อแดงอีสานอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ กลุ่มเสรีชน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหนึ่งใน
เจ็ดกลุ่มของ นปช.ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยแยกตัวออกมาจากกลุ่มชักธงรบและเริ่มด าเนินกิจกรรม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในนามกลุ่มเสรีชน จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ซึ่ง
กระบวนการด าเนินงานของกลุ่มไม่มีโครงสร้างที่ระบุต าแหน่งหน้าที่ของสมาชิก การด าเนินงานจะมี
แกนน า 5 คนที่คอยติดต่อประสานงานและกระจายข่าวสารสู่สมาชิก โดยแกนหลักประสานงาน คือ
รัตนา ผุยพรม สมาชิกกลุ่มประกอบด้วยมวลชนที่เคยเข้าร่วมเคลื่อนไหวในกลุ่มชักธงรบ มวลชนที่มา
ด้วยตนเอง และมวลชนที่มาจากการชักชวนของเพ่ือน โดยแรงจูงใจที่ท าให้สมาชิกเข้ามาเคลื่อนไหว
ร่วมกับกลุ่มคือ ภาพของความต่อเนื่องในการเข้าร่วมกิจกรรมและสมาชิกกลุ่มมีความเป็นกันเอง ซึ่ง
เครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มเริ่มต้นจากเพ่ือนที่เคยเคลื่อนไหวร่วมกันในกลุ่มชักธงรบ การบอกปาก
ต่อปาก การติดตามข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ การประสานขอระดมทุนจากห้างร้าน และการร่วม
ขับเคลื่อนกับพ่ีน้องเสื้อแดงทั้งในและนอกพ้ืนที่โดยแสดงออกผ่านเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัจจัยเกื้อหนุนทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเชื่อมโยงกับองค์กรต่างๆเพ่ือการ
ประสานงานและการระดมมวลชนสู่การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 

ในด้านของยุทธวิธีการเคลื่อนไหวกลุ่มเลือกใช้หลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย การสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองกับกลุ่มอ่ืน การเดินขบวน การนั่งประท้วง การปิดถนน ปิด
สถานที่ราชการ และในด้านโครงสร้างโอกาสทางการเมือง(political opportunity structure)นั้น
กลุ่มได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองในท้องถิ่น อย่างไรก็ตามกลุ่มก็ประสบกับอุปสรรคจากฝ่าย
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ตรงข้ามโดยมีการปล่อยข่าวลือว่าจะมีเหตุร้ายเกิดข้ึนในช่วงที่มีชุมนุมของมวลชนเสื้อแดงและภาครัฐมี
การสั่งการให้ปิดเส้นทางเพ่ือสกัดกั้นการมาร่วมชุมนุมของพี่น้องเสื้อแดง(วรวรรณ ทาระธรรม, 2554)      

(2.6) ขบวนการนักเรียนนิสิตนักศึกษาในอีสาน  
ในการศึกษา “พัฒนาการของส านึกใน ‘สิทธิ’ จากการเคลื่อนไหวทางสังคมของนักศึกษาใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ของโศภิต ชีวะพานิชย์(2558) ไดช้ี้ให้เห็นว่าหลังการรัฐประหารในปี 2557 
นักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางกลุ่มที่เคยร่วมเคลื่อนไหวกับภาคประชาสังคมในฐานะ
ผู้สนับสนุนขบวนการต่อด้านนโยบายการพัฒนาของรัฐได้แสดงบทบาทเป็นผู้เล่นทางการเมืองเสียเอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการต่อต้านกฎอัยการศึก สถานการณ์ดังกล่าวนักศึกษาได้เคลื่อนตัวไปสู่การ
รณรงค์เพ่ือสิทธิพลเมืองในฐานะปัจเจกบุคคลหรือฐานะพลเมือง ส านึกในสิทธิของนักศึกษากลุ่มนี้ได้
ถูกให้ความหมายและคุณค่าจากมุมมองของกลุ่มชายขอบของสังคม ซึ่งมีความแตกต่างจากฎหมาย
ของรัฐและกฎหมายระหว่างประเทศ ท านองเดียวกันนักศึกษาได้เกี่ยวข้องกับขบวนการประชาธิปไตย 
เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองการปกครอง การเจรจาต่อรอง แม้ว่าจะไม่ใช่ในการ
เรียกร้องประชาธิปไตยหรือหลักนิติธรรม(Rule of Law)โดยตรงก็ตาม ด้วยผลของกฎอัยการศึกซึ่ง
ประกาศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่จ ากัดสิทธิและเสรีภาพ นักศึกษาได้ต่อต้าน
หลักเกณฑ์ของทหารในฐานะปัจเจกบุคคลหรือฐานะพลเมืองมากกว่าการเล่นเป็นผู้เล่นที่สนับสนุน
การเคลื่อนไหวของชุมชนเช่นที่เคย ส านึกความเป็นพลเมืองได้ถูกปลุกให้ตื่นและมีผลในการรณรงค์
การเลิกใช้กฎอัยการศึก สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าส านึกทางการเมืองดังกล่าวได้เกิดขึ้นมาในกลุ่มนักศึกษา
ที่ท าการเคลื่อนไหวแล้ว 

นอกจากนั้นยังมีขบวนการนักเรียนกรณีการรวมกลุ่มของนักเรียนในการชุมนุมเคลื่อนไหวขับ
ไล่ผู้อ านวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเลย ซึ่งการบริหารงานของผู้อ านวยการที่ไม่มีความเป็น
ธรรมและไม่โปร่งใสเป็นสาเหตุของการรวมกลุ่มประท้วงของนักเรียน โดยการเคลื่อนไหวในครั้งนี้กลุ่ม
นักเรียนได้ยื่นแถลงการณ์ ใช้เอกสารเป็นสื่อในการท าความเข้าใจและอาศัยสื่อมวลชนในการเผยแพร่
ข่าว ลงพ้ืนที่ท าความเข้าใจกับผู้ปกครองและได้ระดมมวลชน(นักเรียนและผู้ปกครอง) ปราศรัย ยึด
แนวทางสันติวิธี ไม่มีการเจรจาจนกระทั่งผู้อ านวยการได้ย้ายออกจากโรงเรียนในวันที่มีการชุมนุม
ประท้วงนั้น ซึ่งความส าเร็จในการชุมนุมครั้งนี้เกิดจากส านึกความเป็นพลเมือง ความสามัคคี รักใน
สถาบันและชุมนุมของตนเอง ปกป้องสิทธิที่ตนเองควรได้รับ รวมทั้งต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนด้วย พร้อมกับได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ปกครองและผู้น าชุมชน ตลอดจนสื่อมวลชนที่ช่วย
เผยแพร่ข่าวให้สังคมได้รับรู้ความจริง โดยหลังจากเคลื่อนไหวส าเร็จบรรยากาศการเรียนและการท า
กิจกรรมภายในโรงเรียนกลับมาคึกคักและตอบสนองความต้องการในการเสริมทักษะในการสอบเข้า
แข่งขันในระดับอุดมศึกษาและอ่ืนๆ อีกทั้งตรงตามความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
(ไชยมนู กุนอก มนตรี ค าวัน และเชิงชาญ จงสมชัย, 2556) 

 

สรุป 
 จากการส ารวจสถานะองค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอีสาน
นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ถึงช่วงต้นของยุคเผด็จการ คสช.มีการศึกษาเกี่ยวกับ
ขบวนการทางการเมืองในอีสานทั้งสิ้น 17 เรื่อง โดยมี 5 เรื่องที่ใช้แนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทาง
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สังคม(social movement)ในการศึกษา และอีก 7 เรื่องใช้แนวคิดอ่ืนในการศึกษา นอกจากนั้นไม่
ระบุแนวคิดในการศึกษา 5 เรื่อง ซึ่งเป็นการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอีสาน 6 
ขบวนการ กล่าวคือ ขบวนการชาตินิยมเวียดนามในอีสาน ขบวนการเสรีไทยสายอีสาน ขบวนการชน
ชาติพ้ืนเมือง ขบวนการชาวนาอีสาน ขบวนการคนเสื้อแดงอีสาน และขบวนการนักเรียนนิสิต
นักศึกษาในอีสาน  

โดยงานวิชาการที่ศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอีสานทั้ง 5 เรื่องที่ใช้แนวคิด
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการศึกษานั้นประกอบด้วยงานวิชาการที่ใช้แนวคิดดังกล่าวเพียง
แนวคิดเดียวในการศึกษามี 2 เรื่อง ได้แก่ (1) เรื่อง “ความพร้อมของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม : 
กรณีศึกษากลุ่มเสรีชน จังหวัดอุบลราชธานี” ใช้แนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ทฤษฎีการ
ระดมทรัพยากร(Resource Mobilization : RM) และทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง(Political 
Process)ในการศึกษา (2) เรื่อง “ขบวนการภาคประชาชนกรณีศึกษาการรวมกลุ่มของในเรียนในการ
ชุมนุมเคลื่อนไหวขับไล่ผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเลย” ใช้แนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมและทฤษฎีการระดมทรัพยากรในการศึกษา ส่วนอีก 3 เรื่องนั้นใช้แนวคิดขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมร่วมกับแนวคิดอ่ืนๆในการศึกษา ประกอบด้วย (1) เรื่อง “ชนชาติพ้ืนเมืองและขบวนการ
ปฏิวัติประชาชนของชนชาติบรูแห่งเทือกเขาภูพาน” ใช้แนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง
(ทางสังคม)และแนวคิดนิเวศวิทยาชนชาติพ้ืนเมืองในการศึกษา (2) เรื่อง “การมีส่วนร่วมชุมนุมทาง
การเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดงสกลนคร” ใช้แนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ทฤษฎีขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่(New Social Movement : NSM) แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน และแนวคิดพลวัตการมีส่วนร่วมในการศึกษา (3) เรื่อง “การเคลื่อนไหวทางการเมือง
ของกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานี” ใช้ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ แนวคิดกลุ่ม
ผลประโยชน์(Interest Group) และแนวคิดการสื่อสารทางการเมือง(Political Communication)ใน
การศึกษา    

นอกจากนั้นในการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอีสานทั้ง 17 เรื่อง 6 ขบวนการ
นั้นมีการศึกษาในหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการก าเนิดของขบวนการ ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการ
เคลื่อนไหวต่อสู้ ผลสะเทือน(impact)ของการเคลื่อนไหวต่อสู้ และความส าเร็จล้มเหลวของขบวนการ  
 โดยขบวนการชาตินิยมเวียดนามในอีสานนั้นเป็นการศึกษาการเคลื่อนไหวของขบวนการ
ชาตินิยมเวียดนามในภาคอีสานของไทยช่วงทศวรรษ 2470 (ค.ศ. 1927) ซึ่งเป็นการศึกษาในภาพรวม
และมีการศึกษาขบวนการชาตินิยมเวียดนามในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีเป็นการเฉพาะในช่วงทศวรรษ 
1880 ถึงทศวรรษ 1930 ด้วย ซึ่งขบวนการชาตินิยมเวียดนามในอีสานและที่อุดรธานีซึ่งมีชาว
เวียดนามอพยพจ านวนมากได้มีการใช้ส านึกร่วมทางชาติพันธุ์ของชาวเวียดนามเป็นฐานในการ
เคลื่อนไหวเพ่ือการกู้ชาติเวียดนามถึงช่วงปลายทศวรรษ 1930 ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้แนวทางการ
ปฏิวัติกู้ชาติภายใต้การน าของพรรคปฏิวัติตามแนวทางอุดมการณ์มาร์กซ์ -เลนิน โดยมีโฮจิมินห์เป็น
ผู้น าในการเคลื่อนไหวในภาคอีสานซึ่งได้เข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงปลายทศวรรษ 1920 ในส่วนของ
ขบวนการเสรีไทยสายอีสานนั้นมี ส.ส.อีสานเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการจัดตั้งและสร้างเครือข่าย โดย
ขบวนการเสรีไทยสายอีสานไม่ได้เป็นเพียงขบวนต่อต้านการน าประเทศเข้าร่วมรบกับญี่ปุ่นเท่านั้น แต่
ยังเป็นขบวนการต่อต้านการรวมศูนย์อ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของรัฐไทยด้วย 
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ตลอดจนขบวนการเสรีไทยสายอีสานนั้นยังมีลักษณะเป็นขบวนการกึ่งราชการกึ่งมวลชนด้วย ส าหรับ
ขบวนการชนชาติพ้ืนเมืองนั้นเป็นการศึกษาขบวนการปฏิวัติประชาชนของชนชาติบรูแห่งเทือกเขาภู
พาน ซึ่งในท้ายที่สุดชนชาติบรูกลุ่มนี้ได้ร่วมเคลื่อนไหวกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย(พคท.)ใน
การต่อสู้กับรัฐไทยจนน าไปสู่การก่อตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย สร้างฐานที่มั่นและ
เขตปลดปล่อยเป็นเขตแรกของประเทศไทยของ พคท. ได้ส าเร็จ และในการศึกษาขบวนการชาวนา
อีสานก็มีลักษณะของการศึกษาขบวนการต่อต้านรัฐท านองเดียกันกับขบวนการปฏิวัติประชาชนของ
ชนชาติบรูแห่งเทือกเขาภูพาน โดยเป็นการศึกษาการต่อต้านรัฐของชาวนาอีสานในกรณีบ้านนาบัว อ.
เรณูนคร จังหวัดนครพนมและชาวนาเขตดงพระเจ้า อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ซึ่งการกระท าของรัฐ
ไทยอย่างไม่เป็นธรรมต่อชาวนาอีสานในพ้ืนที่ดังกล่าวได้กลายเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้ชาวนาอีสาน
เหล่านั้นจับอาวุธขึ้นสู้ร่วมกับ พคท. ในการต่อสู้กับรัฐไทยในท้ายที่สุด นอกจากนั้นขบวนการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองในอีสานที่ได้รับความสนใจในการศึกษามากที่สุดก็คือขบวนการคนเสื้อแดง
อีสาน ซึ่งเป็นการศึกษาทั้งในภาพรวมที่มองว่าเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้เกิดขบวนการคนเสื้อแดงอีสานก็
คือการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของสังคมที่เปลี่ยนจากสังคมชาวนาไปสู่สังคมหลังชาวนา และมี
การศึกษากลุ่มคนเสื้อแดงในแต่ละพ้ืนที่ด้วย กล่าวคือ ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี มหาสารคาม กาฬสินธุ์ 
สกลนคร และอุบลราชธานี สุดท้ายคือการศึกษาขบวนการนักเรียนนิสิตนักศึกษาในอีสานที่เป็น
การศึกษาพัฒนาการของส านึกใน “สิทธิ” ของกลุ่มนักศึกษาในอีสานที่เกิดจากการเคลื่อนไหวทาง
สังคมที่เริ่มจากการเป็นตัวแสดง(actor)ในฐานะผู้สนับสนุนขบวนการภาคประชาชนในการต่อต้าน
นโยบายการพัฒนาของรัฐแล้วเปลี่ยนบทบาทไปเป็นผู้เล่นทางการเมืองเสียเองในยุค คสช. โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการต่อต้านกฎอัยการศึก สิ่งนี้ท าให้นักศึกษาได้เคลื่อนตัวไปสู่การรณรงค์เพ่ือสิทธิพลเมือง
ในฐานะปัจเจกบุคคลหรือฐานะพลเมือง ดังนั้นส านึกในสิทธิของนักศึกษากลุ่มนี้ได้ถูกให้ความหมาย
และคุณค่าจากมุมมองของกลุ่มคนชายขอบของสังคม นอกจากนั้นการศึกษากรณีการรวมตัวประท้วง
ขับไล่ผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยของนักเรียนก็เป็นอีกหนึ่งขบวนการนักเรียนนิสิต
นักศึกษาในอีสาน ซึ่งขบวนการนี้ได้ประสบความส าเร็จในการขับไล่ผู้อ านวยการโรงเรียน โดยได้ใช้
หลากหลายยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวต่อสู้ซึ่งยึดแนวทางสันติวิธี  รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้ปกครองและผู้น าชุมชน ตลอดจนสื่อมวลชนที่ช่วยเผยแพร่ข่าวให้สังคมได้รับรู้ความจริง 
  

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอีสาน สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อค้นพบส าคัญที่มี
ร่วมกันของขบวนการเหล่านี้ก็คือ เป็นการเคลื่อนไหวต่อสู้กับรัฐหรือผู้มีอ านาจจากความไม่เป็นธรรม
ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกกดขี่ข่มเหง ดังนั้นผู้มีอ านาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐควรตระหนักถึงปัญหา
ส าคัญประการนี้และจะต้องไม่ท าให้เงื่อนไขนี้เกิดขึ้น หาไม่แล้วก็จะน าไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่ที่ไม่
จบสิ้นระหว่างประชาชนกับรัฐและอาจน าไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองครั้งใหญ่ครั้งใหม่ได้ ใน
ท้ายที่สุด 
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บทคัดย่อ 

การใช้รังสีทางการแพทย์มีประโยชน์ในการวินิจฉัยและรักษาโรค แม้ว่าจะทราบถึงผลดีแต่
ประชาชนส่วนใหญ่ยังกังวลเกี่ยวกับปริมาณรังสี ซึ่งความกังวลส่วนใหญ่เกิดจากขาดความรู้ความ
เข้าใจเรื่องปริมาณรังสี ผลกระทบต่อสุขภาพและหลักการป้องกันอันตรายจากรังสี วัตถุประสงค์: เพ่ือ
ศึกษาความวิตกกังวลของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่มีต่อปริมาณรังสี  เครื่องมือและ
วิธีการ:   ศึกษาแบบสังเกต โดยใช้แบบสอบถามส ารวจข้อมูลจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามค าแหง
จ านวน 92 คน ในระหว่างวันที่ 17 ถึง 21 มิถุนายน 2562 ค าถามเกี่ยวกับรังสี 2 ด้าน คือ ด้าน
ความรู้และด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับรังสี ผลการศึกษา: ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 
37 เพศหญิงร้อยละ 63 โดยส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 31 – 40 ปี คะแนนประเมิน ด้านความรู้เกี่ยวกับ
ปริมาณรังสี และด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับรังสี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.89  0.90 และ 2.86  0.75 
ตามล าดับ ผู้ร่วมวิจัยทุกท่านมีความรู้และความกังวลต่อรังสีไม่ต่างกันแม้มีปัจจัยทางด้านเพศ อายุ 
การศึกษา รายได้ และปัจจัยอ่ืนๆต่างกัน ผู้มีประสบณ์การณ์เกี่ยวกับรังสี จะมีคะแนนด้านความรู้สูง
กว่าและคะแนนความวิตกกังวลต่ ากว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ สรุป: การมีประสบการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับรังสีอาจช่วยให้บุคคลเหล่านั้นมีความรู้ความเข้าใจและช่วยลดความกังวลเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับรังสี 
แม้ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างประสบการณ์ทางรังสีกับความวิตกกังวลแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มผู้มีประสบการณ์ทางรังสีมีค่าสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ผู้วิจัยเห็นว่าควรส่งเสริมและ
สนับสนุนในเรื่องการอบรม การให้ความรู้พ้ืนฐานทางรังสีกับบุคคลากรในมหาวิทยาลั ยและบุคคล
ทั่วไป 
 
ค าส าคัญ รังสีทางการแพทย์, หลักการป้องกันอันตรายจากรังสี, ความวิตกกังวล 
 
 
 
 
 
 
1,2,3,4,5,6 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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Abstract 
Introduction: An anxiety about radiation affect patient who underwent an x-

ray examination. Even medical exposure is useful, patients still worry about radiation 
risk. The most common cause of patient anxiety is lack of knowledge in radiation 
such as radiation dose, health effect and radiation protection. Objective: To study 
the anxiety of Ramkhamhaeng University’s staffs on medical radiation dose. 
Materials and Methods: We used the questionnaires to evaluate the results, all data 
were collected from 92 participants during 17 to 21 June 2019. There were 2 
categories in questionnaire as follows: the radiation knowledge and the anxiety of 
medical radiation. Results: Participants were 37% male and 63% female, the range of 
age in this study were mostly 31-40 years old. The average score of the knowledge 
and the anxiety were 1.89  0.90 and 2.86  0.75, respectively. There was no 
significantly difference in the anxiety among participants regarding their individual 
information such as sex, age, income etc. The knowledge and the anxiety score of 
participants who had the radiation background recognition were higher and lower 
than inexperience participants, respectively. Conclusion: The experience related to 
radiation might increase knowledge and reduce anxiety. Although there was no 
significantly correlation between radiation background knowledge and the anxiety, 
the average score among experience people seem to be better than the others. We 
suggested that the radiation protection course is necessary to relief anxiety among 
the University’s staff and general public. 
 
Keywords medical exposure, radiation protection, anxiety 
 
บทน า 

ปริมาณรังสียังคงเป็นความวิตกกังวลของบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้ามารับบริการตรวจ
เอกซเรย์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Justin Malimban et al., 2018) สืบเนื่องจากปัจจุบันผู้ป่วยยังคงมี
ความรู้เกี่ยวกับรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์ในระดับต่ า อาจเป็นสาเหตุท าให้เกิดความวิตกกังวล 
(Mustafa Alhasan et al., 2015) โดยความวิตกกังวลของผู้ป่วยเกิดจากหลายปัจจัย เช่น เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได้ของครอบครัว ดังนั้นการต้องการข้อมูลก่อนท าการ
ตรวจจึงมีความส าคัญ เช่น การตรวจพิเศษทางรังสีของล าไส้ใหญ่ เป็นต้น (อมรรัตน์ มังษา และคณะ, 
2554) 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับรังสีรู้สึกวิตกกังวล จึงท าให้ผลการ
ตรวจทางรังสีหลายๆ อย่างไม่ได้ประสิทธิภาพตามคาดหวัง อาทิเช่น ผลของการศึกษาในกลุ่มทดลอง
ผู้ป่วยที่มาตรวจสมองด้วยเครื่อง MRI ครั้งแรกหลังจากท่ีได้รับให้ข้อมูลการตรวจสมองด้วยเครื่อง MRI 
ในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลน้อยกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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(อ้อมใจ โกศลจิตร์และคณะ, 2555) แพทย์ประจ าบ้านศัลยกรรมมีความรู้ความเข้าใจทางด้านปริมาณ
รังสีที่ได้รับท าให้ทัศนคติและการปฏิบัติตนเมื่อได้รับรังสีดีขึ้น (Richard A. Sidwell, 2016) 
 จากความรู้ในการน าหลักการป้องกันอันตรายจากรังสี และหลัก As low as reasonably 
achievable มาใช้ จะช่วยลดอันตรายจากรังสีให้กับผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติงานและญาติผู้ป่วยได้ (เขมิกา เกื้อ
พิทักษ์และคณะ, 2562) อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความตระหนักในการป้องกันรังสีให้ผู้ป่วยเละญาติ 
(นิวัฒน์ วงษ์หลี, 2562) นอกจากนี้กระบวนการและแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่มีบทบาทส าคัญ
ทางรังสี เช่น นักฟิสิกส์การแพทย์ รังสีแพทย์และแพทย์เจ้าของไข้ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดการสื่อสารกับ
ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมวิจัยไม่ทราบปริมาณรังสีที่ใช้ใน
การตรวจแต่ละชนิด สามในสี่ของกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยไม่เคยขอค าปรึกษาด้านความเสี่ยงจากการตรวจ
ด้วยรังสีวินิจฉัย ร้อยละ 70 ไม่ทราบบทบาทของผู้ที่ให้ค าปรึกษาทางด้านรังสี และมากกว่าร้อยละ 80 
เชื่อว่าในรายงานผลทางการแพทย์ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับปริมาณรังสี (F. Ria et al., 
2017) 
  จากการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลกระทบด้านองค์ความรู้ที่ผู้ป่วยได้รับเกี่ยวกับรังสีก่อประจุ
ระหว่างการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์และการเรียนแบบเอกสารทั่วไป พบว่า ผู้ป่วยมีความรู้มากขึ้นทั้ง 
2 วิธีไม่แตกต่างกัน (Joseph R. Steel et al, 2017) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอ่ืน พบว่า 91% ของ
พยาบาลไม่เคยรับการอบรมด้านความปลอดภัยทางรังสี 63% ไม่เคยเรียนเนื้อหาด้านความปลอดภัย
ทางรังสีในมหาวิทยาลัย 80% ไม่สามารถระบุชนิดอุปกรณ์ 54% ไม่สามารถระบุชนิดอวัยวะที่ไวต่อ
รังสี 81% ไม่ทราบการใช้ระยะห่างเพ่ือลดอันตรายจากรังสี และเกือบ 50% ไม่ใช่อุปกรณ์วัดรังสี
ประจ าบุคคล (Muchui J. Thambura et al, 2019)  
           ความวิตกกังวลด้านปริมาณรังสีทางการแพทย์อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน เช่น
พยาบาลประจ าหอผู้ป่วยปฏิเสธที่จะช่วยเหลือในกระบวนการถ่ายภาพเอกซเรย์เนื่องจากเกรงว่าจะ
ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพตน (Muchui J. Thambura et al, 2019) ท าให้การถ่ายภาพเอกซเรย์
ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เป็นไปอย่างยากล าบาก ซึ่งแท้จริงแล้วมีปริมาณรังสีออกมาเพียงเสี้ยว
วินาทีตลอดกระบวนการถ่ายภาพ 
          ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาความวิตกกังวลเรื่องปริมาณรังสีในกลุ่มบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่มีโรงพยาบาลในสังกัด เพ่ือคุมปัจจัยเรื่องความต่าง
ด้านประสบการณ์เกี่ยวกับรังสีทางการแพทย์ของบุคลากรต่างสาขาวิชา  จ านวน 92 คน เพ่ือให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจทางด้านรังสีมากขึ้น และทราบถึงวิธีการด าเนินงานที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชารังสีเทคนิค โดยให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยรามค าแหงตอบแบบสอบถามและน าข้อมูลที่ได้
ทั้งหมดมาวิเคราะห์ เพ่ือศึกษาความวิตกกังวลของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่มีต่อปริมาณ
รังสี  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาความวิตกกังวลของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่มีต่อปริมาณรังสี 
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วิธีการ 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ศึกษาความวิตกกังวลของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
รามค าแหงที่มีต่อปริมาณรังสี  โดยศึกษาหลังจากได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยจาก
คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจ าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์  จากการสุ่มตัวอย่างใน
ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562 โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจ านวน 92 คน โดยใช้สูตร
ทาโร่ ยามาเน่  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผ่านการออกแบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 

1. ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์การอบรม
เกี่ยวกับปริมาณรังสี คณะที่สังกัด รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการตรวจเอกซเรย์ จ านวนครั้งใน
การเข้ารับบริการตรวจเอกซเรย์ปี ประสบการณ์ในการท างานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องเอกซเรย์และ
ประสบการณ์การสอนเรื่องรังสี 

2. ส่วนที่ 2 เป็นแบบประเมินความวิตกกังวลของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่มีต่อ
ปริมาณรังสีจ านวน 10 ข้อ ใช้มาตรวัดแบบลิเกิต 5 ระดับ คือ มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 
น้อย = 2 และน้อยที่สุด = 1 

แบบสอบถามได้รับการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีทางการแพทย์ 5 คน มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) > 0.8 และค่า สัมประสิทธิ์ครอนบาชอัลฟา > 0.8 

เก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างกรอกทั้ง 2 ส่วน และรวบรวมข้อมูล จากนั้น
วิเคราะห์ข้อมูล 
 
การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 ผู้วิจัยได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจ า
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ รหัสโครงการ RU-HS-RESC 0082/62 เริ่มรับรอง เมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน 2562 และสิ้นสุดการรับรอง วันที่ 17 มิถุนายน 2563 
 
ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไป 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 37 เพศหญิงร้อยละ 63 โดยส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 31 – 
40 ปี การศึกษาระดับปริญญาโท ไม่เคยมีประสบการณ์การอบรมเกี่ยวกับปริมาณรังสี สังกัดคณะ
ศึกษาศาสตร์ รายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท เคยมีประสบการณ์ในการตรวจเอกซเรย์ เข้า
รับบริการตรวจเอกซเรย์ปีละ 1 – 2 ครั้ง ไม่เคยท างานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องเอกซเรย์และไม่เคยมี
ประสบการณ์การสอนเรื่องรังสี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 46, 71, 92, 44, 32, 98, 89, 99 และ 100 
ตามล าดับ (ตาราง 1) 
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ตาราง 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมวิจัย 

 
 

ข้อมูล จ านวน ร้ อ ย ล ะ 
เพศ ชาย 34 37 
 หญิง 58 63 
อาย ุ 20 – 30 8 9 
 31 – 40 42 46 
 41 – 50 20 22 
 51 ปีขึ้นไป 22 24 
ระดับการศึกษา ปริญญาโท 65 71 
 ปริญญาเอก 27 29 
ประสบการณ์การอบรมเกี่ยวกับปริมาณรังสี เคย 7 8 
 ไม่เคย 85 92 
คณะ วิทยาศาสตร์ 12 13 
 บริหารธุรกิจ 5 5 
 มนุษยศาสตร์ 11 12 
 ศึกษาศาสตร์ 40 44 
 รัฐศาสตร์ 6 7 
 อ่ืนๆ  18 20 

 
 

รายได้ 20,001 – 30,000 บาท
เดือน 

27 29 
 30,001 – 40,000 บาท

เดือน 
29 32 

 40,001 – 50,000 บาท
เดือน 

28 30 
 มากกว่า 50,001 บาท

เดือน 
8 9 

ท่านเคยได้รับการตรวจเอกซเรย์หรือไม่ เคย 90 98 
 ไม่เคย 2 2 
หากท่านเคย จ านวนคร้ังท่ีได้รับการเอกซเรย์ 1 – 2 ครั้ง/ปี 82 89 
 3 – 5 ครั้ง/ปี 4 4 
 มากกว่า 5 ครั้ง/ปี 6 7 
ท่านเคยท างานวิจัยเกี่ยวกับเคร่ืองเอกซเรย์

หรือไม่ 
เคย 1 1 

 ไม่เคย 91 99 
ท่านเคยมีประสบการณ์การสอนเร่ืองรังสี

หรือไม่ 
เคย 0 0 

 ไม่เคย 92 100 
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2. ความรู้เกี่ยวกับปริมาณรังสี 
จากผลการศึกษา พบว่า ความรู้เกี่ยวกับรังสีของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ ค าถามที่ 1:

ความรู้เกี่ยวกับรังสีทางการแพทย์, ค าถามที่ 2: ปริมาณรังสีรั่วไหลที่เกิดจากเครื่องเอกซเรย์, ค าถาม
ที่ 3: เครื่องมือและวิธีการวัดปริมาณรังสี และ ค าถามที่ 4:ระดับปริมาณรังสีที่บุคคลทั่วไปได้รับ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.890.90 คะแนน ดังตาราง 2 

 
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความรู้และความวิตกกังวล
เกี่ยวกับรังสี (คะแนนสูงสุด 5 คะแนน) 

 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้เกี่ยวกับกับปริมาณรังสีมากที่สุด (ตาราง 3) คือ เรื่องปริมาณ

รังสีรั่วไหลที่เกิดจากเครื่องเอกซเรย์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.990.98 คะแนน ส่วนเรื่องระดับปริมาณรังสีที่
บุคคลทั่วไปได้รับมีค่าเฉลี่ย 1.771.05 คะแนน ซึ่งเป็นเรื่องท่ีมีความเข้าใจน้อยท่ีสุด แต่ค่าเฉลี่ยในแต่
ละค าถามนั้นมีค่าแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

 
ตาราง 3 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยของค าถามทางด้านความรู้เกี่ยวกับรังสี (คะแนนสูงสุด 5 คะแนน) 

 
กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและหญิงอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทและ

เอก ที่มีจากหลากหลายคณะ เช่น คณะวิทยาศาสตร์, มนุษยศาสตร์, บริหารธุรกิจ เป็นต้น ล้วนมี
ความแตกต่างกันทั้งรายได้ที่ได้รับ รวมไปถึงการอบรมและการท าวิจัยทางด้านรังสี ต่างก็มีความรู้
เกี่ยวกับรังสีที่ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเฉพาะเรื่องประสบการณ์พบว่าผู้ที่เคยได้รับการอบรม 
หรือเคยท าวิจัยเกี่ยวกับรังสีมาแล้วจะมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ที่มากกว่ากลุ่มที่ไม่เคยมีประสบการณ์
ดังกล่าว นอกจากนี้ผู้ที่เคยได้รับการเอกซเรย์มากกว่า 5 ครั้งต่อปีจะมีความรู้ความเข้าใจมากกว่ากลุ่ม
อ่ืนเช่นกัน 

 
3. ความวิตกกังวลเกี่ยวกับรังสี 

จากผลการศึกษา พบว่า ความวิตกกังวลเกี่ยวกับปริมาณรังสี ซึ่งได้แก่ค าถามที่ 5: อันตราย
จากการได้รับรังสี, ค าถามที่ 6: การป้องกันอันตรายจากรังสี, ค าถามที่ 7: ความปลอดภัยเมื่อเดิน
ผ่านห้องเอกซเรย์, ค าถามที่ 8: ความปลอดภัยเมื่อได้รับการเอกซเรย์, ค าถามที่ 9: ความเชื่อมั่นว่า

หัวข้อการประเมิน ความรู้ ความวิตกกังวล 
ค่าเฉลี่ย 1.89 2.86 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 0.75 

หัวข้อการประเมิน ค าถามที่ 1 ค าถามที่ 2 ค าถามที่ 3 ค าถามที่ 4 

ค่าเฉลี่ย 1.97 1.99 1.82 1.77 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 0.98 1.01 1.05 
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การตรวจเอกซเรย์ไม่ท าให้เป็นหมัน และค าถามที่ 10: ความเชื่อมั่นว่าไม่มีรังสีตกค้างภายในห้อง
เอกซเรย์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมค าถามที่ 5 ถึง 10 เท่ากับ 2.860.75 คะแนน (ตาราง 2)  โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่วิตกกังวลและเชื่อมั่นว่าการเอกซเรย์ไม่ท าให้เป็นหมันมากถึง 3.111.053 
คะแนน แต่ยังคงมีความไม่สบายใจในเรื่องการป้องกันอันตรายจากรังสีค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ
คะแนนในกลุ่มเดียวกัน และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.500.98 คะแนน ดังตาราง 4 

 
ตาราง 4 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยของค าถามทางด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับรังสี 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาความวิตกกังวลของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่มีต่อปริมาณรังสี 
สามารถอภิปรายผลได้ตามวัตถุประสงค์ที่ว่าเพ่ือศึกษาความวิตกกังวลของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
รามค าแหงที่มีต่อปริมาณรังสี ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความวิตกกังวลเกี่ยวกับปริมาณรังสี ซึ่ง
ได้แก่เรื่องอันตรายจากการได้รับรังสี   ,การป้องกันอันตรายจากรังสี  ,ความปลอดภัยเมื่ อเดินผ่านห้อง
เอกซเรย์  ,ความปลอดภัยเมื่อได้รับการเอกซเรย์  ,ความเชื่อมั่นว่าการตรวจเอกซเรย์ไม่ท าให้เป็นหมัน 
และความเชื่อม่ันว่าไม่มีรังสีตกค้างภายในห้องเอกซเรย์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 2.860.75 คะแนน 
ทั้งนี้น่าจะเนื่องมาจาก ความวิตกกังวลมีความสัมพันธ์เบื้องต้นกับช่วงอายุ, รายได้, ประสบการณ์ด้าน
การอบรมและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรังสี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Muchui J. Thambura และ
คณะ (Muchui J. Thambura et al., 2019), งานวิจัยของอ้อมใจ โกศล (อ้อมใจ โกศลจิตร์และคณะ
, 2555), งานวิจัยของ F. Ria และคณะ (F. Ria et al, 2017) และงานวิจัยของอมรรัตน์ มังษา และ
คณะ  )อมรรัตน์ มังษา  และคณะ  ,2554)  สรุปได้ว่าการมีประสบการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรังสีจะช่วย
ให้บุคคลเหล่านั้นมีความรู้ความเข้าใจ และช่วยให้ความไม่สบายใจเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับรังสีลดลง หาก
ต้องการให้ประชากรมีความเข้าใจและไม่เกรงกลัวรังสี จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องการอบรม 
หรือการให้ความรู้ พ้ืนฐานทางรังสีกับผู้ ที่มีส่ วนเกี่ ยวข้องและบุคคลทั่ ว ไป ไม่ว่ าจะอยู่ ใน
สถาบันการศึกษาหรือในหน่วยงานใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับรังสี  การศึกษาในครั้งนี้เสนอว่า
แบบสอบถามควรมีการจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน และค าถามควรมีรายละเอียดที่ครอบคลุมในสิ่งที่ต้อง
ประเมิน เพ่ือให้ผลการศึกษาเป็นไปตามที่คาดหวัง อีกทั้งควรมีแบบประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถามก่อนที่จะให้ท าแบบสอบถาม และควรให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษาหลังจากผู้ท า
แบบสอบถามมีความกังวล และในการศึกษาครั้งต่อไปเสนอว่าควรเพ่ิมระยะเวลาในการท าวิจัย 
ระยะเวลาในการท าแบบสอบถาม และเพ่ิมขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 

หัวข้อการประเมิน ค าถามที่ 
5 

ค าถามที่ 
6 

ค าถามที่ 
7 

ค าถามที่ 
8 

ค าถามที่ 
9 

ค าถามที่ 
10 

ค่าเฉลี่ย 2.89 2.50 2.84 3.03 3.11 2.78 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 0.98 1.17 0.97 1.05 1.13 



113 

 

สรุป 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยการมีประสบการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรังสีอาจช่วยให้บุคคล
เหล่านั้นมีความรู้ความเข้าใจและช่วยลดความกังวลเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับรังสี แม้ไม่พบความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างประสบการณ์ทางรังสีกับความวิตกกังวลแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มผู้
มีประสบการณ์ทางรังสีมีค่าสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ผู้วิจัยเห็นว่าควรส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องการอบรม 
การให้ความรู้พ้ืนฐานทางรังสีกับบุคคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป เนื่องจากรังสีเป็นสิ่งที่มี
คุณูประการต่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์  
  

ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มประชากรอ่ืนนอกเหนือจากบุคคลากร
มหาวิทยาลัยเพ่ือประเมินผลกระทบในแง่ความวิตกกังวลต่อปริมาณรังสี โดยเฉพาะการใช้งานด้าน
การศึกษาและวิจัยเช่นการเปิดห้องปฏิบัติการทางรังสีการแพทย์และศูนย์ภาพวินิจฉัยภายใน
มหาวิทยาลัยในอนาคต  
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บุคลิกภาพและความฉลาดทางสังคมที่พยากรณ์การมีส่วนร่วมในการท างาน 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

Personality and Social Intelligence Predicting Work Participation  
of Supporting Staff of University 

นิพิษฐา แก้ววิเชียร 1  
Nipittha Kaewwichian1  

 
บทคัดย่อ 
 วิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการท างาน บุคลิกภาพและ
ความฉลาดทางสังคม 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับการมีส่วนร่วมในการท างาน  
3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสังคมกับการมีส่วนร่วมในการท างาน 4) พยากรณ์การมี
ส่วนร่วมในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน ด้วยบุคลิกภาพและความฉลาดทางสังคม กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือและบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ านวน 344 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมในการท างาน บุคลิกภาพและความ
ฉลาดทางสังคมของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) บุคลิกภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
มีส่วนร่วมในการท างานของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความฉลาดทางสังคมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการท างานของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 4) ความฉลาดทางสังคมด้านความชัดเจน ความฉลาดทางสังคมด้านความจริงใจ บุคลิกภาพแบบ
เปิดกว้าง บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว และความฉลาดทางสังคมด้านการแสดงออก สามารถพยากรณ์
การมีส่วนร่วมในการท างานของบุคลากรได้ โดยมีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 45.3 โดยสมการณ์
พยากรณ์ คือ การมีส่วนร่วมในการท างานของบุคลากร = .323 (ความฉลาดทางสังคมด้านความ
ชัดเจน) + .221 (ความลาดทางสังคมด้านความจริงใจ) + .192 (บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง) + .142 
(บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว) + .114 (ความฉลาดทางสังคมด้านการแสดงออก) 
  
ค าส าคัญ บุคลิกภาพ, ความฉลาดทางสังคม, การมีส่วนร่วมในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the level of work participation, 
personality and social of supporting staff, 2) to study relationship between personality and 
work participation of supporting staff, 3) to study relationship between social intelligence 
and work participation of supporting staff, 4) to predict work participation with personality 
and social intelligence. Samples of this were 344 supporting staff of King Mongkut’s 
University of Technology North Bangkok. The instrument for gathering data was 
questionnaires. The statistics employed for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, Pearson product-moment correlation coefficient and Stepwise Multiple 
Regression Analysis. The results were concluded that 1) work participation, personality and 
social intelligence of supporting staff was at high level, 2) There was a positive relationship 
between personality and work participation with a statistically significant level of .01, 3) 
There was positive relationship between social intelligence and work participation with a 
statistically significant level of .01 4) social intelligence: situational awareness, social 
intelligence: authenticity, personality: openness, personality: neuroticism and social 
intelligence: present for 45.3 percent in variance in work participation. The equation was 
work participation = .323 (social intelligence in the facet of situational awareness) + .221 
(social intelligence in the facet of authenticity) + .192(personality in the facet of openness) 
+ .174 (personality in the facet of neuroticism) + .099(social intelligence in the facet of 
present) 
 
Keywords Personality, Social Intelligence, Work Participation 
 
บทน า 

ปัจจุบันองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนได้น าหลักการบริหารงานอย่างมีคุณภาพมาบริหาร
องค์การ เพ่ือให้องค์การนั้นเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์  แท้จริง ซึ่งหลักการ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้นจะต้องให้ความส าคัญกับบุคลากรในองค์การ 
เพราะบุคลากรเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์การเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ผู้บริหารต้องการ 
โดยยึดหลักการบริหารอย่างมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์การ หลักการของการมีส่วนร่วมในการท างาน 
ในความหมายของการบริหารจัดการจะมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ “การตัดสินใจ” (วันชัย, 
2546) องค์การจะมีบรรยากาศการท างานที่อบอุ่นและสร้างสรรค์ เมื่อเรามีส่วนร่วมในการเลือกโดย
สมัครใจ ทั้งนี้เป็นไปเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การทั้งสิ้น 

การบริหารงานอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการท างานของบุคลากรนั้นต้องอาศัย
ความร่วมมือของบุคลากรในองค์การ โดยผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการคัดเลือก
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บุคลากรเข้ามาท างาน ซึ่งนอกจากค านึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์การท างานแล้วก็
ควรเลือกผู้ที่มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับต าแหน่งงาน และวิสัยทัศน์ขององค์การ Allport (1937) กล่าว
ว่า บุคลิกภาพเป็นตัวตนจริง ๆ เฉพาะตัวที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นตัวก าหนดลักษณะ
การแสดงออกที่เป็นต้นฉบับของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว ตลอดจนวิถีชีวิตที่แท้จริงของบุคคลนั้น
ในการท างานร่วมกัน ย่อมต้องมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นระหว่างการท างาน เนื่องจากบุคลากร 
แต่ละคนมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันออกไป อาจส่งผลให้เกิดการสื่อสารไม่เข้าใจระหว่างกัน  แต่ถ้า
บุคลากรในองค์การนั้น ๆ มีความเข้าใจในสถานการณ์ หรือมีความฉลาดทางด้านสังคมซึ่งเป็น
ความสามารถของบุคคลในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างสัมพันธภาพที่
ดี รวมทั้งสามารถท างานกับผู้อ่ืนในสังคมได้ (Goleman, 2006)  

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องบุคลิกภาพและความ
ฉลาดทางสังคม กับการมีส่วนร่วมในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัย เพ่ือน าผลที่ได้รับไป
ปรับปรุง พัฒนา และแก้ไข โดยให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพและความฉลาดทางสังคมของบุคลากร ที่
อาจจะเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการท างาน เพ่ือให้ผลงานนั้นมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1)  เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการท างาน บุคลิกภาพและความฉลาดทางสังคมของบุคลากร 
2)  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับการมีส่วนร่วมในการท างานของบุคลากร 
3)  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสังคมและกับการมีส่วนร่วมในการท างานของบุคลากร 
4)  เพ่ือพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการท างานของบุคลากร ด้วยบุคลิกภาพและความฉลาดทางสังคม 

 
วิธีการ 

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ศึกษา คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ จ านวน 1,723 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ านวน 709 คน รวมประชากรทั้งหมด 2,432 คน ผู้วิจัยก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างท่ีจะใช้เป็นตัวแทนของประชากร โดยใช้สูตรตามวิธีของยามาเน่ ได้จ านวน 344 คน 

 
2) เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล 

แบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
ต่อเดือน และสถานภาพ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามบุคลิกภาพ มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating 
Scale) จ านวน 65 ข้อ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความฉลาดทางสังคม มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 
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(Rating Scale) จ านวน 43 ข้อ และส่วนที่ 4 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการท างาน มีลักษณะ
เป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 28 ข้อ 

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 ชุด 
หลังน าข้อค าถามมาหาค่าอ านาจจ าแนกและหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาซ หาค่าอ านาจจ าแนกด้วยค่า Item-total correlation (r) ซึ่งค่าอ านาจจ าแนก
และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 1 ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

ตัวแปร จ านวน(ข้อ) ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น 
บุคลิกภาพ 65       .235 - .851 0.961 
ความฉลาดทางสังคม 43       .236 - .785 0.954 
การมีส่วนร่วมในการทงาน 28       .225 - .874 0.961 
 

3) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 
ผลการวิจัย 

1) ลักษณะส่วนบุคคล 
1.1) เพศ เป็นเพศหญิง จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 66.28 และเป็นเพศชาย จ านวน 

116 คน คิดเป็นร้อยละ 33.72 
1.2) อายุ มีอายุ 36 – 40 ปี จ านวน 107 คน มากเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 31.11 

รองลงมาคือมีอายุ 31 – 35 ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 22.12 อายุ 25 – 30 ปี จ านวน 63 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.22 อายุ 41 – 45 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 13.42 อายุ 46 ปีขึ้นไป 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.82 อายุน้อยกว่า 25 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.31 
ตามล าดับ 

1.3) ระดับการศึกษา บุคลากรมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มากเป็นอันดับหนึ่ ง 
จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 71.77 รองลงมา คือ มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 84 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.61 และมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.62 ตามล าดับ 

1.4) รายได้ต่อเดือน บุคลากรมีรายได้ต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท มากเป็นอันดับหนึ่ง 
จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 42.48 รองลงมา คือ มีรายได้ต่อเดือน 30,0001 – 40,000 บาท 
จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 35.62 รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท จ านวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.92 รายได้ต่อเดือน 40,001 – 50.000 บาท จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 9.62 และมี
รายได้ 50,001 ขึ้นไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.36 ตามล าดับ 
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1.5) สถานภาพ บุคลากรส่วนใหญ่ เป็นหนักงานมหาวิทยาลัย มากเป็นอันดับหนึ่ง จ านวน 
235 คน คิดเป็นร้อยละ 68.35 รองลงมา คือ พนักงานพิเศษ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 14.52 
และเป็นลูกจ้างประจ า จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.71 ตามล าดับ 

2)  ระดับบุคลิกภาพ ความฉลาดทางสังคม และการมีส่วนร่วมในการท างาน 
2.1) ระดับของบุคลิกภาพรายด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้าน

อ่ืนคือ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (x̄ = 3.96, SD = .307) รองลงมามี 2 ด้าน ได้แก่ บุคลิกภาพ
แบบเปิดรับประสบการณ์ (x̄ = 3.93, SD = .379) และบุคลิกภาพแบบซื่อตรง (x̄ = 3.93, SD = 
.339) บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (x̄ = 3.84, SD = .476) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ 
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (x̄ = 3.56, SD = .443) 

2.2) ระดับความลาดทางสังคม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.01, SD = .256) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืน คือ 
ด้านการเอาใจใส่ (x̄ = 4.05, SD = .363) รองลงมาได้แก่ ด้านการรับรู้สถานการณ์ (x̄ = 4.04, SD = 
.403) ด้านความจริงใจ (x̄ = 4.01, SD .398) ด้านการแสดงออก (x̄ = 3.99, SD .328) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ ด้านความชัดเจน (x̄  = 3.94, SD = .454)   

2.3) ระดับการมีส่วนร่วมในการท างาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄  = 4.05, SD = 
.375) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับหนึ่ง คือ ท่านร่วมเสนอผลการท างาน
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน (x̄ = 4.33, SD = .375) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ท่าน
เป็นที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างาน (x̄ = 4.19, SD = .741) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับ
สุดท้าย คือ ท่านได้รับรางวัลจากการท างาน (x̄  = 3.82, SD = .834) 

3) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ความฉลาดทางสังคม และการมีส่วนร่วมในการท างาน 
 

ตารางท่ี 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพรายด้านกับการมีส่วนร่วมในการท างาน 
ตัวแปร การมีส่วนร่วมในการท างาน 

 r p 
บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง .378** .000 
บุคลิกภาพแบบซื่อตรง .296** .000 
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว .324** .000 
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม .223** .000 
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว .330** .000 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า บุคลิกภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการท างาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้านที่มีความสัมพันธ์สูงกว่าด้านอ่ืน คือ บุคลิกภาพแบบเปิด
กว้างอยู่ในระดับต่ า (r=.378) คิดเป็นร้อยละ 14.28 รองลงมาคือบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวอยู่ในระดับ
ต่ า (r=.330) คิดเป็นร้อยละ 10.89 บุคลิกภาพแบบแสดงตัวอยู่ในระดับต่ า ( r=.324) คิดเป็นร้อยละ 
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10.49 บุคลิกภาพแบบซื่อตรงอยู่ในระดับต่ า (r=.296) คิดเป็นร้อยละ 8.76 และด้านที่มีความสัมพันธ์
ต่ ากว่าด้านอื่น คือ บุคลิกภาพแบบประนีประนอมอยู่ในระดับต่ า (r=.223) คิดเป็นร้อยละ 4.97 
 
ตารางท่ี 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสังคมกับการมีส่วนร่วมในการท างาน 

ตัวแปร การมีส่วนร่วมในการท างาน 
 r p 
ความฉลาดทางสังคม .581** .000 
ด้านการรับรู้สถานการณ์ .238** .000 
ด้านการแสดงออก .442** .000 
ด้านความจริงใจ .490** .000 
ด้านความชัดเจน .528** .000 
ด้านการเอาใจใส่ 262** .000 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างความฉลาดทาง
สังคมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการท างาน โดยความฉลาดทางสังคมมีท างานมีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความ
ฉลาดทางสังคมสูง การมีส่วนร่วมในการท างานจะสูงด้วย โดยมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ า (r = 
.688) 
 

4) ผลการวิเคราะห์การพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการท างานโดยบุคลิกภาพและความฉลาดทางสังคม 
การทดสอบสมมติฐานนี้ผู้วิจัยได้น าตัวแปรพยากรณ์จ านวน 2 ตัวประกอบด้วย บุคลิกภาพและ

ความฉลาดทางสังคมเข้าสู่การวิเคราะห์ ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนเพื่อพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการท างาน 
ขั้นที่ ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adj R2 F p 
1 -ความฉลาดทางสังคมด้านความชัดเจน .528 .278 .276 131.962** .000 
2 -ความฉลาดทางสังคมด้านความชัดเจน 

-ความฉลาดทางสังคมด้านความจริงใจ 
.615 .379 .375 103.883** .000 

3 -ความฉลาดทางสังคมด้านความชัดเจน 
-ความฉลาดทางสังคมด้านความจริงใจ 
-บุคลิกภาพด้านเปิดกว้าง 

.645 .416 .411 80.725 .000 

4 -ความฉลาดทางสังคมด้านความชัดเจน 
-ความฉลาดทางสังคมด้านความจริงใจ 
-บุคลิกภาพด้านเปิดกว้าง 
-บุคลิกภาพด้านหวั่นไหว 

.668 .446 .440 68.272 .000 
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ตารางที่ 4 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการท างาน  
(ต่อ) 
ขั้นที่ ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adj R2 F p 
5 -ความฉลาดทางสังคมด้านความชัดเจน 

-ความฉลาดทางสังคมด้านความจริงใจ 
-บุคลิกภาพด้านเปิดกว้าง 
-บุคลิกภาพด้านหวั่นไหว 
-ความฉลาดทางสังคมด้านการแสดงออก 

.673 .453 .445 55.943 .000 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
  จากตารางที่ 4 พบว่า ตัวแปรบุคลิกภาพและความฉลาดทางสังคมที่พยากรณ์การมีส่วนร่วมใน
การท างานได้รับการคัดเลือกเข้าสู่สมการถดถอยทั้งหมด 5 ด้าน ใน 5 ขั้นตอน โดยพิจารณาค่า F มี
นัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ (R2) พบว่า 
 ขั้นที่ 1 ตัวแปรความฉลาดทางสังคมด้านความชัดเจน สามารถท านายการมีส่วนร่วมในการ
ท างานของพนักงานได้ร้อยละ 27.8 
  ขั้นที่ 2 เมื่อเพ่ิมตัวแปรความฉลาดทางสังคมด้านความจริงใจ สามารถร่วมท านายการมีส่วน
ร่วมในการท างานของพนักงานได้ร้อยละ 37.9 เพ่ิมจากตัวแปรที่ 1 ร้อยละ 10.1 
 ขั้นที่ 3 เมื่อเพ่ิมตัวแปรบุคลิกภาพด้านเปิดกว้าง สามารถร่วมท านายการมีส่วนร่วมในการ
ท างานของพนักงานได้ร้อยละ 41.6 เพ่ิมจากตัวแปรที่ 2 ร้อยละ 3.7 
   ขั้นที่ 4 เมื่อเพ่ิมตัวแปรบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว สามารถร่วมท านายการมีส่วนร่วมในการ
ท างานของพนักงานได้ร้อยละ 44.6 เพ่ิมจากตัวแปรที่ 3 ร้อยละ 5 
 ขั้นที่ 5 เมื่อเพ่ิมตัวแปรความฉลาดทางสังคมด้านการแสดงออก สามารถร่วมท านายการมีส่วน
ร่วมในการท างานของพนักงานได้ร้อยละ 45.3 เพ่ิมจากตัวแปรที่ 4 ร้อยละ 0.7 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย พบว่า บุคลิกภาพและความฉลาดทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วน
ร่วมในการท างานของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งผลการวิเคราะห์เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า ความฉลาดทางสังคมด้านความชัดเจน ความฉลาดทางสังคมด้าน
ความจริงใจ บุคลิกภาพด้านเปิดกว้าง บุคลิกภาพด้านหวั่นไหว ความฉลาดทางสังคมด้านการแสดงออก 
สามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการท างานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ เนื่องจาก บุคลิกภาพ
เป็นคุณลักษณะ ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลแสดงออกโดยพฤติกรรมที่บุคคลนั้นมีต่อสิ่งแวดล้อม
ที่ตนก าลังเผชิญอยู่ และ ความฉลาดทางสังคม เป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่จ าเป็นต้องอาศัยอยู่รวมกันเป็น
หมู่คณะ ดังค ากล่าวที่ว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม สิ่งเหล่านี้ย่อมมีความเชื่อมโยงกับการท างานร่วมกัน 
ดังนั้น บุคลิกภาพกับความฉลาดทางสังคมจึงมีความสัมพันธ์กับการส่วนร่วมในการท างาน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จิตรวี (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางด้านลักษณะบุคลิกภาพและคุณลักษณะงานที่
มีผลต่อการปรับตัวในการท างานของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เขต
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อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี จุดมุ่งหมายการวิจัยเพ่ือศึกษาระดับความสัมพันธ์และอิทธิพล
ของปัจจัยบุคลิกภาพ เป็นปัจจัยคุณลักษณะงานและปัจจัยการปรับตัวในการท างาน ซึ่งตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ตัวแปรคุณลักษณะบุคลิกภาพ ประกอบด้วยบุคลิกภาพ
แบบหวั่นไหว บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง บุคลิกภาพแบบอ่อนโยน บุคลิกภาพ
แบบมีสติ ตัวแปรคุณลักษณะของงาน ประกอบด้วยความหลากหลายของทักษะ ความเป็นเอกลักษณ์
ของงาน ความส าคัญของงาน ความมีเอกสิทธิ์ของงาน ผลย้อนกลับของงาน และตัวแปรตาม ได้แก่ 
การปรับตัวในการท างาน จ าแนกเป็น การปรับตัวให้เข้ากับงาน การปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบและ
สภาพแวดล้อม การปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างาน ผลการวิจัยพบว่า ระดับความ
คิดเห็นของปัจจัยด้านลักษณะบุคลิกภาพ ด้านคุณลักษณะ และด้านการปรับตัวในการท างานเกือบ
ทั้งหมดอยู่ในระดับสูง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง
การศึกษาและพัฒนาความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ พบว่าบุคลิกภาพ
ของคนไทยมีลักษณะของความทะเยอทะยานพอสมควร แต่มักไม่ ค่อยมีความเชื่อมั่นในตนเอง คน
ไทยมี นิสัยอ่อนน้อม ชอบออกสังคม ชอบพบปะสังสรรค์และพูดคุยกับคนอ่ืน แต่ ในขณะเดียวกันก็
จะรู้สึกเคอะเขินเมื่ออยู่ ในหมู่คนแปลกหน้าหรือกลุ่มที่ตัวเองไม่ สนิทสนม คนไทยยอมรับสถานภาพ
และ วิถีชีวิตของตนเองที่ถูกกาหนดโดยสังคมแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่พอใจในชีวิตของ ตนเอง มีความ
วิตกกังวลสูง มีความรับผิด ชอบค่อนข้างต่ ารักสนุก ชอบความ สะดวกสบาย ไม่ค่อยมีระเบียบวินัย 
ท าอะไรตามใจตนเองโกรธง่ายและจะรู้สึกไม่พอใจเมื่อความต้องการของตนเองถูกขัดขวาง ความรู้สึก
ไม่พอใจจะถูกเก็บไว้ ภายในไม่แสดงออกมาภายนอก หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับผู้อื่น ค านึงถึงหน้าตา
และและภาพพจน์ของตนเองมาก คนไทยมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนสูง พยายามท าความเข้าใจกับ
ปัญหาของผู้อื่น ปรับตัวเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความคิดเห็นและเหตุผลให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี 
ความหมายของบุคลิกภาพของคนไทยที่สอดคล้องกับความฉลาดทางสังคม ได้แก่ คนไทยชอบออก
สังคม ชอบพบปะสังสรรค์และพูดคุยกับคนอ่ืน เป็นลักษณะของการมีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคม ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยในระดับสูงคนไทยยอมรับสถานภาพ และวิถีชีวิตของตนเองที่ถูกก าหนด
โดยสังคม เป็นลักษณะของการมีข้อสนเทศทางสังคม ซึ่งถ้าหากนักศึกษามีความ สามารถในการ
แสวงหาข้อมูล มีข้อสนเทศทางสังคมที่เพียงพอจะส่งผลให้มี แนวทางในการด าเนินชีวิตที่ไม่ถูก
ครอบง าและสามารถที่จะก าหนดวิถีชีวิตของตนเองได้มากขึ้น ดังนั้น บุคลิกภาพและความฉลาดทาง
สังคมของบุคคลเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันในทุก ๆ สังคมรวมถึง องค์กรที่มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ถ้าบุคคลนั้นมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุภาพ และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีสิ่งเหล่านี้
ย่อมส่งผลกับการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการท างานของบุคลากร โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก ส่วนการได้รับรางวัลจากการท างานมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้น ผู้บริหารและบุคลากรควรร่วมกันจัด
ให้มีกิจกรรมที่สร้างก าลังใจ เช่น กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ โดยเน้นการแจกรางวัล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรได้ดียิ่งขึ้น 
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2. จากการศึกษาพบว่า บุคลิกภาพของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากส่วนบุคลิกภาพ
แบบประนีประนอมมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
บุคลิกภาพแบบประนีประนอมของบุคลากรโดย การจัดการอบรม หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลิกภาพ เพ่ือเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ให้บุคลากร 

3. จากการศึกษาพบว่า ความฉลาดทางสังคมของพนักงานมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ส่วนรายข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามนั่งรถ ชอบอ่านป้ายข้างทางและสามารถจดจ าป้ายต่าง ๆ ได้  มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงควรให้ความส าคัญกับการให้บุคลากรรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารของมหาวิทยาลัย หรือ
ความรู้ที่ทันสมัย เพ่ือให้บุคลากรได้หาความรู้จากการประชาสัมพันธ์ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น 

4. จากการวิจัย พบว่า บุคลิกภาพ ความฉลาดทางสังคมสามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการ
ท างานได้ โดยด้านที่สามารถพยากรณ์ได้คือ บุคลิกภาพด้านเปิดกว้าง เป็นตัวพยากรณ์ตัวแรก ซึ่ง
แนวทางในการส่งเสริมบุคลิกภาพด้านเปิดกว้าง คือ การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้พนักงานหรือบุคลากร
ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมขององค์กรให้มากกว่าเดิม เพ่ือเพ่ิมความรู้ และทักษะในด้านต่าง ๆ ได้  
ตัวพยากรณ์ที่สอง คือ บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว ดังนั้น ผู้บริหารของหน่วยงานควรมีนโยบายสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงาน และมีความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลเป็นหลักในการท างาน ตัวพยากรณ์ที่สาม คือ ความ
ฉลาดทางสังคมด้านความชัดเจน เพ่ือให้พนักงานสามารถอธิบายและแสดงความคิดเห็นต่อองค์กร
อย่างสร้าสรรค์ ดังนั้นผู้บริหารควรเห็นความส าคัญของพนักงานในทุกระดับ และสามารถแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับองค์กร หรือวิจารณ์ การท างาน เพ่ือท าให้เกิดแนวคิดและการพัฒนาองค์กรตามแบบ
และแนวทางของผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ตัวพยากรณ์ที่สี่ คือ ความฉลาดทางสังคมด้านความจริงใจ  
เพ่ือให้พนักงานได้แสดงออกทางความคิดอย่างเปิดเผย ผู้บริหารควร ท ากล่องแสดงความคิดเห็นในทุก
แผนก หรือส่วนงานและ น าทุกค าถามมาวิเคราะห์และสรุปเพ่ือหาสาเหตุหรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
องค์กรและพนักงานตัวพยากรณ์ที่ห้า คือ ความฉลาดทางสังคมด้านการแสดงออก เพ่ือสนับสนุนให้
พนักงานได้กล้าแสดงออกทางความคิด หรือ การท างาน ผู้บริหารควร ให้ความส าคัญกับพนักงานในทุก
ระดับและสนับสนุนให้พนักงานกล้าแสดงออกในกิจกรรมหรือในการท างาน  
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บัตรตรวจสอบเบื้องต้นส ำหรับธรรมำภิบำลมหำวิทยำลัย 
University Governance Screening Card 

สุรพล  ศรีบุญทรง,1 วราภรณ์  นพวงศ์ ณ อยุธยา2, ประชุม  ไตรยุทธ3, ประนอม  จันทรังษี4 4 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยมุ่งศึกษาถึงสภาพที่แท้จริงของธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยไทย ในสามประเด็น
หลัก ได้แก่ 

 กลไกหลักของธรรมาภิบาล 3 ส่วน คือ สภามหาวิทยาลัย   อธิการบดี  และสภาอาจารย์ 
 สภาพธรรมาภิบาล อาทิ การประเมินผลงาน การมีส่วนร่วม  สิทธิประโยชน์  การมีฉันทามติ 

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น นิติธรรม  การกระจายอ านาจ ความโปร่งใส และ ความรับ
ผิดรับชอบ  

 ความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การสื่อสารองค์กร การปฏิบัติตามแผน  โครงสร้างองค์กร   
ความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพองค์กร ระบบสารสนเทศ  และ การจัดการความเสี่ยง 

การศึกษาวิจัยเชิงอภิมานในงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 145 บทความในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมา พบว่ายังคงมีความหลากหลายในการให้ค าจ ากัดความค าว่า “ธรรมาภิบาล”  ในแต่ละองค์กร
และในแต่ละกลุ่มผู้วิจัย ประกอบกับข้อจ ากัดในพื้นความรู้ด้านการออกแบบสอบถาม และพ้ืนฐานทาง
สถิติ ท าให้งานวิจัยจ านวนมากมีลักษณะค าถามที่เอ้ือให้ผู้ตอบเลือกค าตอบซ้ าๆ เพียงค าตอบเดียว มี
การแปลผลคลาดเคลื่อนในเชิงความหมาย และมีการน าเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติส าหรับข้อมูลเชิง
ปริมาณมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลเชิงอันดับ  

ผู้วิจัยได้น าข้อค้นพบจากการศึกษาอภิมานดังกล่าวมาจัดสร้างแบบสอบถาม 20 ข้อใน
ชื่อ “การปฏิบัติงานในองค์กรอุดมศึกษา”  ส าหรับการส ารวจทัศนะเรื่องธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย
ของบุคลากร 12 สถาบันอุดมศึกษา (851 รายใน 12 มหาวิทยาลัย)  พบว่ามีความเหมาะสมในการใช้
เป็นต้นแบบของ “บัตรตรวจสอบเบื้องต้นส าหรับธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย” อันมีลักษณะใช้งานง่าย 
ไม่ซับซ้อน สามารถน าไปใช้เพ่ือการประเมินตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของแต่ละ
มหาวิทยาลัย   

เนื่องจากมีอ านาจในการจ าแนกสภาพธรรมาภิบาลที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่าง
กลุ่มตัวอย่าง  อาทิ ผู้ที่ตอบค าถามทางอินเทอร์เน็ตมีทัศนะเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยของ
ตนต่ ามากเมื่อเทียบกับผู้ตอบแบบสอบถามกระดาษ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มาจากต่างมหาวิทยาลัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีมีความแตกต่างกันในข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ เพศ วุฒิการศึกษา สายงาน ต าแหน่งงาน 
อายุงาน  และประสบการณ์บริหาร ฯลฯ  ล้วนให้ภาพแผนผังใยแมงมุมที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะกลุ่ม
ตน 
                                                           
1
 รองศาสตราจาย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

3
 ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

4
 งานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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Abstract 
 

The study copes with 3 main Governances issues  
· Three principle mechanisms of University Governance: University 

council, President, and Faculty senate 
· State of Governance: such as Staff assessment, Participation, Benefits & 

Welfare, Consensus oriented, Freedom of speech, Rule of Laws, 
Transparency and Accountability   

· University Competency: such as Organization communication, Plan 
achievement, Organization & structure, Autonomy, Efficiency, Information 
Technology, and Risk Management  

The Meta-analysis study of 145 Thai Governance researches discloses the 
ambiguity of meanings in Dhammapiban of Thai researchers and the limitations of 
Statistics and Questionnaire usages in some researches. Some questionnaires used 
compulsive questions which led to repetitive one choice answers from respondents.  
Some researchers misinterpreted the Likert scales by fixed values interpretation. 
Many researchers used parametric statistics techniques with the ordinal data.     

The Research Meta-analysis findings are highly considered in the construction 
of 20 questions “Working in University” questionnaire which is the prototype of the 
University Governance Screening Card. The 20 questions questionnaires, used in 12 
Thai universities governance survey, reveals a lot of invaluable information. The 
Analysis of 146 online respondents and 851 mail respondents show satisfied 
discrimination power of this questionnaire. There are noticeable characteristics of 
different types of respondents such as low level of University governance in online 
respondents’ attitude and the unique spider charts of attitudes from respondents 
with varied demographic data.      

It is advisable that the  University Governance Screening Card should be 
simple and easy to use. The design of the Screening Card should be suitable for Self-
Assessment by the Faculty senate of any Thai Universities. The objective of the 
Screening Card should intend to reinforce the organization's competencies.   
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บทน ำ  

ความสนใจในเรื่องธรรมาภิบาลเพ่ิมสูงขึ้นเป็นอย่างมาก จากกระแสโลกาภิวัตน์  และ
วิกฤตเศรษฐกิจต้มย ากุ้งในปี พ.ศ. 2540  ส่งผลให้ไทยจ าเป็นต้องพัฒนาและปฏิรูปโครงสร้างและ
วิธีการปฏิบัติของภาครัฐและเอกชนให้มีประสิทธิภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ผนวกกับกระแสความ
ต้องการด้านปริญญาที่เพ่ิมสูงขึ้นสืบเนื่องจากค่านิยมการเรียนเพ่ือ “ปริญญา”  การที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องส าเร็จปริญญาตรี กระแสการประกัน/ประเมินคุณภาพที่
พิจารณาจากจ านวนผู้สอนที่ส าเร็จปริญญาเอก และปริมาณงานวิจัย   การก าหนดให้ผู้บรรจุเข้า
ท างานต าแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องส าเร็จปริญญาเอก และ การน าคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
มาประกอบการพิจารณาปรับต าแหน่งบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ   

ส่งผลให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นธรรมาภิบาลเกิดขึ้นอย่างมากมายทั้งเชิงปริมาณ 
และความหลากหลายของค าจ ากัดความ “ธรรมาภิบาล”  ในแต่ละกลุ่มผู้วิจัย  และแต่ละองค์กรที่มี
ความแตกต่างในวัฒนธรรมองค์กร   ท าให้การระบุสภาพธรรมาภิบาลที่แท้จริงของแต่ละองค์กร
เป็นไปได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  หากกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
หรือมีเจตนาปกปิดความจริง  ข้อสรุปที่ได้รับการวิจัยย่อมจะคลาดเคลื่อนไปจากสภาพที่เป็นจริงไป
มาก  และจะยิ่งคลาดเคลื่อนข้ึนไปอีกหากมีการน ากระบวนการทางสถิติที่ซับซ้อน หรือไม่เหมาะสมมา
ใช้จัดการกับข้อมูลที่ได้มา  อาทิเช่น การใช้เทคนิคทางสถิติของข้อมูลเชิงปริมาณมาใช้จัดการกับ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ  หรือการใช้เทคนิคทางสถิติของข้อมูลที่ได้จากการวัด (Interval data, Ratio 
data) มาใช้จัดการกับข้อมูลที่ได้จากการจัดอันดับ (Ordinal data)  ดังจะเห็นได้ว่า งานวิจัยส่วนใหญ่
ในประเทศไทย มักระบุ ไปในแนวทางว่าสถาบันอุดมศึกษาของไทยมีคุณภาพดี มีภาวะธรรมาภิบาลสูง 
จนแม้กระทั่งสถานศึกษาท่ีมีปัญหาธรรมาภิบาลรุนแรงซึ่งรัฐบาลต้องใช้มาตรการพิเศษ (ม.44)  เข้าไป
จัดการ ก็ยังได้รับการประเมินในเกณฑ์ดี     

ผู้วิจัยจึ งวางแผนด าเนินการศึกษารูปแบบดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมาภิบาลใน
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย   เพื่อพัฒนา  “บัตรตรวจสอบเบื้องต้นส าหรับธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย 
(University Governance Screening Card)”    ที่มีลักษณะง่ายๆ ใช้ทรัพยากรในการจัดเก็บและ
วิเคราะห์ไม่มากนัก  เหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริงของระบบการอุดมศึกษาในประเทศไทย แต่สามารถ
ค้นหาข้อมูลเบื้องต้น (Screening criteria) ของสภาวะธรรมาภิบาลที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
มหาวิทยาลัย    ไม่ว่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นงานวิจัยชั้นสูง หรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นความต้องการของชุมชน ฯลฯ   ก่อนที่จะต้องใช้กระบวนการทดสอบเชิง
สืบสวน (Investigation study) หรือการวิเคราะห์ยืนยัน (Confirmation study)  ที่ซับซ้อน ใช้
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และต้องการทรัพยากรรองรับเป็นจ านวนมาก 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพ่ือให้ได้มาซึ่ง  “บัตรตรวจสอบเบื้องต้นส าหรับธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยไทย 
(University Governance Screening Card for Thailand)”  ซึ่งมีลักษณะสั้นๆ ง่ายๆ สามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง และสอดคล้องกับสภาพการ
บริหารจัดการที่พึงประสงค์ของระบบการอุดมศึกษาไทย    



128 

 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
ใช้การวิจัยเชิงค้นคว้าวิเคราะห์เอกสาร (Literatures reviews) ประกอบกับงานวิจัยเชิง

อภิมาน (Meta-analysis) เพ่ือสังเคราะห์แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นต้นแบบของ  “บัตรตรวจสอบ
เบื้องต้นส าหรับธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยไทย (University Governance Screening Card for 
Thailand)”  อันจะถูกน าไปใช้เก็บข้อมูลจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในสังกัดของที่ประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย (ปอมท.)   แห่งละ 100 ตัวอย่าง  โดยใช้ช่องทางเครือข่าย
บุคลากรงานสภาคณาจารย์ (son net) เป็นช่องทางส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีบางกรณีที่
ทีมงานวิจัยอาจเข้าไปด าเนินการจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่แบบสอบถาม
ออนไลน์ผ่านทางเครือข่ายเฟซบุ๊คสมาคมพนักงานมหาวิทยาลัยไทย เพ่ือศึกษาถึงทัศนคติของกลุ่ม
ตัวอย่างที่กรอกข้อมูลออนไลน์อีกด้วย 
 
ข้อสังเกตเรื่องควำมหมำยของ Good Governance และ ธรรมำภิบำล 

แม้จะเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่า Good Governance  ตามค าจ ากัดความขององค์การ
สหประชาชาติ (United Nation ; UN 2008) และองค์การด้านการพัฒนาของสหประชาชาติ 
(United Nation and Development Program ; UNDP)  นั้นหมายถึง “การด าเนินงานของผู้
อ านาจทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ที่จะจัดการกับกิจการของประเทศในทุกระดับที่กอปรด้วย 
การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบ  ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  มีพ้ืนฐานมา
จากการส่งเสริมให้พัฒนาตนในลักษณะที่พ่ึงตนเองได้  โดยให้ความส าคัญกับ ความเท่าเทียมกัน  การ
ให้อ านาจ  ความร่วมมือ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”    

แตเ่มื่อศึกษาให้ลึกซึ้งลงไปในหลักการ ค าจ ากัดความ  กระบวนการ และรายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง  กลับพบว่ายังคงมีความเหลื่อมซ้อนกันอยู่ระหว่างการให้ค าจ ากัดความของแต่ละองค์กร  
แต่ละผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งรวบรวมสรุปโดย บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และ บุญมี ลี้ (2544 )  ในรายงานการ
วิจัย  ตวัชี้วัดธรรมาภิบาล  (Indicators of Good Governance) ของสถาบันพระปกเกล้า ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในเดือนมิถุนายน 2544   และจากความหลากหลายในการให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ธรร
มาภิบาล” หรือ  “Good Governance” ดังที่ได้กล่าวมา  ส่งผลให้แต่ละองค์กร  แต่ละผู้เชี่ยวชาญ  
ต่างเลือกใช้ประเด็นหลักๆ ของธรรมาภิบาลที่แตกต่างกัน บ้างก็ใช้ 6 องค์ประกอบ (ระเบียบส านัก
นายกฯ )  บ้างก็ใช้ 9 องค์ประกอบ (มหาดไทย) บ้างก็ใช้ 10 องค์ประกอบ (กพร.)   
 

 

ข้อสังเกตเบื้องต้นที่ได้จำกกำรศึกษำอภิมำนงำนวิจัยธรรมำภิบำลไทย 
ในการสืบค้นงานวิจัยเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของไทยจ านวน  145 รายการ ที่เกิดขึ้น

ระหว่าง ปี พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2561  พบว่า   
 การให้ค าจ ากัดความของ “ธรรมาภิบาล” ที่แตกต่างกันระหว่างผู้ด าเนินการวิจัยแต่ละ

ราย แสดงออกด้วยการใช้ตัวชี้วัดที่แตกต่างกันไป  ผู้วิจัยส่วนใหญ่ (68%) เลือกใช้หลัก
ธรรมาภิบาล 6 ข้อ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2542  บางงานวิจัยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลที่เน้นเรื่องความมีประสิทธิภาพ ความมีประสิทธิผล ความยุติธรรม  บาง



129 

 

งานวิจัยบางรายเลือกใช้หลักธรรมาภิบาล 8 ข้อ หรือ  10 ข้อ ส าหรับการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

 48% เป็นบทความวิจัย 28% เป็นวิทยานิพนธ์  13% เป็นดุษฎีนิพนธ์   ที่ใช้ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก (7ราย ; 5%) ปริญญาโท (44ราย ; 30%) เพ่ือน าไปใช้ปรับวุฒิ
ต าแหน่งสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  

 กลุ่มประชากร ที่ถูกใช้ในงานศึกษาวิจัยส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งมีปริมาณสูงถึง 40%  เปน็งานวิจัยบัณฑิตศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 37% การ
จัดการคึกษาพ้ืนฐาน 25%  หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 11% และหน่วยงานอุดมศึกษา 9%    

 ผู้วิจัยมักมุ่งไปที่การส าเร็จปริญญาให้ได้ตามก าหนดเวลาของหลักสูตรและเวลาที่
ผู้ท าวิจัยสามารถปลีกเวลาหรือขอลามาเพ่ือการศึกษา จึงมักเลือกใช้ “แบบสอบถาม” 
เป็นเครื่องมือวิจัย  ด้วยจุดเด่นเรื่องความสะดวก รวดเร็ว  (งานวิจัยธรรมาภิบาลส่วนใหญ่
ใช้เวลาภายใน 1 ปี)   

 มีผู้วิจัยมากถึง 14 ราย (10%) อยู่ในสมณเพศ  3 ใน 14 ราย เป็นการศึกษาถึงธรรมาภิ
บาลในวัด   

 ขณะที่ต าราทางสถิติส่วนใหญ่ ก าหนดให้สมมติฐานหลัก หรือสมมติฐานว่าง (Nulll 
Hypothesis : H0) ระบุว่าข้อมูลระหว่างกลุ่มตัวแปร “ไม่แตกต่าง”   แต่งานวิจัยธรร
มาภิบาลของไทยส่วนใหญ่จะเริ่มด้วยการก าหนด สมมติฐานหลักว่า “แตกต่าง”  

 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   มีค่าเฉลี่ยจ านวนตัวอย่างที่ 300 ตัวอย่าง  มี
ตั้งแต่งานที่ใช้จ านวนตัวอย่างเพียง 51 รายไปจนถึง 1,674 ราย  โดยงานวิจัยจ านวนมาก
ระบุว่าสามารถเก็บแบบสอบถามกลับคืนได้ครบถ้วน 100 เปอร์เซนต์ 

 งานวิจัยส่วนใหญ่จะใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือหลักในการจัดเก็บ
ข้อมูล เสริมด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey study) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) มเีพียงกลุ่มน้อยที่ใช้เรื่องการประเมินสมรรถนะ (Checklist assessment)  
การสืบค้นเจาะลึกข้อมูลทางเอกสาร (Literatures study) หรือใช้เฉพาะการสัมภาษณ์   

 งานวิจัยส่วนใหญ่นิยมใช้ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเป็นตัวแปรต้น และใช้ค่าธรรมาภิบาล
เป็นตัวแปรตาม 

 งานวิจัยนิยมใช้แบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด เป็นเครื่องมือวิจัย จ านวนตั้งแต่ 9 
ค าถาม ไปจนถึง 123 ค าถาม     (ค่าเฉลี่ย  42 ข้อ)  โดย “การตั้งค าถาม” และ 
“จ านวนข้อค าถาม”  เป็นทั้งหัวใจและข้อจ ากัดของงานวิจัย เพราะมีอิทธิพลอย่างมาก
ต่ออัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามในงานวิจัยนิยมใช้ศัพทว์ิชาการที่ต้องตีความ เช่น ถามว่า “ท่านมีทัศนคติ/
เจตคติ อย่างไร..” แทนที่จะถามว่า “ท่านคิดอย่างไร ..” และมีการใช้ค าถามเชิงลบใน
บางแบบสอบถาม    

 ที่ส าคัญ  มักมีการตั้งค าถามที่บังคับให้ผู้ตอบต้องเลือกตอบให้ตนเองหรือหน่วยงานดูดี 
เช่น 
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o ถามผู้บริหารว่า “ท่านบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต....”   
o ถามผู้ปฏิบัติงานว่า “ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบ...อย่างเคร่งครัด”    
o ถามเจ้าหน้าที่รัฐว่า “ส านักงานของท่านมีการปฏิบัติ....ตามกฎระเบียบ”  
o ถามบุคลากรว่า “บุคลากร.....ซื่อสัตย์สุจริต ....”   

จึงอาจส่งผลให้การวิจัยค่าธรรมาภิบาลในประเทศไทย ได้ค่าเฉลี่ยธรรมาภิบาล
ค่อนข้างสูง อยู่ในเกณฑ์มากถึงมากที่สุด (ระหว่าง 3 ถึง 4.58   ค่าเฉลี่ย  3.87)   
 แม้ “ทัศนคติ”  จะเป็น ข้อมูลเชิงอันดับ (Ordinal Scale) ที่มิอาจแบ่งสเกลที่แน่นอน

ระหว่าง เห็นด้วย และ เห็นด้วยอย่างยิ่ง  แต่เพ่ือผลในการเปรียบเทียบ งานวิจัยธรรมาภิ
บาลส่วนใหญ่นิยมใช้ค่าทางสถิติเชิงปริมาณอย่างค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ค่าคะแนนในหน่วยวัดลิเคิร์ทมาเป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบ โดยมีข้อสังเกตว่า มี
บางงานวิจัยที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานธรรมาภิบาลต่ ามากๆ ระดับ 0.1   และ 0.16   
บ่งชี้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในงานวิจัยทั้งสองนี้เลือกกาค าตอบไปที่ตัวเลือก
เดียว  (ดังแสดงในรูปที่ 2)  

 งานวิจัยเกี่ยวกับธรรมาภิบาลนิยมแปลตัวเลขค่าเฉลี่ยของคะแนนในหน่วยวัดลิเคิร์ทกลับ
มาเป็นข้อความ  โดยสูตรวิธีการค านวนของเบส (Best, 1981)   

 
เพื่อเปรียบเทยีบค าแปลผล ของคะแนนค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วงช้ัน  ดังนี ้

o คะแนนเฉลี่ย  1.00–1.80 หมายถึง    ระดับน้อยที่สุด 
o คะแนนเฉลี่ย  1.81-2.60  หมายถึง   ระดับน้อย 
o คะแนนเฉลี่ย  2.61-3.40  หมายถึง   ระดับปานกลาง 
o คะแนนเฉลี่ย  3.41-4.20  หมายถึง   ระดับมาก 
o คะแนนเฉลี่ย  4.21-5.00  หมายถึง  ระดับมากที่สุด 

 ด้วยเหตุที่แต่ละงานวิจัยใช้วิธีการแบ่งช่วงชั้นแตกต่างกัน  บางครั้ง  จึงพบว่ามีกำรแปล
ควำมหมำยธรรมำภิบำลที่คลำดเคลื่อนเป็นอย่ำงมำกระหว่ำงบทควำมวิจัย  อาทิ  
ค่าเฉลี่ยธรรมาภิบาล 4.24  ถูกแปลผลว่า “มากที่สุด” ในงานของ อรทัย ทวีระวงษ์ 
(2557)  ในขณะที่  คะแนนเฉลี่ยด้านธรรมาภิบาล 4.25 ของพระปลัดไพรวัลย์  ชาคโร   
ศรีเมือง (2558) และ ค่าเฉลี่ยธรรมาภิบาล 4.39 ของ วาทิน เพียรศิริ และ  กฤตยากร  
ลดาวัลย์ (2560) ถูกแปลความหมายว่า “มาก” เท่านั้น  
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รูปที่ 1  งานวิจัยทีใ่ช้เกณฑ์ 4.5 เป็นจุดตัดระหว่างความ “มาก” และความ “มากที่สุด”  

ส่งผลให้ ค่าธรรมาภิบาล 4.48 และ 4.50 ถูกตีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก    
 

 นอกจากนี้ เมื่อมีการน าผลการแปลความหมายไปสรุปเป็นผลงานวิจัย ก็ส่งผลให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนยิ่งขึ้น  เช่น   งานวิจัยในรูปที่ 1 ใช้เกณฑ์ 4.5 เป็นจุดตัดระหว่างความ 
“มาก” และความ “มากที่สุด” ส่งผลให้ ค่าธรรมาภิบาล 4.48 และ 4.50 ถูกตีความ
แตกต่างกันเป็นอย่างมาก  

 งานวิจัยนิยมน าเสนอผลของ  Likert scale  ด้วยค่าเฉลี่ยเท่านั้น มิได้ให้รายละเอียด ค่า
เบี่ยงเบน และ รปูกราฟการกระจายตัว ส่งผลให้ผู้อ่านงานวิจัยมิอาจเห็นความแตกต่าง
ในกรณี ผู้ตอบแบบสอบถามมีการแสดงออกถึงทัศนคติท่ีแตกต่างกันมากๆ  (ดังแสดงให้
เห็นในรูปที ่2) 
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 ผู้วิจัยจ านวนมากยังนิยมใช้การทดสอบสมมติฐานด้วย t-test, F-test, One Way 
ANOVA, Least Significant Difference (LSD)   บางงานวิจัยพยายามค้นหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์   สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple  
regression) การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง และ ค่าดัชนีความเหมาะสม (Fit  
Indices)  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเทคนิคทางสถิติแบบ Parametric Statistics ที่ถูกออกแบบมา
เพ่ือการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ที่ได้จากการวัด หรือการนับ ทั้งที่ข้อมูลทัศนคติเป็นช
ข้อมูลเชิงอันดับ (Ordinal scale)  

 
กำรออกแบบทดสอบธรรมำภิบำลเบื้องต้น  

ผู้วิจัย ได้จัดท าแบบทดสอบธรรมาภิบาลเบื้องต้นในชื่อ    “การปฏิบัติงานในองค์กร
อุดมศึกษา“ ทีม่ีลักษณะง่ายๆ ให้ความรู้สึกไม่เป็นภาระนักในการตอบ ประกอบด้วยประเด็นส าคัญใน
การออกแบบสอบถามดังนี้ 

 แม้จะเป็นแบบสอบถามถึงเรื่อง “ธรรมาภิบาล”  แต่พยายามหลีกเลี่ยงค าว่า ธรรมาภิ
บาล ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมักจะเลือกใช้ค าตอบที่ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์กรและ
ตนเองดูดี แทนที่จะตอบตามความคิดเห็นที่แท้จริง 
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 ค าถามเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อมโยงโดยนัยไปยังประเด็นหลักๆ เรื่องธรร
มาภิบาลในสถาบัน อุดมศึกษา  อาทิ 
o กลไกธรรมาภิบาล ใช้ค าถามเกี่ยวกับ 3 กลไกหลัก คือ สภามหาวิทยาลัยที่อยู่ใน

ฐานะผู้ก ากับ  อธิการบดีที่เป็นตัวแทนของผู้บริหาร  และสภาอาจารย์ที่เป็น
ตัวแทนบุคลากร 

o องค์ประกอบธรรมาภิบาลภาครัฐ 10 องค์ประกอบ 1. หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness)  2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 3. หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  5. หลักความ
โปร่งใส (Transparency) 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 7. หลักการ
กระจายอ านาจ (Decentralization) 8.หลักนิติธรรม (Rule of Law) 9.หลัก
ความเสมอภาค (Equity) 10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

o ความสามารถในการแข่งขัน ผ่านค าถามที่เกี่ยวเนื่องกับ การจัดโครงสร้างองค์กร 
การด าเนินการตามแผน การสื่อสารองค์กร ความมีอิสระ ประสิทธิภาพ  การ
จัดการความเสี่ยง และระบบสารสนเทศ 

 พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ค าศัพท์ยากๆ  และหลีกเลี่ยงรูปแบบประโยคท่ีชี้น า ใช้จ านวน
ค าถามไม่มากเกินไป (ยุบเอา 10 องค์ประกอบธรรมาภิบาล ลงมาไว้ในค าถามเพียง 20 
ค าถาม) สามารถบรรจุไว้ในเอกสาร 2 หน้า หรือสามารถพิมพ์บบสอบถามลงไปใน
กระดาษแผ่นเดียว 

 ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เลือกค าตอบแบบกลางๆ ไม่แสดงทัศนคติ (ไม่มีค าตอบ “กลาง”)  เพ่ือ
ลดทอนปัญหาอคติด้วยการเลือกตอบค่ากลาง  (Central tendency  bias)  และไม่เปิด
โอกาสให้ผู้ตอบงดเว้นการแสดงความคิดเห็น (การใช้แบบสอบถามออนไลน์ จะเป็นการคัด
กรองผู้ตอบกลุ่มนี้อย่างอัตโนมัติ ในขณะที่แบบสอบถามกระดาษนั้นยังคงมีผู้ตอบบางท่าน
เลือกที่จะไม่กาตัวเลือกใดๆ ในบางข้อ) 

 ค าถามส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นกลางๆ ไม่บ่งชี้ไปในทางบวกหรือทางลบ  แตม่ีการใช้ค าถาม
เชิงลบ (Negative  attitude ) 2 ข้อ  มาตรวจคัดกรองพฤติกรรมการตอบแบบสอบถาม
แบบส่งๆ แบบที่มิได้มีการอ่านค าถาม  หรือมิได้มีการตริตรองก่อนการตอบแบบสอบถาม   
โดยผู้วิจัยจะไม่น าแบบสอบถามท่ีมีการกรอกแบบทิ้งดิ่งในช่องเดียวกันหมดทั้ง 20 ค าถาม  
มาประกอบการวิจัย 

 ค าถามเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในแบบสอบถามการปฏิบัติงานในองค์กรอุดมศึกษา  ทั้ง 20 
ข้อ มีลักษณะดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตำรำงที่ 1 แสดงลักษณะค าถามทีถู่กออกแบบมาเพื่อสอบถามถึงสภาพธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
ข้อ ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสถำนะที่เป็นอยู่ในองค์กร  ระดับควำมเห็น 

4 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง       3 เห็นด้วย           2 ไม่เห็นด้วย         1 ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 4 3 2 1 

1 ท่ำน ทรำบวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจนขององค์กร        

2 ท่ำน ได้รับการติดตามประเมนิผลการปฏิบัติงานอยา่งเหมาะสม     

3 ท่ำน ไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร     

4 ท่ำนมีควำมพึงพอใจในผลตอบแทนจากการท างาน (ท้ังในรูปตัวเงนิ สิ่งของ 
สวัสดิการ สิ่งแวดล้อม ต าแหน่งหน้าท่ี และคุณค่าทางจิตใจ ฯลฯ) 

    

5 ท่ำน สำมำรถพึ่งพำตัวแทน (สภาพนักงาน หรือหน่วยงานท่ีคล้ายคลึง)   
เป็นหูเป็นตาเป็นปากเป็นเสียงแทน  

    

6 ท่านเชื่อว่าผู้บริหำรองค์กรของท่ำนมีที่มำ (เลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตัง้)  
อันเหมาะสม 

    

7 ท่ำนมีโอกำสแสดงควำมเห็นที่แตกต่างจากเสยีงส่วนใหญ ่     

8 กำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนและภำรกิจของท่ำน  ต้องได้รับมอบหมายงาน
เร่งด่วนท่ีไม่ทราบล่วงหน้าบ่อยครัง้ 

    

9 องค์กรของท่าน มีการปฏิบัติต่อบุคลำกรตำมระเบียบกฎเกณฑ์อย่ำงเท่ำเทียม     

10 องค์กรของท่าน มีกำรมอบหมำยงำนและก ำหนดผู้รับผิดชอบอย่างเหมาะสม     

11 องค์กรของท่าน  มีโครงสร้ำง และกำรจัดแบ่งหน่วยงำนที่เหมาะสม     

12 องค์กรของท่าน มีอิสระและควำมคล่องตัว ในการบริหารเงินงบประมาณ     

13 องค์กรของท่าน มีการบริหำรทรัพยำกรท่ีมีประสิทธิภำพเหมาะสมกับองค์กร     

14 องค์กรของท่าน มีการบริหารงานที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้     

15 องค์กรของท่าน มีระบบสำรสนเทศท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ     

16 องค์กรของท่าน มีกลไกกำรให้คุณ/ให้โทษที่เหมาะสม     

17 สภำมหำวิทยำลัย ของท่านก ำกับกำรท ำงำนฝ่ำยบริหำรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    

18 กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยของท่านท างานอย่างอิสระปราศจากการ
แทรกแซง 

    

19 อธิกำรบดี ของท่านท างานได้อย่างมีประสิทธิภำพ     

20 กำรทุจริตประพฤติมิชอบ มีโอกำสเกิดขึ้นได้ยำกในองค์กรของท่าน     

 
กำรเก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล 

เผยแพร่และจัดเก็บข้อมูลผ่านทางเครือข่ายเจ้าหน้าที่งานสภาอาจารย์ฯ และส่งทีมงาน
ออกเก็บรวบรวมแบบสอบถามกระดาษ  ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น 997 ฉบับ             
ส่วนแบบสอบถามออนไลน์ มีผู้ตอบกลับมาท้ังหมด 146  ฉบับ 

ในแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บกลับคืนมานั้ น   บางฉบับ มิ ได้ ร ะบุ ข้ อมูลส่ วนบุ คคล 
(Demographic data)  บางฉบับมีลักษณะการตอบค าถามแบบทิ้งดิ่งทั้ง 20 ค าถาม (ส่อว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมิได้อ่านข้อค าถามว่ามีลักษณะเชิงลบในบางข้อ)  และแบบสอบถามจากมหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่งซึ่งมีอัตราตอบกลับสูงถึง 98% นั้น ปรากฏว่ามีลายมือซ้ าๆ กันมากนับเป็นหลายสิบฉบับ    
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จึงต้องคัดแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยดังกล่าวทิ้ง  เหลือแบบสอบถามมาใช้วิเคราะห์ข้อมูล  851 
ฉบับ 

ด้วยความตระหนักถึงที่มาของข้อมูลทัศนคติว่ามีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative)  เป็นข้อมูลนามบัญญัติ (Nominal scale) และเป็นข้อมูลเชิงอันดับ (order) ที่ไม่อาจ
จัดแบ่งเสกลย่อยที่เท่าๆ กันระหว่างความเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย   ผู้วิจัยจึงหลีกเลี่ยงที่จะใช้กระบวนวิธี
ทางสถิติเชิงปริมาณ (Quantitative) ซึ่งอาจจะท าให้เกิดการตีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ดังมี
ผู้เชี่ยวชาญจ านวนมากยืนยันว่า ไม่ควรน าเอาวิธีการ Parametric Statistics มาใช้กับข้อมูลเชิง
อันดับ บางท่านอย่าง เช่น  Kuzon และคณะ (1996) ถึงกับระบุว่า การกระท าดังกล่าวเป็นบาปชอง
นักวิจัยเลยทีเดียว  การวิจัยครั้งนี้จึงเลือกใช้สถิติเชิงพรรณนาเป็นหลักในการระบุความแตกต่าง
ระหว่างค่าร้อยละ สัดส่วน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และกราฟแสดงการกระจายตัวของข้อมูล
ที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  มีรายละเอียดวิธีวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล  

 
ผลกำรส ำรวจทัศนคติเกี่ยวกับสภำพธรรมำภิบำล  

 ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์  มีลักษณะแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถาม
กระดาษอย่างเห็นได้ขัด  เนื่องจากมีแรงจูงใจส่วนตนสูงกว่า  

 แบบสอบถามจ านวนมากมิได้ระบุข้อมูลส่วนบุคคล ส่อว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
เกรงกลัวว่าอาจจะถูกสืบย้อนกลับมายังตนได้ ในขณะที่ แบบสอบถามจ านวนหนึ่งมี
ลักษณะการตอบค าถามแบบทิ้งดิ่งทั้ง 20 ค าถาม  ส่อว่าผู้ตอบแบบสอบถามมิได้อ่านข้อ
ค าถามว่ามีลักษณะเชิงลบในบางข้อ   

 แบบสอบถามจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งมีอัตราตอบกลับสูงถึง 98% นั้น ปรากฏว่ามี
ลายมือซ้ าๆ กัน หลายสิบฉบับ  จึงต้องคัดแบบสอบถามลีกษณะเช่นนั้นทิ้ง 

 ผลส ารวจทัศนคติในภาพรวม ระหว่างมหาวิทยาลัยในก ากับและมหาวิทยาลัยของรัฐมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน 

 ผลส ารวจทัศนคติในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสายงานแตกต่างกัน  พบว่า  สาย
สนับสนุนมีความเชื่อมั่นในธรรมาภิบาลขององค์กรโดยรวมมากกว่าสายวิชาการ   ยกเว้น
ประเด็นเรื่อง สิทธิประโยชน์  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น      และการท างานของ
สภาตัวแทนบุคลากร      

 ผลส ารวจทัศนคติในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะต าแหน่งงานแตกต่างกัน  พบว่า 
บุคลากรที่มีลักษณะต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีทัศนะเก่ียวกับธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน
นัก  ยกเว้น เรื่องสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เรียงล าดับจากพนักงาน
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ .>ข้าราชการ>พนักงานมหาวิทยาลัย>
ลูกจ้าง  โดยมีข้อสังเกตว่า บรรดาลูกจ้างนั้นแม้จะมีรายได้ต่ า มีโอกาสเข้าถึงข้อมูล
เกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยน้อยที่สุด  กลับมีความเชื่อมั่นใน
สภามหาวิทยาลัยมากที่สุด 
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ผลส ำรวจทัศนคติจ ำแนกตำมมหำวิทยำลัย 
ข้อมูลของมหาวิทยาลัย  12 แห่ง มีลักษณะดังนี้  

  มหำวิทยำลัย ก.   เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดกลางในภาคอีสาน   
 มหำวิทยำลัย ข.   เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดกลางในภาคอีสาน        
 มหำวิทยำลัย ค.   เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดกลางในภาคอีสาน   
 มหำวิทยำลัย ง.   เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐขนาดกลางใน กทม. มุ่งเน้นด้าน

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี         
 มหำวิทยำลัย จ.   เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐขนาดกลางใน กทม. มุ่งเน้นด้าน

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี    
 มหำวิทยำลัย ฉ.   เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดใหญ ่ใน กทม.   
 มหำวิทยำลัย ช.   เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดกลางค่อนข้างเล็กใน กทม. มุ่งเน้น

เฉพาะบัณฑิตศึกษา    
 มหำวิทยำลัย ฌ.   เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดเล็กใน กทม. มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี   
 มหำวิทยำลัย ฏ.   เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐขนาดใหญ่ใน กทม.   
 มหำวิทยำลัย ฐ.   เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐขนาดกลางในภาคเหนือ   
 มหำวิทยำลัย ฑ.   เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐขนาดใหญ่ในภาคเหนือ          
 มหำวิทยำลัย ฒ.   เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดกลางค่อนข้างใหญ่ในภาคเหนือ  
 มหำวิทยำลัย ธ.   เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐขนาดเล็กในภาคใต้         
  แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ นั้น จะมีอัตราตอบกลับที่ค่อนข้างต่ า  

เมื่อสัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการสูงขึ้น (มหาวิทยาลัย จ ช ฏ )  หรือเมื่อผู้ตอบแบบสอบถามมี
สัดส่วนของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นจ านวนมาก (มหาวิทยาลัย ก จ ช ฏ) ผิดกับ
มหาวิทยาลัยที่มีสัดส่วนของผู้ส าเร็จปริญญาตรีปริมาณมาก  หรือมีสัดส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน
เป็นปริมาณมากๆ   ที่มักจะมีอัตราการตอบกลับแบบสอบถามสูงกว่า 

จากผังใยแมงมุมแสดงทัศนะเกี่ยวกับธรรมาภิบาลภายในองค์กรจากมหาวิทยาลัย      
12 แห่ง  พบว่าบุคลากรจากแต่ละมหาวิทยาลัยต่างมีทัศนะท่ีแตกต่างกันไป  โดยมีข้อสังเกตุดังนี้ 
 ในสามกลไกหลักด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย  อธิการบดีมีความเข้มแข็งและได้รับการ

แสดงทัศนคติเชิงบวกมากท่ีสุด (อธิการบดีมหาวิทยาลัย ง. อันเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐขนาดกลางใน กทม. ที่มุ่งเน้นด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้รับคะแนนสูงที่สุด 4.05 )   

 ตรงกันข้าม  สภาคณาจารย์ หรือสภาพนักงาน ในฐานะตัวแทนของบุคลากร  ได้รับการให้
คะแนนต่ าที่สุด  โดยสภาพนักงานของมหาวิทยาลัย ฒ อันเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดกลาง
ค่อนข้างใหญ่ในภาคเหนือ ได้รับคะแนนต่ าที่สุด (2.79)  

 ในขณะที่ สภามหาวิทยาลัย จ. อันเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐขนาดกลางใน กทม. ที่
มุ่งเน้นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ถูกแทรกแซงจากฝ่ายบริหารมากที่สุด จึงได้รับคะแนนต่ าสุด  
(2.57)  



137 

 

    ในภาพรวมของกลไกธรรมาภิบาล  บุคลากรของมหาวิทยาลัย ฑ.   อันเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐขนาดใหญ่ในภาคเหนือ  มีความเชื่อมั่นในกลไกธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
ของตนมากที่สุด (3.50) ในทางตรงกันข้าม มหาวิทยาลัย ข.   ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
ขนาดกลางในภาคอีสานมีความเชื่อม่ันในกลไกธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยของตนน้อยที่สุด  
(2.87) 

 

 
รูปที่ 3  ทัศนคติที่บุคลากรมีต่อ “กลไกธรรมาภิบาล” ในมหาวิทยาลัยของตน   

 
 บุคลากรของมหาวิทยาลัย ก. (3.77)  และ ฑ. (3.76) ประเมินสภาพธรรมาภิบาลใน

มหาวิทยาลัยของตนสูงที่สุด  ในขณะที่ มหาวิทยาลัย -ข.  ประเมินสภาพธรรมาภิบาลใน
มหาวิทยาลัยของตนต่ าที่สุด (2.99) 

 มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีการประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรในเกณฑ์ดีได้รับการยอมรับ
จากผู้ปฏิบัติงาน  (มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.55 และ 4.19) 

 มหาวิทยาลัยไทย ยังมีค่าธรรมาภิบาลปานกลางในสายตาของผู้ตอบแบบสอบถามในแง่ของ
การมีส่วนร่วม  (3.11) การมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  (3.11) และความรับผิดรับ
ชอบ (3.27) 
o ในแง่ของการมีส่วนร่วม  มหาวิทยาลัย ก.  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดกลางใน

ภาคอีสาน มีค่าการมีส่วนร่วมมากที่สุด (3.60) ในขณะที่ มหาวิทยาลัย ฌ.  ซึ่งเป็น
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มหาวิทยาลัยของรัฐขนาดเล็กใน กทม. มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี มีค่าการมีส่วนร่วมต่ า
ที่สุด (2.69) 

o ในแง่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น มหาวิทยาลัย ก.  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
ขนาดกลางในภาคอีสาน มีค่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น มากที่สุด (3.42)  
ในขณะที่ มหาวิทยาลัย ฌ.  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดเล็กใน กทม. มุ่งเน้น
ด้านเทคโนโลยี มีค่าการมีส่วนร่วมต่ าท่ีสุด (2.61)   

o ในแง่ความรับผิดรับชอบ  มหาวิทยาลัย ก. และมหาวิทยาลัย ข.   ซึ่งต่างก็เป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐขนาดกลางในภาคอีสาน มีค่าความรับผิดรับชอบทั้งมากท่ีสุด (ก. 
3.77)  และ น้อยท่ีสุด ( ข. 2.82) 

 

 
รูปที่ 4  ทัศนคติที่บุคลากรมีต่อ “สภาพธรรมาภิบาล” ในมหาวิทยาลัยของตน   

 
 

 มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากระหว่างมหาวิทยาลัย ในแง่ของการจัดสรรสิทธิประโยชน ์
การอ้างอิงกรอบระเบียบปฏิบัติตามหลักนิติรัฐ   การกระจายอ านาจ  การมีฉันทามติ และ 
ความโปร่งใส 
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o ในแง่การจัดสรรสิทธิประโยชน์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของ
รัฐขนาดกลางค่อนข้างเล็กใน กทม. มุ่งเน้นเฉพาะบัณฑิตศึกษา มีความพึงพอใจใน
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับมากท่ีสุด  (3.88)  ในขณะที่ มหาวิทยาลัย ข.   ซ่ึงเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐขนาดกลางในภาคอีสาน มีความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
ต่ าที่สุด (2.88) 

o ในแง่การอ้างอิงกรอบระเบียบปฏิบัติตามหลักนิติรัฐ   มหาวิทยาลัย ก.  ซ่ึงเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐขนาดกลางในภาคอีสาน มีค่าความเป็นนิติรัฐมากที่สุด (3.86)  
ในขณะที่ มหาวิทยาลัย ฌ.  ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดเล็กใน กทม.   มีค่า
ความเป็นนิติรัฐต่ าที่สุด (2.95)   

o ในแง่การกระจายอ านาจ  มหาวิทยาลัย ก.  ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดกลางใน
ภาคอีสาน มีค่าการกระจายอ านาจ  มากท่ีสุด (3.89)  ในขณะที่ มหาวิทยาลัย ฎ.  
ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐขนาดใหญ่ใน กทม.  มีค่าการกระจายอ านาจต่ า
ที่สุด (3.15)   

o ในแง่การมีฉันทามติ  มหาวิทยาลัย ก.  ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดกลางในภาค
อีสาน มีค่าฉันทามติมากท่ีสุด (4.04)  ในขณะที่ มหาวิทยาลัย ค.  ซ่ึงเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐขนาดกลางในภาคอีสาน   มีค่าฉันทามติต่ าที่สุด (2.98)   

o ในแง่ความโปร่งใส มหาวิทยาลัย ฑ.  ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐขนาดใหญ่
ในภาคเหนือมีค่าความโปร่งใสมากที่สุด (4.05)  ในขณะที่ มหาวิทยาลัย ข.   ซึง่เปน็
มหาวิทยาลัยของรัฐขนาดกลางในภาคอีสาน  มีค่าความโปร่งใสต่ าที่สุด (2.98)   
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รูปที่ 5  ทัศนคติที่บุคลากรมีต่อ “ความสามารถในการแข่งขัน” ในมหาวิทยาลัยของตน   

 

 ในภาพรวมของความสามารถในการแข่งขันตามการประมวลจากทัศนะของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  มหาวิทยาลัย ฑ.  ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐขนาดใหญ่ในภาคเหนือ
มีความสามารถในการแข่งขันมากที่สุด (3.64)  ในขณะที่ มหาวิทยาลัย ข. ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐขนาดกลางในภาคอีสาน  มีความสามารถในการแข่งขันต่ าที่สุด  (2.91)   

 มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีการสื่อสารองค์กรที่ดี (3.85) บุคลากรเห็นว่ามีการจัดโครงสร้าง
องค์กรที่ดีอยู่แล้ว  (3.51) และมีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยเพียงพอ (3.57) 
o ในแงก่ารสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัย ก.  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดกลางใน

ภาคอีสาน มีค่าเฉลี่ยการสื่อสารองค์กรสูงที่สุด (4.33)  ในขณะที่ มหาวิทยาลัย ค.  
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดกลางในภาคอีสาน  ค่าเฉลี่ยการสื่อสารองค์กรต่ า
ที่สุด (3.27)   

o ในแง่การจัดโครงสร้างองค์กร  บุคลากรของมหาวิทยาลัย ก.  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐขนาดกลางในภาคอีสาน มีความเชื่อว่าโครงสร้างองค์กรของตนนั้นเหมาะสม
ดีอยู่แล้ว (4.05)  ในขณะที่ บุคลากรมหาวิทยาลัย ข.  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยของรัฐขนาดกลางในภาคอีสานเช่นกัน   คิดว่าโครงสร้างองค์กรของตน
นั้นมีความเหมาะสมปานกลาง (3.18)   

o ในแงร่ะบบสารสนเทศ  บุคลากรของมหาวิทยาลัย ก.  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
ขนาดกลางในภาคอีสาน เชื่อว่าระบบสารสนเทศของตนมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
(3.98)  ในขณะที่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย จ.  ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยในก ากบัขนาด
กลางที่เน้นด้านวิศวกรรม   เชื่อว่าระบบสารสนเทศของตนมีประสิทธิภาพไม่ดีนัก  
(2.76)   

 บุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่า ตนเองต้องประสบกับงานเร่งด่วนบ่อยครั้ง  และต้องปฏิบัติงานที่
มิได้เป็นไปตามแผน  (2.74) อันอาจสะท้อนว่าได้ว่า มหาวิทยาลัยมิได้มีการวางแผน
ด าเนินงานที่ดีเพียงพอ  หรือมิได้ปฏิบัติตามแผนที่ควรจะเป็น มีเพียงบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ฑ.  ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐขนาดใหญ่ในภาคเหนือที่ไม่ต้องเผชิญปัญหาเร่งด่วน
บ่อยครั้งนัก (3.15) 

 บุคลากรจ านวนมากยังคงคิดว่า มหาวิทยาลัยของตนมีอิสระในการบริหารงานไม่มากนัก 
(3.13) และยังคงมีความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต   
o ในแง่ของความมีอิสระในการบริหารทรัพยากร น่าสนใจว่าบุคลากรที่ระบุว่า

มหาวิทยาลัยของตนมีอิสระในการบริหารทรัพยากรสูงที่สุด (ก 3.42) และต่ าที่สุด 
(ข 2.45 ) ต่างล้วนอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดกลางทางภาคอีสาน  

o ในประเด็นความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตนั้น บุคลากรที่มีความเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัย
ตนเองมากท่ีสุด อยู่ใน มหาวิทยาลัย ช.  (3.67)  อันเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาด
กลางค่อนข้างเล็กใน กทม. มุ่งเน้นเฉพาะบัณฑิตศึกษา    ส่วนบุคลากรที่มีความ
เชื่อมั่นต่ าที่สุดอยู่ในมหาวิทยาลัย ฏ.   อันเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐขนาด
ใหญ่ใน กทม.  (2.61) โดยมีข้อสังเกตว่าผู้ตอบแบบสอบถามจากทั้งสอง
มหาวิทยาลัยนี้ ต่างมีสัดส่วนของต าแหน่งสายวิชาการ และผู้ส าเร็จปริญญาเอกสูง
มาก เมื่อเทียบกับผู้ตอบแบบสอบถามจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  

 
สรุปผลกำรศึกษำ 

ผลปรากฏว่า ค าถามท้ัง 20 ข้อที่ได้น ามาใช้ในการออกแบบสอบถาม “การปฏิบัติงานใน
องค์กรอุดมศึกษา“   สามารถตอบสมมติฐานทั้ง 3 ข้อได้ในระดับท่ีน่าพึงพอใจ นั่นคือ 

1. ค ำถำมที่ใช้ มีอ ำนำจในกำรจ ำแนก (Discrimination Power) ค่ำธรรมำภิบำลระหว่าง
มหาวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งได้เป็นอย่างดี  มีลักษณะที่แตกต่างกันไปในลักษณะเฉพาะตัวของ
ผังใยแมงมุมที่ระบุถึง กลไกธรรมาภิบาล  สภาพธรรมาภิบาล และ ความสามารถในการ
แข่งขัน   และเม่ือแบ่ง ประเภทของมหาวิทยาลัย   เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ มหาวิทยาลัย
ของรัฐ  มหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิศวกรรม ฯลฯ รูปแบบของผังใยแมงมุมก็มีรูปร่างที่แตกต่าง
กัน  เช่น มหาวิทยาลัยในก ากับมีความโดดเด่นใน เรื่องสิทธิประโยชน์   และ ประสิทธิภาพ
ของอธิการบดี 
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2. สำมำรถให้ผลลัพธ์ที่แสดงออกถึงทัศนะด้ำนธรรมำภิบำลที่แตกต่ำงกันระหว่ำงกลุ่ม
ตัวอย่ำงที่แตกต่ำงกัน ในแง่ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ประเภท สำยงำน  ประสบกำรณ์ 
และควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับธรรมำภิบำล  เช่น ผู้มีวุฒิการศึกษาสูงมักมีความมั่นใจใน
การแสดงออก มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากกว่า เพศชายมีแนวโน้มที่จะแสดงออก
ในเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกซึ่ งความคิดเห็นมากกว่า สายสนับสนุน และลูกจ้างมี
แนวโน้มที่จะเชื่อมั่นในความมีธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยของตนมากกว่า ทั้งที่สาย
สนับสนุนมีความเชื่อมั่นในองค์กรตัวแทนน้อยกว่า ในขณะที่ ลูกจ้างเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีสิทธิ
ประโยชน์ต่ า และมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลในเชิงบริหารจัดการน้อยกว่าบุคลากรกลุ่มอ่ืนๆ  

3. กระบวนกำรเก็บข้อมูลมีผลต่อกำรแสดงออกถึงทัศนะด้ำนธรรมำภิบำลที่แตกต่ำงกัน
ชัดเจน  เช่น  กระบวนการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์แม้จะรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง  แต่
ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์มักมีแนวโน้มความเชื่อมั่นในธรรมาภิบาลองค์กรค่อนข้างต่ า  
ในขณะที่ แบบสอบถามกระดาษสิ้นเปลืองทรัพยากรและเวลามาก แต่ก็สามารถกระจาย
แบบสอบถามไปในวงกว้าง  โดยมีข้อสังเกตว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกระดาษที่มีวุฒิ
การศึกษาสูง กลุ่มท่ีมีสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการมากมีแนวโน้มที่จะตอบกลับแบบสอบถาม
ในอัตราต่ า  ที่ส าคัญ การได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาเกือบร้อยเปอร์เซนต์อาจจะน ามาใช้
วิเคราะห์ผลไม่ได้ หากมีการบิดเบือนค าตอบด้วยการใช้บุคคลคนเดียวตอบแบบสอบถามซ้ าๆ 
กันหลายฉบับ  หรือ ผู้ตอบแบบสอบถามมิได้อ่านค าถามให้เข้าใจแต่ใช้วิธีตอบค าถามแบบทิ้ง
ดิ่งไปที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง   

การพยายามออกแบบสอบถามให้สั้นกระชับใช้เวลาตอบได้ในเวลาไม่นาน อาจจะมีข้อดี
ในแง่ที่อาสาสมัครผู้เก็บแบบสอบถามอาจจะขออนุญาตผู้ตอบแบบให้สละเวลาสั้นๆ ให้ และรับ
แบบสอบถามกลับคืนได้ทันทีหลังจากตอบเสร็จ  แต่ก็ยังพบกับปัญหาว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน
หนึ่งเลี่ยงที่จะกรอกข้อมูลส่วนบุคคลมาในแบบสอบถาม  ท าให้ไม่สามารถน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้ 

 อนึ่ง  แม้ว่าผู้วิจัยจะได้รับค ายืนยันจากประธานสภาอาจารย์ (หรือสภาพนักงาน) บาง
ท่านว่ายินดีแจกและรวบรวมแบบสอบถามให้  แต่เมื่อถึงเวลาด าเนินการจริง พบว่าสภาอาจารย์บาง
แห่งมิได้ด าเนินการแจกจ่ายหรือรวบรวมแบบสอบถามให้กับผู้วิจัยดังที่รับปากไว้ สะท้อนถึงความ
สลับซับซ้อนในวิธีการด าเนินงานขององค์กรตัวแทนบุคลากรในบางมหาวิทยาลัย ซึ่งพอจะบอกได้
คร่าวๆ ถึงสภาพความมีธรรมาภิบาลที่แท้จริงภายในมหาวิทยาลัยกลุ่มนี้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยที่ได้ มีข้อเสนอแนะในการสร้างบัตรตรวจสอบธรรมาภิบาลเบื้องต้นส าหรับ

แต่ละมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 แม้จะเจตนาสร้าง บัตรตรวจสอบเบื้องต้นส าหรับธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยไทย  แต่

ควรหลีกเลี่ยงค าว่า ธรรมาภิบาล ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมักจะเลือกใช้ค าตอบที่ท าให้
ภาพลักษณ์ขององค์กรและตนเองดูดี แทนที่จะตอบตามความคิดเห็นที่แท้จริง จึง
อาจจะเลี่ยงไปใช้ชื่อกลางๆ ที่ไม่แสดงออกถึงคุณค่าในทางบวกหรือลบ อย่างชัดแจ้ง 
เช่น “การปฏิบัติงานในองค์กรอุดมศึกษา”  
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 การส ารวจ ธรรมาภิบาลเบื้องต้นในมหาวิทยาลัย ควรด าเนินการในลักษณะ  การ
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของแต่ละ
มหาวิทยาลัย โดยอาศัยองค์กรที่มีลักษณะเป็นตัวแทนของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
อย่าง สภาคณาจารย์ หรือ สภาพนักงาน ซึ่งนอกจากจะมีความชอบธรรมในฐานะ
ตัวแทนตามกฎหมายของบุคลากร ยังเป็นองค์กรที่มีความเข้าใจถึงสภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี 

 การตั้งค าถามควรใช้ค าถามจ านวนไม่มาก แต่ให้ครอบคลุมทั้ง   กลไกธรรมาภิบาล  
สภาพธรรมาภิบาล และความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย  โดยเลือกใช้
ค าถามให้เหมาะกับสภาพวัฒนธรรมองค์กร   ที่มาของการก่อตั้ง  ปรัชญา  วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ฯลฯ  ของแต่ละมหาวิทยาลัย 

 อาจมีการใช้ค าถามเชิงลบ (Negative  attitude )  มาตรวจคัดกรองพฤติกรรมการตอบ
แบบสอบถามแบบส่งๆ แบบที่มิได้มีการอ่านค าถาม  แต่ต้องไม่ลืมกลับค่าคะแนนเมื่อมี
การน าไปใช้ค านวนค่าเฉลี่ย หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ  
นอกจากนั้น หากต้องการลดจ านวนผู้ไม่แสดงความคิดเห็น ก็อาจจะตัดตัวเลือกค าตอบ
แบบกลางๆ แบบไม่แสดงทัศนคตอิอกไป 

 ควรเลือกใช้ช่องทางการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบออนไลน์ซึ่งจะมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
และประหยัดทรัพยากรกว่าการใช้แบบสอบถามกระดาษมาก  แต่จะต้องเป็นการ
ด าเนินการขององค์กรที่มีสถานะตัวแทนของบุคลากร (Representative) อย่างแท้จริง  
เพราะหาก สภาพนักงานหรือสภาคณาจารย์แสดงบทบาทเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหาร 
(Nominee) บุคลากรส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่สมัครใจเข้ามากรอกแบบสอบถามออนไลน์ 
อันจะส่งผลให้ได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง กลายเป็นท าการส ารวจแบบ
พอเป็นพิธี   

 ผู้ด าเนินการส ารวจ ธรรมาภิบาลเบื้องต้นในมหาวิทยาลัย ควรถือเป็นพันธกิจที่จะ
เผยแพร่ผลการส ารวจอย่างเปิดเผย และโปร่งใส  เพ่ือให้ประชาคมรับทราบ และ
ด าเนินการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย เช่น  หากพบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานต้องเผชิญกับงานเร่งด่วนที่ไม่เป็นไปตามแผนบ่อยๆ ก็ควรหาทางแก้ไข
ร่วมกันว่าจะสร้างระบบการวางแผน ด าเนินการ ตรวจสอบ และปรับปรุงอย่างไร  หรือ
หากพบว่าบุคลากรมีความคับข้องใจในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ก็อาจจะหาทาง
เจรจาหาข้อยุติอันเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายโดยมีผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

 อย่างไรก็ตาม ไม่จ า เป็นที่ผั งใยแมงมุมแสดงลักษณะธรรมาภิบาลของแต่ละ
มหาวิทยาลัย จะต้องมีค่าสมมาตรกันไปในทุกประเด็น  การมุ่งมั่นกระท าพันธกิจ
บางอย่าง  อาจจะท าให้รูปกราฟใยแมงมุมมีความโดดเด่นมากเฉพาะบางประเด็นได้  
แต่ต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ และเป็นผลจากการตัดสินใจร่วมกันของบุคลากร
ทั้งหมด (consensus)  ซึ่งบางครั้งอาจจะดูเหมือนเป็นภาวะย้อนแย้ง (Paradox) เช่น  
ประชาคมบางมหาวิทยาลัยอาจมอบอาญาสิทธิพิเศษให้แก่ผู้บริหารที่ตนเองเชื่อมั่น 
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สามารถกระท าการบางอย่างได้โดยมิต้องรอฉันทานุมัติ เพ่ือแลกมากกับประสิทธิภาพ
และการด าเนินการที่ฉับไว (คะแนนประสิทธิภาพของผู้บริหารอาจจะสูง ในขณะที่ค่า
ความมีส่วนร่วมอาจจะต่ าไปบ้าง แต่หากบุคลากรมีความเชื่อม่ันในผู้บริหารอย่างแท้จริง 
คะแนนทัศนะย่อมจะสูงทั้งสองด้าน) 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของการใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่งเสริม
ทัศนคติในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในกลุ่มชมรมผู้สูงอายุชุมชนอยู่รวย 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง 15 คน และกลุ่มควบคุม 15 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และแบบวัดทัศนคติในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองโดยสร้างและออกแบบจากแนวคิดทฤษฏีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
(Health Belief Model-HBM) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของทัศนคติ และ
การดูแลสุขภาพตนเอง ผลการวิจัยพบว่า หลังจากเข้าร่วมการวิจัยกลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัย ที่ใช้สื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มีทัศนคติที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และพบว่ากลุ่มทดลองมีทัศนคติที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ นั้นแสดงให้เห็นว่าแนวคิดทฤษฏีที่
น ามาใช้มีความสอดคล้องกับสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ 
 
ค าส าคัญ ผู้สูงอายุ, ทัศนคต,ิ สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์, การดูแลสุขภาพตนเอง 
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Abstract 
The purpose of this research was to study the effects of electronic book media 

on promoting healthy self-care attitude of the elderly. Aged 60 years up in elderly at yu 
ruay Community Elderly Club. The sample group in this research is divided into 2 groups 
that is the experimental group was 15 people and the control group was 15 people. The 
research instruments were Electronic book media and attitude scale for self-care of the 
elderly. The researcher created and design from Health Belief Model (HBM) and study 
research related to the components of attitude and self-care. The research result after 
participants in the research by participants that use electronic books have more positive 
attitudes towards self-care different at significance level of 0.01 and it was found that 
the experimental group had a better attitude to self-care than the control group 
different at significance level of 0.01. Therefore, it can be seen that electronic book 
media is effective. It shows that the theoretical concepts applied are consistent with 
electronic media in order to create a good attitude to self-care of the health of the 
elderly. 

 

Keywords elderly, attitude, electronic book media, self-care 

 

บทน า 

ประเทศไทยในปัจจุบัน ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 แล้ว โดยจะมีประชากร
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10.5 ของประชากรทั้งประเทศ (ชมพูนุท พรหมภักดิ์, 2556; อนันต์ อนันต
กูล, 2560) จากผลส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ประชากรประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 มี
จ านวนผู้สูงอายุ 11.3 ล้านคน หรือ ร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งหมด(ภุชพงศ์ โนดไธสง, 2561) มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุพบว่า ประชากรในปี พ.ศ. 2561 มีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก คิดเป็น
สัดส่วนประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด อีกท้ังประเทศในอาเซียนประเทศไทยมีผู้สูงวัยเป็นอันดับที่ 
2 รองจากประเทศสิงคโปร์(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560) ด้านส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ได้รายงานสถานการณ์ของผู้สูงอายุจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 โดยจะมี
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 และคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุด
ยอดในปี พ.ศ. 2574 (พวงชมพ ูโจนส์, 2561; ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557b) และผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งเพศชายและเพศหญิง จากการเก็บข้อมูลสถิติผู้สูงอายุ ประจ าปี 
พ.ศ. 2560 มีจ านวนประมาณ 978,455 คน (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2560) 
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สังคมไทยก าลังจะเปลี่ยนไปในวันข้างหน้า ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบโครงสร้างของประชากร
อย่างยิ่ง เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่าประชากรเด็ก ฉะนั้นควรที่จะมี
มาตรการและโครงการที่จัดท าเพ่ือผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่ทั่วไป การพัฒนาศักยภาพ ที่
ส าคัญคือเรื่องสุขภาพอนามัย เพราะเมื่อเริ่มเข้าสู่สภาวะสูงวัย ร่างกายจะมีความเสื่อมถอยลง เกิดโรค
เรื้อรัง หรือส่งผลไปยังโรคอ่ืนๆ ที่ร้ายแรง ท าให้กระทบกับการด าเนินชีวิตได้ และเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
ร่ายกายจากที่เคยแข็งแรง ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพธรรมชาติ กลุ่มผู้สูงอายุจึงจัดเป็นกลุ่มที่
เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านสุขภาพอย่างมาก ซึ่งโรคเรื้อรังจะเกิดจากความเสื่อมของอวัยวะต่างๆภายนอก
และภายในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคเบาหวาน โรคข้อกระดูก โรคสมองเสื่อม หรือโรคที่เกิดจากทางจิตใจ เช่น โรคซึมเศร้า เป็นต้น โรค
เหล่านี้ได้ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีภาวะทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้เหมือนคนวัยหนุ่ม
สาว ทั้งนี้ภาวะทุพพลภาพจะรุนแรงขึ้น เมื่ออายุเพ่ิมขึ้นและขาดการรักษาดูแลอย่างถูกวิธี (สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.ภาวะสูงวัยของประชากร , 2560; ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
2557a; ส านักงานส ารวจสุขภาพประชาชนไทย, 2551) 

ในปัจจุบันสื่อดิจิตอลและสารสนเทศ มีส่วนที่ช่วยในการพัฒนาสุขภาพอย่างยิ่ง การใช้สื่อ
อินเตอร์เน็ต ในการน าเสนอข่าวสารจ าพวก ภาพนิ่ง คลิปวิดีโอ และเสียง ไม่ว่าจะเป็นสื่อดิจิตอลจาก 
แอพพลิเคชั่น เกมส์ อีบุ๊ค สารคดี เป็นต้น และจากการศึกษางานวิจัย ที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
หรือสื่อดิจิตอลประเภทต่างๆ ที่น ามาจัดท าเป็นโปรแกรมในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุพบว่า มีการ
ออกแบบสื่อในรูปแบบของการพัฒนาหรือส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไป ไม่ว่า
จะเป็น สื่อโทรทัศน์ การออกแบบสื่อเกมส์เพ่ือสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีใน
เรื่องสุขภาพ ด้านงานวิจัยได้มีการน าสื่อเทคโนโลยี ที่ออกแบบมาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
หรือน ามาประยุกต์ให้บริการทางด้านสุขภาพ (Rana Mostaghel, 2016; ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก และ 
เกษตร วงศ์อุปราช, 2560; วรนารถ ดวงอุดม, 2555) หรือการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอน
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค
ร่วมกับการท าสื่อหนังสั้น เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้โมเดลแบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพ (Health  Belief  Model) รวมไปถึงงานวิจัยที่มุ่งเน้นพัฒนาสื่อดิจิตอล เช่น การท าสื่อวิดีทัศน์ให้
ความรู้แก่กลุ่มตัวอย่าง สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเสริมสร้างสุขภาพ เป็นต้น (จิตติมา บุญเกิด พิชิต 
สุขสบาย ธเนศ แก่นสาร อัญญพร สุทัศน์วรวุฒิ กัลญารัตน์ รามรงค์ และ รัชนีวรรณ รอส , 2558; พิชานี 
แหล่งสท้าน และ รุจิรา ดวงสงค์, 2560; สุมาลี จันทรรักษ์, 2560) 

โดยหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี คือการส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองในผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ พบว่า มีการศึกษาความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดท าโปรแกรมการท ากิจกรรมหรือโครงการส่งเสริม
สุขภาพ เป็นการกระตุ้นด้านความรู้  ทัศนคติ และพฤติกรรม(อ่อนศรี ปราณี, 2559) ซึ่งทัศนคติ
ประกอบด้วย  3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) องค์ประกอบความรู้ ความคิด สติปัญญา(Cognitive 
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component) 2) องค์ประกอบอารมณ์และความรู้สึก(Affective component) และ 3) องค์ประกอบ
แนวโน้มและการแสดงออกทางพฤติกรรม(Behavioral component) อีกทั้งจากสถิติยังพบว่า ผู้สูงอายุ
ให้ความส าคัญในเรื่องของสุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง มากถึงร้อยละ 84.8 ที่เห็นว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญกับชีวิตมากที่สุด(ศิรวัฒน์ แดงซอน มูลนิธินโยบายสุขภาวะ, 2555) ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าสุขภาพ
ของผู้สูงอายุเป็นเรื่องส าคัญ ที่ควรจะรู้วิธีหรือแนวทางในการดูแลตนเองได้ ดังนั้นการจะท าให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพที่ดีหรือสามารถทุเลาอาการได้อย่างถูกวิธีนั้น จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
เรื้อรังในผู้สูงอาย ุเพ่ือยืดเวลาที่จะเจ็บป่วยเรื้อรังออกไปก่อนจะเข้าสู่ภาวะทุพพลภาพ (วิราพรรณ วิโรจน์
รัตน์ วีนัส ลีฬหกุล พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร และ วัฒนา พันธุ์ศักดิ์, 2555) ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาโมเดลการส่งเสริม
สุขภาพ ที่จะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับทัศนคติทั้ง 3 องค์ประกอบ นั้นคือแบบจ าลองความเชื่อทาง
สุขภาพ (The Health Belief Model-HBM) ซึ่งมี 7 องค์ประกอบ ดังนี้ ได้แก่ 1) การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดโรค (Perceived susceptibility) 2) การรับรู้ความรุนแรงของโรค(Perceived severity) 3) การ
รับรู้ประโยชน์ที่จะได้รับ (Perceived benefits and costs/ barriers) 4) การรับรู้ภาวะคุกคาม
(Perceived threat) 5) สิ่งจูงใจกระตุ้นให้ปฏิบัติ (Cues to action or health motivation) 6) ปัจจัย
ร่วมที่เกี่ยวข้อง (Modifying factors) และ 7) การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) โดย
โมเดลแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ ให้บุคคลมีแนวทางใน
การดูแลสุขภาพที่ดี เมื่อบุคคลจะตัดสินใจกระท าพฤติกรรม ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้รับการเตรียมความ
พร้อม ทางด้านกระบวนการทางปัญญาและจิตใจ ที่ได้ตระหนักรู้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีผลต่อสุขภาพ
ตนเองอย่างไร Rosenstock และคณะ อ้างใน (อังศินันท์ อินทรก าแหง, 2560) โดยต้องค านึงถึงปัจจัย
อ่ืนๆด้วย จึงจะน าไปสู่การเกิดแนวโน้มทางพฤติกรรมของบุคคล  ที่เป็นการกระตุ้นเพ่ือเปลี่ยนความเชื่อ
หรือพฤติกรรม แต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อท าตามขั้นตอนขององค์ประกอบ ภายใต้โมเดลแบบแผนความ
เชื่อสุขภาพ (Health Belief Model: HBM) แล้วจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ เนื่องจากการเปลี่ยน
พฤติกรรมขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนด้วยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโมเดลนี้  นั้นหมายความว่าแบบแผนความเชื่อ
สุขภาพเป็นเพียงการส่งเสริมให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพที่ดีเท่านั้น(Taylor et al., 2007) ด้านปัจจัย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น อิทธิพลทางสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น จากนั้นบุคคลจะประเมินว่าควรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนั้นหรือไม่ ดังนั้นแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model: HBM) จึงมีความ
สอดคล้องกับองค์ประกอบของทัศนคติ 

ดังนั้นในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการที่จะใช้สื่อเทคโนโลยีประเภทสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ย่อมาจากค าว่า Electronic Book หมายถึงหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็น
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถอ่านผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเลต และสมาร์ทโฟน ได้ทั้งในระบบออนไลน์ 
คือเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และแบบออฟไลน์ คือไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต สาเหตุที่เลือกสื่อ
ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสามารถใส่เนื้อหาของข้อมูล แทรกภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว 
คลิปวิดีโอ และสร้างแบบทดสอบท้ายบทได้(ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, 2551; ภาสกร เรืองรอง, 2557) ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะน ามาประยุกต์ใช้สร้างเนื้อหาภายใต้โมเดลแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health  Belief  
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Model) ที่จะก่อให้เกิดทัศนคติทั้ง 3 องค์ประกอบตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
สุขภาพกายและสุขภาพจิต วิธีการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ เป็นต้น ที่จะน าไปสู่การป้องกันการเกิดโรค
เรื้อรังรวมไปถึงการดูแลสุขภาพท่ัวไปด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลของการใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมทัศนคติในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้สูงอายุ 

 
วิธีการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เข้าร่วม
โครงการของชมรมผู้สูงอายุชุมชนอยู่รวย  กรุงเทพมหานคร ซึ่งผ่านเกณฑ์การคัดกลุ่มตัวอย่างเข้าใน
เบื้องต้นเลือกแบบเจาะจง คือ เป็นผู้ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารผ่านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตได้ และเป็นผู้ที่มีความยินดี เต็มใจหรือสนใจเข้าร่วมและ
ลงนามแสดงความยินยอมในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power 
(Faul F Erdfelder et al., 2007) จากรูปแบบการใช้สถิติการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างสองกลุ่ม และ
การเก็บข้อมูลก่อน-หลัง ความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ที่ระดับ 05 . ค่าขนาดอิทธิพล .80  ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสมจ านวนประมาณ 30 คน ท าการเก็บข้อมูลโดยการสุ่มเข้ากลุ่ม (Randomized 
Assignment) จากรายชื่อของผู้เข้าร่วมการวิจัย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 15 คน และกลุ่มควบคุม
จ านวน 15 คน 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และแบบวัดทัศนคติในการ

ดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
1. สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือส่ง เสริมทัศนคติในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สู งอายุ  ทั้ ง  3 
องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ (Cognitive component) 
2) ด้านการสร้างอารมณ์และความรู้สึก (Affective component) 
3) ด้านแนวโน้มและการแสดงออกทางพฤติกรรม (Behavioral component) 

ผู้วิจัยได้สร้างและออกแบบสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีล าดับขั้นตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 
1.1) สร้างและออกแบบจากแนวคิดทฤษฏีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health 

Belief Model-HBM) ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 1) การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค (Perceived 
susceptibility) 2) การรับรู้ความรุนแรงของโรค (Perceived severity)  3) การรับรู้ประโยชน์ที่จะได้รับ 
(Perceived benefits and costs/ barriers) 4) การับรู้ภาวะคุกคาม(Perceived threat)  5) สิ่งจูงใจ
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กระตุ้นให้ปฏิบัติ (Cues to action or health motivation)  6) ปัจจัยร่วมที่เกี่ยวข้อง (Modifying 
factors) และ 7) การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) และได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบสื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไป
ข้างต้น 

1.2) จึงได้เนื้อหาออกมาทั้งหมด 7 บท ประกอบไปด้วย 1) โรคส าคัญในผู้สูงอายุ 2) 
โรคร้ายน่ากลัวแค่ไหนกัน 3) อายุบวกขึ้น ความคิดก็บวกได้ 4) ท าอย่างไร ให้ห่างโรคภัย 5) ป้องกันโรค
มันดียังไงกันนะ 6) มองโลกและ “โรค” ให้กว้างขึ้น 7) กิจกรรมดี สุขภาพก็ดีไปด้วย 

2. แบบสอบถามทัศนคติในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 
แบบสอบถามนี้จะรวมองค์ประกอบของทัศนคติไว้ด้วย ได้แก่ 1) องค์ประกอบการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive component) 2) องค์ประกอบอารมณ์และความรู้สึก (Affective 
component) และ 3) องค์ประกอบแนวโน้มและการแสดงออกทางพฤติกรรม (Behavioral 
component) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง โดยแบบประเมินได้ประยุกต์การสร้างแบบวัด ในรูปแบบของมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) มีทั้งหมด 5 ระดับ ตั้งแต่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ 5 คะแนน จนถึงไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง คอื 1 คะแนน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยด าเนินการขอใบรับรองการอนุมัติการท าวิจัยและเก็บข้อมูลจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการด าเนินการเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดยผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลในการวิจัย คือชมรมผู้สูงอายุชุมชนอยู่รวย จ านวน 30 คน 
จากนั้นท าหนังสือขออนุญาตในการเก็บข้อมูลเพ่ือน าไปให้แก่ทางชมรม และขอความอนุเคราะห์จาก
ประธานชมรม เพ่ือประสานงานให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้  และเพ่ือชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น
ของงานวิจัยนี้ในการเก็บข้อมูลและวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมพอสังเขปแก่กลุ่มตัวอย่าง 

2. ผู้วิจัยนัดแนะวันและเวลา กับผู้สูงอายุที่มีความสมัครใจจะเข้าร่วมโครงการวิจัย เพ่ือมารับฟัง
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับเนื้อหา และอธิบายขั้นตอนการท าวิจัยครั้งนี้อย่างละเอียด และขอทราบชื่อ เบอร์
โทรศัพท์ของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือติดต่อในกรณีฉุกเฉิน  

3. ท าการสุ่มผู้สูงอายุจากชื่อ-นามสกุล มาเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัยในเงื่อนไขการทดลอง เพ่ือเข้า
ร่วมการใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการส่งเสริมทัศนคติในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 
จ านวน 15 คน และเงือ่นไขควบคุม จ านวน 15 คน  

4. เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างของ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแล้ว ให้ทั้งสองกลุ่มท าแบบวัดทัศนคติ
ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลก่อนท าการทดลอง (pretest) 

5. น ากลุ่มทดลองเข้าร่วมกิจกรรมการใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องของการดูแลสุขภาพ
ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง เป็นเวลา 3 สัปดาห์ โดยท าการเข้าร่วมกิจกรรม อาทิตย์ละ 3 
วัน เวลาโดยประมาณ 1 ชั่วโมง และใช้ช่วงเวลาที่ทางโรงเรียนก าหนดให้ ส่วนกลุ่มควบคุมผู้วิจัยจะให้
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ด าเนินกิจกรรมตามที่โรงเรียนจัดไว้ เมื่อครบ 3 สัปดาห์แล้ว ผู้วิจัยจะให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มา
ท าแบบวัดเพื่อใช้เป็นข้อมูลหลังจากท าการทดลองเสร็จสิ้นแล้ว (posttest) 

6. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากการท าวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วน หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์ผลที่ได้
จากการท าวิจัยในครั้งนี้ และสรุปผลการวิจัยว่าเหมือนหรือแตกต่างจากผลที่ผู้วิจัยคาดหวังไว้หรือไม่ แล้ว
จึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  โดยผู้เข้าร่วมวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยให้ค ามั่นว่าจะรักษาข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นความลับ และมีความประสงค์จะน าเสนอข้อมูลเป็นภาพรวม มิใช่บุคคล 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยผลของการใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการส่งเสริมทัศนคติในการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้สูงอายุ พบผลการวิจัยที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิง 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 เป็นเพศชาย 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.3 มีอายุเฉลี่ย 60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.7 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 56.7 ด้านโรคประจ าตัวเฉลี่ยแล้วมีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 73.3 และ
การมีผู้ดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีผู้ดูแล คิดเป็นร้อยละ 60.0 

2) กลุ่มทดลองภายหลังจากที่ได้ใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการส่งเสริมทัศนคติในการดูแล
สุขภาพตนเอง (Mหลัง= 4.01, SDหลัง= 0.18) สูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมการวิจัยนี้ (Mก่อน= 3.47, SDก่อน= 
0.29) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t= 6.59, p< .001 ) และพบว่ากลุ่มทดลองมีทัศนคติในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง (Mทดลอง= 4.01, SDทดลอง= 0.18) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (Mควบคุม= 3.48, SDควบคุม= 0.26) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t= 6.34, p< .001 ) ด้านกลุ่มควบคุมภายหลังจากเข้าร่วมการวิจัย
มีทัศนคติในการดูแลสุขภาพตนเอง ไม่แตกต่างจากก่อนเข้าร่วมการวิจัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ดัง
ตารางต่อไปนี้ 

 
ตาราง 1 เปรียบเทียบการใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่งเสริมทัศนคติในการดูแลสุขภาพ

ตนเองของผู้สูงอายุ ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการเข้าร่วมวิจัย 
                เงื่อนไขการวิจัย              n         M          SD           t         p 
กลุม่ทดลอง 
 -ก่อนเข้าร่วมการวิจยั            15         3.47        0.29         6.59              .000 
 -หลงัเข้าร่วมการวิจยั                             15         4.01        0.18 

กลุ่มควบคุม 
 -ก่อนเข้าร่วมการวิจยั           15         3.46        0.55          0.13              .896              
 -หลงัเข้าร่วมการวิจยั           15         3.48        0.26        

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
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 จากผลการวิจัยในเบื้องต้นนั้น ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้คือ ผลของการใช้สื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่งเสริมทัศนคติในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยได้สร้าง
และออกแบบขึ้นเองนั้น มีประสิทธิภาพที่ดีที่สามารถน าไปใช้ได้จริง และสามารถส่งเสริมทัศนคติที่ดีใน
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุได้ ท าให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ มีความรู้สึกและมีแนวโน้มการ
แสดงออกทางพฤติกรรมที่จะดูแลสุขภาพตนเองทั้งทางด้านกายและจิตใจได้มากยิ่งขึ้น เพ่ือก่อให้เกิดการ
เป็นผู้สูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 โดยผู้วิจัยในกลุ่มทดลองที่ได้ใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีทัศนคติในการดูแลสุขภาพตนเอง 
สูงขึ้นกว่าก่อนการเข้าร่วมการวิจัย และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และในการท าสื่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health 
Belief Model-HBM) โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1) การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค(Perceived 
susceptibility) 2) การรับรู้ความรุนแรงของโรค(Perceived severity) 3) การรับรู้ประโยชน์ที่จะได้รับ
(Perceived benefits and costs/ barriers) 4) การรับรู้ภาวะคุกคาม (Perceived threat) 5) สิ่งจูงใจ
กระตุ้นให้ปฏิบัติ(Cues to action or health motivation) 6) ปัจจัยร่วมที่เกี่ยวข้อง(Modifying 
factors) และ 7) การรับรู้ความสามารถของตนเอง(Self-efficacy) และได้ใช้ทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคม
ของแบนดูรา(Bandura’s Social Learning Theory) โดยใช้การเลียนแบบในกระบวนการสังเกตทั้ง 4 
กระบวนการ ได้แก่ 1) กระบวนการความตัง้ ใจ (Attentional process) 2) กระบวนการจดจา 
(Retention process) 3) กระบวนการสร้างพฤติกรรมทางอวัยวะการเคลื่อนไหว (Motor reproduction 
process และ 4) กระบวนการจูงใจ (Motivational process) 
 ผู้วิจัยได้น าทั้ง 2 ทฤษฏีนี้มาสร้างเนื้อหาภายในสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีทั้งหมด 7 บท ซึ่ง
ในแต่ละบทจะมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับทฤษฏีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ(Health Belief Model-
HBM) และ ทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา(Bandura’s Social Learning Theory) ในทุกบทไม่
ว่าจะเป็นเนื้อหา การใส่ภาพ และใส่คลิปวิดีโอต่างๆ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้อ่านสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครบ
ตามองค์ประกอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และจากทฤษฏีที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้น ยังมีความสอดคล้องกับ
องค์ประกอบของทัศนคติ ที่ประกอบไปด้วย 1) องค์ประกอบความรู้ ความคิด สติปัญญา(Cognitive 
component) 2) องค์ประกอบอารมณ์และความรู้สึก(Affective component) และ 3) องค์ประกอบ
แนวโน้มและการแสดงออกทางพฤติกรรม(Behavioral component) ที่เป็นตัวแปรส าคัญ 

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้ว่าทั้ง 2 ทฤษฏีมีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถก่อให้เกิดทัศนคติที่
ดีในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุได้ ผลการวิจัยจึงเป็นไปในทิศทางที่ดี และยังแสดงให้เห็นว่า
พ้ืนฐานทฤษฏีมีความเข้มแข็งเกิดประสิทธิผลที่ดี จึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง เพ่ือให้เกิดผล
ที่ผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐานไว้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับทฤษฏีพัฒนาการ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฏีพัฒนาการ
บุคลิกภาพของอีริกสัน ในวัยผู้สูงอายุจะมีความสัมพันธ์อยู่ในขั้น ที่ 8 ความรู้สึกมั่นคงและความรู้สึก
ทอดอาลัย (Ego Integrity and despair) เมื่อผู้สูงอายุ ได้รับความรู้ในการดูแลตนเอง จะเกิดความรู้สึกที่
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ดี มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง จะนาไปสู่แนวโน้มที่จะมีสุขภาพที่ดี ผู้สูงอายุจะมีความมั่นคงในชีวิต สามารถ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการ
ส่งเสริมทัศนคติในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างที่ได้ใช้สื่อนี้ มีทัศนคติที่สูงขึ้น 
และสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้ใช้ ดังนั้นสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง อีกทั้งยังเป็น
การสร้างความสัมพันธ์แก่คนในกลุ่มอีกด้วย เพราะเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและแบ่งปันความรู้ซึ่งกัน
และกัน และยังสามารถทบทวนเนื้อหาได้ในแต่ละบท มีแบบทดสอบให้ผู้สูงอายุได้ฝึกหรือทวนสิ่งที่ได้อ่าน
อยู่ท้ายบทต่างๆ เป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมทัศนคติในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุได้ ท าให้ผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพและรักสุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้น จึงเหมาะแก่หน่วยงาน หรือ
บุคคลต่างๆที่สนใจจะน าไปใช้ หรือสามมารถน าไปประยุกต์ใช้กับสื่อประเภทอ่ืนๆได้อีกด้วย ด้านอุปสรรค
ในการน าไปใช้ที่จะเกิดขึ้นคือ ผู้สูงอายุที่จะใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้น จะต้องเป็นบุคคลที่สามารถใช้
งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ในระดับนึง เพ่ือที่จะสามารถต่อยอดการเรียนรู้การใช้งานได้เป็นอย่างดี และมี
ความเข้าใจการใช้งานมากยิ่งข้ึน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป จะต้องศึกษาวิธีการท าสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างถี่
ถ้วน และรอบคอบ เนื่องจากการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละโปรแกรมมีความแตกต่างกัน บาง
โปรแกรมไม่สามารถเปิดใช้งานได้ในระบบแอนดรอยด์ (Android) หรือบางโปรแกรมก็ไม่สามารถเปิดใน
ระบบไอโอเอส(IOS)ได ้จึงต้องศึกษาให้ละเอียด และหาวิธีที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพแก่ผู้สูงอายุ อีกเรื่องที่ส าคัญคือ ระยะเวลาในการให้ผู้สูงอายุไปอ่านสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ควรสอบถามผู้เข้าร่วมวิจัยก่อนว่าสะดวกอย่างไร รวมไปถึงระยะเวลาในการท ากิจกรรมไม่ควรนานมาก
เกินไป อาจท าให้ผู้สูงอายุเกิดความเบื่อหน่ายได้ และควรมีกิจกรรมพิเศษเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมความ
สนุกสนานในการเข้าร่วมการวิจัยมากยิ่งขึ้น 
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ความสมัพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน กับ ความผกูพันต่อองค์การ ของพนักงาน
จากบริษัทภายนอก (Outsource) ของ บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

The Relationship Between Quality of Work Life  and Organizational 
Commitment of Employees from Outsource Companies of PPT Public Company 

Limited. 
 

นารินี แสงสุข1   กรเอก กาญจนาโภคิน2  และ  ปริญญาภรณ์ พจน์อริยะ3 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน กับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานจากบริษัทภายนอก (Outsource)  ของบริษัท การปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่ม
ประชากรวิจัยคือพนักงานจากบริษัทจัดหางานภายนอก  (Outsource)  ของบริษัท การปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม(Questionnaire)  โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเท่ากับ .952  มีค่าอ านาจจ าแนก 0.408 ถึง 0.851  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ผลจากการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานที่มาจากบริษัทจัดส่งพนักงาน
(Outsource)  ของบริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การในทิศทางเดียวกัน  ประกอบด้วย   ค่าความสัมพันธ์ระดับปานกลาง คือโอกาสใน
การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน กับ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์การ  ความสัมพันธ์ระดับต่ า 
คือ ผลตอบแทนการท างาน กับ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์การ และ การรับรู้ในภาพลักษณ์ของ
องค์การ, สภาพแวดล้อมในการท างาน กับ สัมพันธภาพทางสังคมในที่ท างาน และ การรับรู้ใน
ภาพลักษณ์ขององค์การ, โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน กับ สัมพันธภาพทางสังคมใน
ที่ท างาน และ  การรับรู้ในภาพลักษณ์ขององค์การ  ความสัมพันธ์ระดับต่ ามาก คือ ผลตอบแทนการ
ท างาน กับ สัมพันธภาพทางสังคมในที่ท างาน  และ สภาพแวดล้อมในการท างาน กับ การมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในองค์การ 

 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ 
 
 
 
 
1, 2, 3 อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the relationship between 
quality of work life and organizational commitment of the employees from an 
outsource company of the PPT Public Company Limited using a quantitative 
research model.  The research population were employees from the outsource 
companies of the PPT Public Company Limited by convenient random 
sampling. The sample consisted of 400 peoples. The instrument used in the 
research was a questionnaire. The reliability of the questionnaire was equal to 
.952 with the classification power 0.408 to 0.851 and the data was analyzed 
using descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard 
deviation and the correlation coefficient. 

The result of the research indicates that the quality of work life of 
employees from the outsource companies of the PPT Public Company Limited 
is related to the organizational commitment in the same direction, consisting of 
moderate relationship is the opportunities to develop the human capacities 
and the participation of members in the organization.  Low relationships are the 
job compensation with the participation of members in the organization and 
the perceived  organization reputation, the working environment with the social 
relationships in the workplace and the percieved organization reputation, the 
opportunities to develop the human capacities with social relationships in 
workplace and the perceived organization reputation.  Very low relationships 
are job compensation with the social relationships in the workplace and the 
working environment with the participation of organization members. 

Keywords: Quality of work life, Organizational Commitment. 
 

บทน า  
           เปลี่ยนแปลงจากการท าลายล้างเชิงสร้างสรรค์ ซับซ้อน และรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ท าให้โลกเป็นหนึ่งเดียว ในด้านการแข่งขันทาง
ธุรกิจเพ่ือสร้างความได้เปรียบของบริษัท เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลส าคัญในการ
ด าเนินงาน ให้บริษัทมีแนวโน้มการเลือกใช้ การจ้างงานจากบริษัทจัดส่งพนักงานภายนอก 
(Outsourcing) โดยจ้างมืออาชีพในการแบ่งเบางาน เพ่ือลดต้นทุนและการแบกรับภาระ เรื่องคน 
จากการจัดจ้างงานจากภายนอก  (Outsource Service) ธุรกิจบริการจัดหางานเป็นหนึ่งในธุรกิจที่
ได้รับความสนใจ เป็นธุรกิจที่ประสบความส าเร็จและแพร่หลายอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากความจ าเป็น
ของกระแสการแข่งขันของทุกธุรกิจ ส่งผลให้ผู้ประกอบการเริ่มมองหาผู้ช่วยที่เป็นมืออาชีพมีความ
ช านาญในงานด้านต่างๆ เข้ามาช่วยแบ่งเบางาน เป็นการมองหาทางออกเพ่ือลดต้นทุนของกิจการ 
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การที่ธุรกิจหรือหน่วยงานมอบหมายงานบางส่วนให้กับบุคคลหรือองค์กรภายนอกมาด าเนินการแทน 
โดยจะเป็นผู้ก าหนดและควบคุมก ากับทุกส่วน ตั้งแต่นโยบายไปจนถึงการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของ
ผู้รับจ้าง  การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุณแรงมากขึ้น องค์กรที่เริ่มประกอบธุรกิจใหม่ ยิ่งต้องให้
ความส าคัญเรียนรู้เตรียมรับสถานการณ์ในการแข่งทางธุรกิจ 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านนวัตกรรม (innovation) การประดิษฐ์คิดค้นใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ธุรกิจ หรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆท่ีตอบสนองความต้องการผู้บริโภค 

2. แข่งขันด้านความเร็ว (Speed) คือท าอะไรได้เร็วกว่า หรือก่อนคนอ่ืน 
3. แข่งขันด้านคุณภาพ (Quality) คือเน้นที่คุณภาพของงานที่ท าออกไป มีรายละเอียดแยก

ออกไป เช่น ใครท าคุณภาพได้ตรงความต้องการของผู้ซื้อมากกว่ากัน หรือ ใครท าคุณภาพได้ดีกว่าคน
อ่ืน 

4. แข่งขันด้านต้นทุน (Cost Effective) แข่งขันว่าใครจะควบคุมต้นทุนได้ต่ ากว่ากัน ซึ่งส่งผล
กับราคาขาย 
              การว่าจ้างพนักงานจากบริษัทภายนอก (Outsource) เข้ามาท างาน เช่น งานรับโทรศัพท์
, งานรับ-ส่งเอกสาร, พนักงานขับรถยนต์, แม่บ้าน, งานในสายการผลิต และขยายไปถึงงานเฉพาะ
ด้าน เช่น งานด้านคอมพิวเตอร์, เลขานุการ  การจ้างพนักงานจากบริษัทภายนอก (Outsource) เป็น
การลดอัตราก าลังพนักงานประจ า มีผลต่อการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  แต่การจ้างพนักงาน 
Outsource บริษัทต้องเจอกับปัญหาที่ตามมาคือคุณภาพการท างาน ไม่เป็นไปตามที่องค์กรต้องการ  
อัตราการลาออกสูง เนื่องจากพนักงานจัดจ้างจากบริษัทภายนอก (Outsourcing)  มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานต่างจากพนักงานของบริษัท ทั้งด้าน ความมั่นคง สวัสดิการ รายได้  การเติบโตในอนาคตรวม
ไปถึงคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันส่งผลให้การลาออกของพนักงานจัดจ้างจากบริษัทภายนอก 
(Outsourcing) สูง 

บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีการจัดจ้างพนักงาน
จากบริษัทภายนอก  (Outsource Service) จากข้อมูลฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  พบว่าสถิติการ
ลาออกของ พนักงานที่มาจากบริษัทจัดส่งพนักงาน ระหว่างเดือน มกราคม -ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 
กราฟแสดงสถิติ การลาออกพนักงานบริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
 
ที่มา : Human resource department, Petroleum Authority of Thailand (เอกสารอัดส าเนา)  

ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 เฉลีย่ รวม
แจ้งเข้า 255 332 215 186 271 169 273 193 292 127 205 134 221 2652

ลาออก 336 304 182 134 281 150 209 174 299 122 114 85 199 2390
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ข้อมูล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  
ระบุว่าจากสถิติการลาออกของ พนักงานที่มาจากบริษัทจัดส่งพนักงานให้กับบริษัท ฯระหว่างเดือน 
ม.ค.-ธ.ค. 2561 พบว่ามีพนักงานที่มาจากบริษัทจัดส่งพนักงานให้กับ บริษัทฯ ลาออกเฉลี่ยเดือนละ 
199 คน/เดือน โดยในเดือน ม.ค. มีผู้ลาออกจากงานสูงสุด 336 คน , ก.พ. 304 คน, มี.ค. 182 คน, 
เม.ย. 134 คน, พ.ค. 281 คน, มิ.ย. 150 คน, ก.ค. 209 คน และ เดือน ส.ค. มีผู้ลาออกจากงาน 174 
คน ก.ย. 299 คน ต.ค. 122 คน พ.ย. 114 คน ธ.ค. 85 คน เมื่อพิจารณาจากรวมทั้งปี 2561 พบว่ามี
พนักงานที่มาจากบริษัทจัดส่งพนักงานให้กับ ปตท.ลาออกรวม 2390 คน โดยมีพนักงานที่มาจาก
บริษัทจัดส่งพนักงานให้กับ ปตท.แจ้งเข้า 2,652 คน คิดเป็นอัตราการลาออกต่อการแจ้งเข้า (ร้อยละ 
90.1) ฐานข้อมูลนี้ค านวณออกมาเป็นสัดส่วน พบว่ามีพนักงานที่มาจากบริษัทจัดส่งพนักงานให้กับ 
ปตท.ลาออก 9 ใน 10 คน จะเป็นผู้ที่ลาออกจากงานท ากับ บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน)  

ปัญหาดังกล่าว  ก่อให้เกิดความสนใจที่ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อความ
ผูกพันกับองค์กรของพนักงานที่มาจากบริษัทจัดส่งพนักงาน(Outsource)   ให้กับ บริษัท การ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  เมื่อพนักงานที่มาจากบริษัทจัดส่งพนักงาน
(Outsource)   มีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีแล้วจะส่งผลให้ผลต่อความผูกพันกับองค์กรและแก้ไข
ปัญหาการลาออกของพนักงานให้หมดไปหวังว่าผลการวิจัยในครั้งนี้ จะท าให้ได้ข้อมูลที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการลาออก ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร อีกทั้งหน่วยงาน
อ่ืนๆ ยังสามารถน าไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการลาออก 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานที่มาจากบริษัทจัดส่งพนักงาน(Outsource)  ของบริษัท 
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

2. เพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน) 
    3. เพ่ือศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน กับ ความผูกพันต่อองค์กร ของ
พนักงานที่มาจากบริษัทจัดส่งพนักงาน(Outsource)  ของบริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน) 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยได้กรอบแนวคิด ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการ
ท างาน กับความผูกพันต่อองค์กรพนักงานจากบริษัทภายนอก (Outsource)  ของบริษัทการ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  ส าหรับตัวแปรอิสระคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality 
of Work Life)  ประกอบด้วย  ผลตอบแทนในการท างาน (The job compensation) 
สภาพแวดล้อมในการท างาน (The working environment)  และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 
(The opportunities to develop the human capacities) และตัวแปรตามความผูกพันต่อองค์กร
(Organizational Commitment)  ประกอบด้วย การร่วมเป็นสมาชิกในองค์การ  (The 
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participation of members in the organization) สัมพันธภาพทางสังคมในที่ท างาน (The social 
relationships in the workplace)  และ  การรับรู้ในภาพลักษณ์ขององค์การ(The percieved 
organization reputation 
 
 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 
คุณภาพชีวิตการท างาน ประกอบด้วย ผลตอบแทนในการท างาน สภาพแวดล้อมในการ

ท างาน และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับความผูกพันต่อองค์กร ใน
ด้านการร่วมเป็นสมาชิกในองค์การ สัมพันธภาพทางสังคมในที่ท างาน และการรับรู้ในภาพลักษณ์ของ
องค์การ 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
             การจัดการบุคลากรด้วยการจ้างพนักงานจากบริษัทภายนอก (Outsource) ของกลุ่ม
บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) แบบครบวงจรเป็นการด าเนินธุรกิจในการ
บริหารแรงงานในส านักงาน  และศูนย์ปฏิบัติการของ บริษัทฯ บริษัทในเครือท่ัวประเทศ รวมทั้งสถานี
น้ ามัน การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) และธุรกิจเสริมภายในสถานีบริการน้ ามัน พร้อมด้วย
บุคลากรจ านวน 11,000 คน ที่สามารถตอบสนอง และด าเนินกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
( ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562  เอกสารอัดส าเนา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ปตท. จ ากัด 
มหาชน )  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  (ปตท.) จัดตั้งบริษัทให้การบริการด้านบุคลากรส่วนของ
การสนับสนุนในกระบวนการท างาน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ ขึ้นในปี 2552  ในปี
แรกมีพนักงาน จ านวน 4,780 คน ในปี 2562 เข้าปีที่ 10 มีพนักงานที่บริษัทจัดส่ง(Outsource) ไป
ท างานให้บริษัทในกลุ่มบริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  จ านวน 11,000 คน 

การจัดการทุนมนุษย์ขององค์การในปัจจุบัน คุณภาพชีวิตในการท างานหรือ Quality of 
Work Life มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะคนเป็นทรัพยากรต้นทุนทางสังคมที่มีมูลค่า  มนุษย์ต้องการ
เข้าสู่ระบบการท างานเพ่ือให้ชีวิตอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของตนเอง  มาสโลว์ 
(1954 pp. 80–84)ได้พัฒนา ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of 
Needs Theory) ในช่วงปีพ.ศ. 2493-2502 เป็นทฤษฎีการจูงใจที่ศึกษาความต้องการของพนักงาน 

ความผูกพันต่อองค์กร 
 

1. การร่วมเป็นสมาชิกในองค์การ 

2. สัมพันธภาพทางสังคมในที่ท างาน 

3. การรับรู้ในภาพลักษณ์ขององค์การ 

คุณภาพชีวิตการท างาน 
 

1. ผลตอบแทนในการท างาน 

2. สภาพแวดล้อมในการท างาน 

3. โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 
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โดยน าสิ่งจูงใจให้พนักงานมีความตั้งใจท า งานอย่างเต็มที่ เพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายสูงสุดขององค์กร 
และส่วนหนึ่งเพ่ือตอบสนองความต้องการ ของพนักงานเช่นกัน เนื่องจากมนุษย์ย่อมมีความต้องการ 
และเมื่อ ความต้องการยังไม่ได้รับการตอบสนอง ก็จะเกิดความเครียด น าไปสู่ การกระตุ้นให้เกิดแรง
ขับเคลื่อน เพ่ือหาวิธีการหรือพฤติกรรมที่น า ไปสู่ สิ่งที่ตนเองต้องการ เพ่ือลดความตึงเครียดนั้น 
ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ตาม ทฤษฎีล า ดับขั้นความต้องการ ของมาสโลว์ แบ่งเป็น 5 ระดับ 
ดังนี้คือ  (1). ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) (2). ความต้องการความ
ปลอดภัย (Safety Needs) (3). ความต้องการทางสังคม (Social Needs) (4). ความต้องการ
เกียรติยศ (Esteem Needs) (5). ความต้องการให้ความฝันของตนเป็นจริง (Self-Actualization 
Needs) ทฤษฎีของมาสโลว์สามารถน าไปใช้จูงใจพนักงาน เพ่ือศึกษาความต้องการของพนักงาน 
ส าหรับการรักษาไว้ซึ่งการตอบสนองความต้องการของพนักงาน   ในขณะที่ Walton, R. E. (1973:  
pp 12-18.) ;  Huse, E. F, & Cummings, T. G. (1985 : pp. 198-199 ) ; Schermerhorn, Hunt 
& Osborn  (1994:pp: 52-57 ) วิเคราะห์และแจงองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างานไว้ 8 ด้าน 
ได้แก่ (1). ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and fair compensation)  (2). 
สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย  (Safe and healthy environment) (3). การพัฒนา
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน (Development of human capacities)  (4). โอกาสในการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคคล  (Growth)  (5). สังคมสัมพันธ์ การยอมรับจากเพ่ือร่วมงาน  (Social 
integration)  (6 ).  ลักษณะการบริหารงานการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่าง เหมาะสม 
(Constitutionalism) (7). ความสมดุลในช่วงของชีวิตระหว่างงานกับช่วงเวลาอิสระจากงาน  (Total 
life space)  และ 8. ความภูมิใจซึ่งเป็นความรู้สึกของพนักงานที่มีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานใน
องค์กรที่มีชื่อเสียง และได้รับรู้ว่าองค์กรอ านวยประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม (Organizational 
pride) ดังนั้น การจะวัดว่าบุคคลจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานหรือไม่  ต้องพิจารณาจาก
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการท างานที่ครอบคลุมสภาพชีวิต ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  หมายถึง 
ลักษณะสภาพชีวิตที่ดีมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจของบุคคล ในขณะท างานและมีสัมพันธภาพที่
สอดคล้องผสมผสานกันระหว่างงานกับชีวิต ส่งผลให้บุคคลมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในปี 1959 
Frederick Herzberg. (1959 : p: 290 ) ได้สัมภาษณ์พนักงานพบว่า การจูงใจ เพ่ือที่จะให้ทุ่มเท
ท างานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ Hygiene Factor เทียบเท่าได้กับระดับความต้องการในขั้นพ้ืนฐาน
ของ มาสโลว์ (Maslow) เป็นปัจจัยปกป้องที่ช่วยในการลดความไม่พึงพอใจแต่ไม่ได้น าไปสู่ความพึง
พอใจ ดังนั้น ปัจจัยเนื้อหาสาระของงานที่เป็นแรงจูงใจคนให้ปฏิบัติงานคือคุณภาพชีวิตการท างาน  
เช่น ลักษณะของงานที่ท้าทาย การได้รับการชมเชยในการท างานดี และโอกาสในการเจริญเติบโตใน
การท างาน ซึ่งจะก่อให้เดิดความผูกพันต่อองค์กร David A.Buchanan  (1979 : 9 ) กล่าวว่าความ
ผูกพันที่บุคลากรมีต่อเป้าหมายและค่านิยมของ รวมทั้งการปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเอง เพ่ือให้
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บรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ประกอบด้วย (1) . ความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับองค์กร (Identification)  (2). การเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กร (Involvement)  และ 3. 
ความจงรักภักดีต่อองค์กร (Loyalty) พึงพิศ จากผา (2559 : 20-21)  ศึกษาความผูกพันต่อองค์กร
เป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของความผูกพันและมั่นคงของสมาชิกในองค์กรนั้น  การที่บุคคลจะเกิด
ความผูกพันต่อองค์กรและมีความต้องการที่จะอยู่กับองค์กร  ต้องอาศัยปัจจัยในด้านต่างๆ 
ประกอบด้วย  (1). ธรรมชาติที่เป็นคุณลักษณะของบุคคล  (2). ธรรมชาติของกลุ่ม ในด้านการท างาน 
ความสัมพันธ์ และความสนับสนุนจากกลุ่ม ผู้บังคับบัญชาเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา  (3). 
ธรรมชาติขององค์กร สภาพแวดล้อมในการท างานขององค์กร (4). ธรรมชาติของการท างาน ลักษณะ
ของงานที่ท า รวมถึงความพึงพอใจในการท างาน  ความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็นตัวเชื่อมประสานความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร ความผูกพันเป็นมากกว่าความพอใจ เพราะเมื่อพนักงานรู้สึก
ผูกพันต่อองค์กรโดยการได้ร่วมเป็นสมาชิกในองค์การ มีสัมพันธภาพทางสังคมในที่ท างาน และ  การ
รับรู้ในภาพลักษณ์ขององค์การจะเกิดความรู้สึกอยากทุ่มเท อยากรับผิดชอบ และอยากสร้างผลงาน
ให้กับองค์กร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สามารถน าไปสู่การลดอัตราการลาออกของพนักงาน จาก
บริษัทภายนอก (Outsource)   ทั้งนี้การได้มาซึ่งความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรต้องค านึงถึง 
คุณภาพชีวิตการท างานในด้าน  ผลตอบแทนในการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และโอกาสที่
บุคลากรจะได้รับในการพัฒนาศักยภาพด้วย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร (Population Scope) ในการวิจัยครั้งนี้ประชากรได้แก่ พนักงานที่มาจากบริษัท

จัดส่งพนักงาน(Outsource) ของบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  จ ากัด (มหาชน) จ านวน  
11,000 คน          ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562  เอกสารอัดส าเนา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด มหาชน )  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คณะผู้วิจัยใช้สูตร
ค านวนตัวอย่าง ของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane)  ค านวนหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือประมาณค่า
สัดส่วนของประชากร ที่จ านวนประชากร  11,000 สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 
0.5 และระดับความเชื่อมั่น 95%  ได้จ านวนตัวอย่าง  385.96  ตัวอย่าง คณะผู้วิจัยก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ที่จ านวน 400 ตัวอย่าง 

สูตรการค านวนกลุ่มตัวอย่าง ของทาโร ยามาเน่   
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นข้อค าถามปลายปิด โดยอาศัย
แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาสรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา และน ามา
จัดท าแบบสอบถามให้มีความสัมพันธ์กับกรอบแนวความคิด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่  

ตอนที่ 1. เป็นค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ การศึกษา อาชีพการท างาน  จ านวน 6 ข้อ 

ตอนที่ 2. เป็นค าถามปลายปิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานจากบริษัท
จัดหางาน บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 12 ข้อ 

ตอนที่ 3. เป็นค าถามปลายปิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานจากบริษัทจัดหา
งาน บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 10 ข้อ 

ตอนที่ 4. เป็นค าถามปลายเปิด เกี่ยวกับปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการ
จัดการคุณภาพการท างาน เพ่ือความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานจากบริษัทจัดหางาน บริษัท การ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  จ านวน 1 ข้อ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด และน ามาหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของ Cronbach ด้วยโปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูป โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.952 มีค่าอ านาจจ าแนก 0.408 ถึง 
0.851 
 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 1. ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วย
การหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 2. ด าเนินการติดต่อขอเก็บข้อมูลในการวิจัย 
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 3. ท าการสุ่มตัวอย่าง จากนั้นเข้าพบกลุ่มตัวอย่างและท าการชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน วัน 
เวลา และสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัย ให้กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบ และลงนาม
ยินยอมเข้ารับการวิจัย 
 4. ด าเนินการเก็บข้อมูลวิจัยตามแผน 
 5. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และแปรผลในรูปแบบความเรียง และตาราง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล คุณลักษณะของประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม มีผลการวิจัยดังนี้คือ 
             เพศ  กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.25%  เพศชาย 
จ านวน 155 คน  คิดเป็นร้อยละ38.5%  อาย ุกลุ่มตัวอย่าง อายุ 51 ปี – 60 ปี จ านวน 236 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59% รองลงมาคืออายุ 41 ปี – 50 ปี จ านวน 100 คน  คิดเป็นร้อยละ 25% อายุ 31 ปี – 40 
ปี จ านาน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75%    อายุ 21 ปี – 30 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25%  
อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75%   ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี จ านวน 213 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.25% รองลงมา คือ อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25% 
ปริญญาโท จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75% ระดับ ปวช. จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6%  
มัธยมศึกษา จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25%    ต าแหน่งงาน  กลุ่มตัวอย่างต าแหน่งพนักงาน
รายเดือน จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 81.5% รองลงมาระดับหัวหน้างาน  จ านวน 38 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.5%   พนังงานรายวัน จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8%   อายุงาน อายุงาน 1-3 ปี 
จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25%  รองลงมา   อายุงาน 4-6 ปี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.25%  อายุงาน  น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75% อายุงาน 11-15 ปี 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75%  
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานที่มาจากบริษัทจัดส่งพนักงาน
(Outsource)  ของบริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
 ตาราง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานที่มาจากบริษัทจัดส่งพนักงาน
(Outsource)  ของบริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

ล าดับ คุณภาพชีวิตการท างาน    x  S.D. แปลผล 
ผลตอบแทนในการท างาน 

1 ผลตอบแทนในการท างาน 3.07 0.92 ปานกลาง 
2 สภาพแวดล้อมในการท างาน 3.27 0.92 ปานกลาง 
3 โอกาสในการพัฒนา 3.22 0.94 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.18 0.01 ปานกลาง 
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 จากการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานที่มาจากบริษัทจัดส่งพนักงาน
(Outsource)  ของบริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.18)  โดย มีคะแนนเฉลี่ยของคุณภาพด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้าน
โอกาสในการพัฒนาและด้านผลตอบแทนในการท างาน คือ 3.27,  3.22  และ 3.07 ตามล าดับ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทการปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
 ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทการปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

ล าดับ คุณภาพชีวิตการท างาน    x  S.D. แปลผล 
ผลตอบแทนในการท างาน 

1 การมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกในองค์กร 3.10 1.02 ปานกลาง 
2 สัมพันธภาพทางสังคมในท่ีท างาน 3.54 0.89 มาก 
3 ค่านิยม ความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์องค์กร 3.66 0.90 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.43 0.09 มาก 
 
 จากการศึกษา พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทการปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.43)  โดย มีคะแนนเฉลี่ยของความผูกพัน
ด้านค่านิยม การรับรู้ในภาพลักษณ์ขององค์การสัมพันธภาพทางสังคมในที่ท างาน และการมีส่วนร่วม
เป็นสมาชิกในองค์กร คือ 3.66 ,  3.54  และ 3.10 ตามล าดับ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน กับ ความผูกพัน
ต่อองค์กร ของพนักงานที่มาจากบริษัทจัดส่งพนักงาน(Outsource)  ของบริษัท การปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
 ตารางผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน กับ ความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานที่มาจากบริษัทจัดส่งพนักงาน(Outsource)  ของบริษัท การปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

คุณภาพชีวิตการท างาน 

ความผูกพันต่อองค์กร 
การมีส่วนร่วมของ

สมาชกิ        ในองค์กร 
สัมพันธภาพทางสังคม             

ในที่ท างาน 
ค่านิยม ความเชื่อมั่นใน
ภาพลักษณ์ขององคก์ร 

Correlation® แปลผล Correlation® 
แปล
ผล 

Correlation® แปลผล 

ผลตอบแทนการท างาน .433** ต่ า .219** ต่ ามาก .317** ต่ า 
สภาพแวดล้อมการ
ท างาน 

.270** 
ต่ ามาก 

.346** 
ต่ า 

.417** 
ต่ า 

โอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ 

.655** 
ปาน
กลาง 

.443** 
ต่ า 

.466** 
ต่ า 
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จากการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานที่มาจากบริษัทจัดส่งพนักงาน
(Outsource)  ของบริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กรในทิศทางเดียวกันทุกๆ ด้านตามตารางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
ชีวิตการท างาน กับ ความผูกพันต่อองค์กร สามารถการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 

ความสัมพันธ์ระดับปานกลางคือโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ กับ การมีส่วนร่วมของสมาชิก
ในองค์กร 

ความสัมพันธ์ระดับต่ า คือ ผลตอบแทนการท างาน กับ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กร 
และ ค่านิยม ความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ขององค์กร , สภาพแวดล้อมการท างาน กับ สัมพันธภาพทาง
สังคมในที่ท างาน และค่านิยมความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ขององค์กร , โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 
กับ สัมพันธภาพทางสังคมในที่ท างาน และ  ค่านิยมความเชื่อม่ันในภาพลักษณ์ขององค์กร 

ความสัมพันธ์ระดับต่ ามาก คือ ผลตอบแทนการท างาน กับ  สัมพันธภาพทางสังคมในที่
ท างาน  และ สภาพแวดล้อมการท างาน กับ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กร 

 
สรุปและวิจารณ์ผล 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน ของบริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย ผลตอบแทนในการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และโอกาสใน
การพัฒนาศักยภาพการ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับความผูกพันต่อองค์กร ในด้านการร่วมเป็น
สมาชิกในองค์การ สัมพันธภาพทางสังคมในที่ท างาน และการรับรู้ในภาพลักษณ์ขององค์การ ใน
ภาพรวมคะแนนค่าความสัมพันธ์แม้จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันแต่ก็เป็นค่าความสัมพันธ์ที่อยู่
ในระดับปานกลางถึงต่ ามาก สอดคล้องกับข้อมูลสถิติการลาออกในปี 2561 ของพนักงานจากบริษัท
ภายนอก  (Outsource Service)  บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  

การดูแลรักษาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่มีคุณค่าส าหรับทุกองค์กร   ทุนมนุษย์มี
ความส าคัญต่อต้นทุนการจัดการ ความเชื่อมั่น และความต่อเนื่องในการด าเนินงานของบริษัทเป็น
อย่างยิ่งในการที่จะรักษาคนเก่งๆ ไว้กับองค์กร ซึ่งมีหลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนในการ
ท างาน ในรูปของผลตอบแทนทางการเงิน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน สังคมการท างานที่ดีและโอกาสในการพัฒนาศักยส าหรับภาพการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน 
สอดคล้องกับ Walton, R. E. (1973:  pp 12-18.) ;  Huse, E. F, & Cummings, T. G. (1985 : 
pp. 198-199 ) ; Schermerhorn, Hunt & Osborn  (1994:pp: 52-57 ) การแก้ไขปัญหาการ
ลาออกของบุคลากร  ควรเริ่มจากการค้นหาสาเหตุในการลาออกให้ชัดเจน เพ่ือที่จะเลือกแนวทางใน
การดูแลรักษาทุนมนุษย์ขององค์กรให้ถูกวิธี  การขาดคุณภาพชีวิตการท างานเป็นส่วนหนึ่งของการ
ลาออกของพนักงานที่ท าให้พนักงานมีความตั้งใจจะลาออก ความไม่พึงพอใจในการท างาน ส่งผลต่อ
ความรู้สึกของพนักงานในด้านต่างๆ เช่น ความอ่อนล้าทางอารมณ์ เช่น การหมดก าลังใจ การลด
ความเป็นตัวบุคคล  ความรู้สึกไม่ไม่ดีต่อหัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน จนท าให้พนักงานปฏิบัติงานอย่าง
ไม่กระตือรือร้น รวมไปถึงความรู้สึกว่าตนไม่ประสบความส าเร็จ ซึ่งน าไปสู่ความตั้งใจของพนักงานที่
จะลาออก   สอดคล้องการการศึกษาของพึงพิศ จากผา (2559 : 20-21) ความผูกพันต่อองค์กรเป็น
ตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของความผูกพันและมั่นคงของสมาชิกในองค์กร เป็นความรู้สึกในเชิงบวกของ
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สมาชิกซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในด้านพฤติกรรม ค่านิยม ความเชื่อมั่น ความศรัทธา  ที่
สมาชิกมีต่ออนโยบายและเป้าหมายขององค์กร เต็มใจที่จะปฏิบัติงานงานด้วยความภักดี และอยาก
อยู่กับองค์กรไม่ลาออกไปท างานที่อ่ืน  

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

 ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน ของบริษัท การปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับความผูกพันต่อองค์กร ในภาพรวม
คะแนนค่าเป็นค่าความสัมพันธ์ที่อยู่ในระดับปานกลางถึงต่ ามาก  การผูกพันในระดับปานกลาง ถึงต่ า
มากก่อให้เกิด ความตั้งใจในการท างานลดลง  บุคลากรจะจ ากัดบทบาทของตัวเอง และชั่งน้ าหนัก
ระหว่างความต้องการในการท างานกับองค์การ และความไม่ต้องการท างานกับองค์การ น าไปสู่การ
ลาออกเม่ือบุคลากรที่ทางเลือกที่ดีกว่า  ความต้องการในการรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้คงอยู่
กับองค์การควรน า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน กับ ความผูกพันต่อองค์การ มาใช้
เป็นแนวทางในการรักษาบุคลากร 
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การพยากรณ์ผลตอบแทนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF)  
ของบริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

Forecasting of Long-Term Equity Fund returns (LTF)  
Of The Siam Commercial Bank Securities Public Company Limited 

อรไท  ช้ัวเจริญ1  มณีรัตน์ จรุงเดชากุล2 และ อนันต์ เหลืองนภาเลิศ3 
Orathai Chuacharoen,  Maniratt Jaroongdaechakul, Anan Luengnaphaertlert 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
ของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และเพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ผลตอบแทนของ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของบริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โดยเก็บข้อมูลจาก
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของบริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 3 กองทุน 
ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2) กองทุนเปิดไทย
พาณิชย์หุ้นระยะยาว (SCBLT3) และ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS)  

ผู้วิจัยท าการสร้างสมการพยากรณ์ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของบริษัท
หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้สมการดังนี ้

SCBLT2 = 1.337 + .836RSET100 + .047PE - 1.834D_Interest - .102 In 
SCBLT3 = .545 + .980RSET100 + .047PE - .827D_Interest - .350In 

 SCBLTS = 0.047 + .313RSET100 + .002PE - .051D_Interest - .307 In 
ซึ่งพบว่า ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลและเหมาะในการใช้ในการพยากรณ์ผลตอบแทนกองทุน

รวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ที่สุด คือ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100 Index) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
อาจารย์ประจ า ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง, อีเมล : Orathai_c@rumail.ru.ac.th 
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Abstract 
The objective of this research is to study factors affecting the return of long-

term equity funds. Of The Siam Commercial Bank Securities Public Company Limited 
and to create an equation for the return of the Long-Term Equity Fund of the The 
Siam Commercial Bank Securities Public Company Limited by collecting data from 
the Long-Term Equity Fund of The Siam Commercial Bank Securities Public Company 
Limited. There are 3 funds in the last 5 years including SCB Long Term Equity Plus 
Fund (SCBLT2), SCB Long Term Equity Fund (SCBLT3), and SCB Long-Term Smart 
Fund (SCBLTS). 

The researcher created a forecasting equation for the return of long-term 
equity funds. Of The Siam Commercial Bank Securities Public Company Limited has 
the following equations. 

 
SCBLT2 = 1.337 + .836RSET100 + .047PE - 1.834D_Interest - .102 In 

 SCBLT3 = .545 + .980RSET100 + .047PE - .827D_Interest - .350In 
 SCBLTS = 0.047 + .313RSET100 + .002PE - .051D_Interest - .307 In 

 
It is found that the most influential and suitable factors for forecasting the return on 
Long-Term Equity Fund (LTF) Of The Siam Commercial Bank Securities Public 
Company Limited are the rate of change of the Stock Exchange of Thailand (SET100 
Index). 
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บทน า 
 ปัจจุบันการลงทุนมีหลายประเภท ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ ตราสารหนี้ หุ้นทุน กองทุน
รวม ฯลฯ หรือทรัพย์สินที่จับต้องได้ เช่น อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน ทองค า ฯลฯ โดยที่ผู้ลงทุนสามารถ
ลงทุนในกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนได้มากที่สุดหรือลงทุนในกลุ่มที่ตรงกับความต้องการของผู้ ลงทุนและ
เป็นปัจจัยประกอบการตัดสินใจ เพ่ือบริหารเงินให้งอกเงยจากเงินออม การน าเงินออมออกมาลงทุน
นั้นผู้ลงทุนหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนมากกว่า อัตราเงินเฟ้อ หรืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารมอบให้ ซึ่ง
ปัจจุบันธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ร้อยละ 1.5 ดังนั้นการตัดสินใจน าเงินออมออกมาลงทุนผู้
ลงทุนจึงต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนอย่างรอบคอบ และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็น
อย่างดี พิจารณาเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ และเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิด
ขึ้นกับเงินออมของผู้ลงทุนที่น าออกมาลงทุน ส่งผลให้สถาบันการเงินต่างๆ ได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินหลากหลายรูปแบบ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน ประเภทนี้ สามารถน าไปหัก
ลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกินกองละ 15% ของเงินได้พึงประเมิน (เงินได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายและ
ค่าลดหย่อน) และสูงสุดไม่เกินกองละ 500,000 บาท ดังนั้นหมายความว่าสามารถน าไปลดหย่อนได้
ถึง 500,000 บาท  ท าให้นักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาให้ความสนใจลงทุนผ่านกองทุนเหล่านี้ได้ 
เนื่องจากประชาชนเริ่มเข้าใจถึงประโยชน์ของการลงทุน เนื่องจากสามารถน าไปใช้ในการลดหย่อน
ภาษีได้ และยังเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ าแต่ได้รับผลตอบแทนที่สูงมากกว่าการน าเงินฝากประจ า
อีกด้วย  ดังนั้นการเลือกลงทุนในกองทุนรวมผู้ลงทุนที่ไม่มีความช านาญในการเลือกลงทุนหลักทรัพย์
แต่ละตัว โดยลักษณะของกองทุนรวมจะเป็นการน าเงินของนักลงทุนรายย่อยๆไปลงทุนร่วมกันเพ่ือ
เป็นเงินก้อนใหญ่ โดยมีตัวแทนที่เป็นมืออาชีพซึ่งเราเรียกว่าผู้จัดการกองทุนมาช่วยในการบริหารการ
ลงทุน กองทุนที่ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเลือกลงทุนจะมีลักษณะเป็นกองทุนเปิดเนื่องจาก
กองทุนมีสภาพคล่องมาก กว่ากองทุนปิด กองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) เป็นกองทุนเปิดที่ผู้ลงทุน
ส่วนใหญ่ให้ความนิยมสูง แต่จะเลือกลงทุนในกองไหนที่ให้อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่คุ้มค่า
เป็นเรื่องที่ผู้ลงทุนต้องสนใจและศึกษาก่อนตัดสินใจในการน าเงินไปลงทุน รวมถึงสถาบันการเงินที่ผู้
ลงทุนจะเลือกซื้อกองทุนด้วยนั้นก็ย่อมมีส่วนประกอบในการตัดสินใจเลือกลงทุนโดยอาจจะพิจารณา
จากผลการด าเนินงานเป็นหลัก 
 จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงศึกษาปัจจัยที่มีต่อผลตอบแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัท
หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว โดยผู้วิจัยได้เลือก บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นตัวอย่างในการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพ่ือที่ผู้ลงทุนจะได้น าข้อมูลนี้ไปใช้เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการช่วยตัดสินใจเลือกลงทุนได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของบริษัท 
หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
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2.  เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของบริษัท 
หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

 
นิยามศัพท ์
 “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ” หมายถึง ตลาดรองที่ท าหน้าที่เป็นศูยน์กลางการซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่ออกจ าหน่วยในตลาดแรกมาแล้ว 

“ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Set Index)”  หมายถึง ดัชนีราคาหลักทรัพย์
ของกลุ่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นดัชนีถัวเฉลี่ยของมูลค่าทุนจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ค านวณจากมูลค่ารวมของหลักทรัพย์สามัญทั้งหมด ณ วันปัจจุบัน (ค านวณจาก 
ราคาถัวเฉลี่ยของราคาตลาด ณ ปัจจุบันของหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งหมดในกระดานหลัก) โดย
ค านวณเปรียบเทียบกับมูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์สามัญทั้งหมด ณ วันฐาน (ราคาตลาดของ
ตลาดหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 30 เมษายน 2518  ซึ่งเป็นวันที่เปิด
ด าเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) (TSI.2546:69) 

“ผลตอบแทน (Return)” หมายถึง ดอกผลทั้งสิ้นที่ได้รับจากหลักทรัพย์ที่ได้ลงทุนตลอด
ระยะเวลาหนึ่งที่ผู้ลงทุนครอบครองกรรมสิทธิ์หรือถือครองหลักทรัพย์นั้น (เรียกว่า รายได้ปัจจุบัน) 
รวมทั้งมูลค่าส่วนเพิ่มของราคาตลาดของหลักทรัพย์ ณ  วันสุดท้ายของระยะเวลาลงทุนที่สูงกว่าราคา
ทุนที่ซื้อหลักทรัพย์นั้น (เรียกว่า ส่วนเกินทุน)  
 “ดอกเบี้ยเงินฝาก” หมายถึง อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปีที่สถาบันการเงินได้ท าการจ่ายให้
เพ่ือเป็นค่าตอบแทนส าหรับท่านที่น าเงินนั้นมาฝากไว้กับธนาคารต่าง ๆ ซึ่งแต่ละธนาคารนั้นก็ให้อัตรา
ดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน และอัตราดอกเบี้ยของแต่ละสถาบันการเงินนั้นก็มีหลายประเภทเช่นกันทั้งนี้ก็
ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารที่ได้ตั้งเงื่อนไขในการฝากด้วยเป็นการฝากแบบไหน 
 “อัตราเงินเฟ้อ” หมายถึง ภาวะเงินเฟ้อ (inflation) หมายถึง การที่ระดับราคาของสินค้า
หรือการบริการในช่วงระยะเวลาหนึ่งราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหน่วยวัดในรูปแบบของ
อัตราร้อยละจากดรรชนีราคา โดยวัดจากดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป 
 “อัตราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น” คือ อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดของหุ้น
สามัญต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นสามัญ (EPS) ที่บริษัทนั้นท าได้ในรอบระยะเวลา 12 เดือน หรือในรอบ 1 ปี
ล่าสุด  
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์
ผลตอบแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของบริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โดย
มีแนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
 
ทฤษฎีและแนวคิดการลงทุนกับผลตอบแทน (Investment Return) 
   ผลตอบ (returns) คือผลประโยชน์ที่นักลงทุนต้องการจากการลงทุนในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือ
ชดเชยและคุ้มค่ากับการเสียโอกาสในการใช้เงินที่ตนเองมีอยู่ไปใช้ในประโยชน์อย่างอ่ืนหรือที่เรียกว่า 
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“ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost)” รวมทั้งการสูญเสียอ านาจซื้อสินค้าในปัจจุบันเนื่องจาก
สินค้าในอนาคตอาจมีราคาที่สูงกว่าจากภาวะเงินเฟ้อ ( Inflation) และระยะเวลาที่ต้องผูกพันกับ
หลักทรัพย์ที่ลงทุนซึ่งผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์นิยมแสดงผลในรูปของร้อยละ โดย
เรียกว่า “อัตราผลตอบแทน (Rate of Return)” นั้นเอง (ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน , 
2552) 
 
แนวคิดเรื่องปัจจัยท่ีก าหนดอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ 
  ในการพิจารณาเลือกลงทุนใดๆในกลุ่มหลักทรัพย์ ซึ่งในการลงทุนใดๆ ผู้ลงทุนควรจะต้องได้
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินเพ่ือชดเชยให้กับผู้ลงทุนในการน าเงินมาลงทุนในหลักทรัพย์นั้นๆ ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ อัตราผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยงที่แท้จริง (Real Risk 
Free Rate of Return) ส่วนชดเชยเงินเฟ้อคาดการณ์ (Expected Inflation Premium) และส่วน
ชดเชยความเสี่ยง (Risk Premium)โดยปัจจัยทั้งสามข้อนี้ จะร่วมกันก าหนดอัตราผลตอบแทนที่ผู้
ลงทุนต้องการ ซึ่งผู้ลงทุนแต่ละรายจะมีระดับการยอมรับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ความเสี่ยงของผู้ลงทุนแต่ละรายเมื่อปัจจัยที่ก าหนดความเสี่ยงเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา อัตร า
ผลตอบแทนที่ต้องการก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย ปัจจัยที่ก าหนดอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการทั้ง
สามปัจจัย 
 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ท าการศึกษา คือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของบริษัท หลักทรัพย์ ไทย
พาณิชย์ จ ากัด ที่เป็นประเภทกองทุนเปิดที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผล และยังคงเปิดด าเนินงานอยู่  ณ 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีท้ังหมด 3 กองทุน ได้แก่ 

1.กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2) 
2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (SCBLT3) 
3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS) 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายความสัมพันธ์(Explanatory Research) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) และ
การวิจัยเชิงพยากรณ์ (Prediction Research) เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ผลตอบแทนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) ของบริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัดในรูป
สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) 
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กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100 
Index) 

2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ : สูงสุด 
3. อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย 
4. อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (Price -Earning Ratio 

: P/E) 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  คือ ผลตอบแทนของกองทุนหุ้นระยะยาวที่ไม่

จ่ายเงินปันผล ของบริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์  จ ากัด 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศึกษาวิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยด าเนินการเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ ซึ่งเป็นข้อมูล
ทุติยภูมิ จากแหล่งข้อมูลดังนี้ 

1. ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลหนังสือชี้ชวนการลงทุนของกองทุนหุ้นระยะยาวที่ท าการวิจัยจาก
เว็บไซด์ของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด  

2. ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของบริษัท 
หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัดที่ท าการวิจัย จากเว็บไซด์ของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
เป็นรายเดือน  

3. ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100 Index) 
จากเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4. ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลอัตราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (Price -Earning Ratio : P/E) 
จากเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5. ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลดัชนีผู้บริโภคพ้ืนฐาน จากเว็บไซด์ของกระทรวงพาณิชย์ 

ตัวแปรอิสระ 

 - อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุ้นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100 Index) 

 - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ : สูงสุด 

 - อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย 

 - อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนราคาปิด
ต่อก าไรต่อหุ้น (Price -Earning Ratio : P/E) 

 

ผลตอบแทนของกองทุนหุ้นระยะยาว
ที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผล ของบริษัท 

หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์  จ ากัด 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ท าการวิเคราะห์เชิงทางสถิติ โดยน าข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมมาจากบริษัท

หลักทรัพย์  ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และข้อมูลปัจจัยต่างๆ จากจากเว็บไซด์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซด์ของกระทรวงพาณิชย์ มาค านวณด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือบันทึก
ลงในโปรแกรม เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามล าดับ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยค านวณหาผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) พิจารณาจากการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมมาเป็นรายเดือน 
โดยใช้ข้อมูล ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 จนถึง เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยค านวณได้จากสูตร 
   Rpt  = ( NAVt– NAVt-1)  / (NAVt-1) 
โดยก าหนดให้   

Rpt = ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ณ เดือนที่ t 
NAVt  = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ณ เดือนที่ t 
NAVt-1 = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ณ เดือนที่ t-1 
เมื่อผู้วิจัยได้ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เป็นรายเดือนของแต่ละกองแล้ว 

จะท าการบันทึกในรูปแบบตารางลงในโปรแกรม Excel  เพ่ือเตรียมเป็นฐานข้อมูลก่อนเข้าโปรแกรม 
SPSS 

2. ผู้วิจัยค านวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET100 Index) พิจารณาจากดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100 Index) ซึ่ง
เป็นข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมมาเป็นราย ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 จนถึง เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 โดยค านวณได้จากสูตร 

%SET100 Indext  = ( SET100 Indext – SET100 Indext-1)+ / (SET100 Indext-1) *100 
โดยก าหนดให้  

%SET100 Indext  = อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET100 Index)  ณ เดือนที่ t 

SET100 Indext = ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100 Index) ณ เดือนที ่t 
SET100 Indext-1= ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100 Index) ณ เดือนที่ 

t-1 
  เมื่อผู้วิจัยได้อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET100 Index)เป็นรายเดือนแล้ว จะท าการบันทึกในรูปแบบตารางลงในโปรแกรม Excel เพ่ือ
เตรียมเป็นฐานข้อมูลก่อนเข้าโปรแกรม SPSS 

3. ผู้วิจัยค านวณหาอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย พิจารณาจากดัชนีผู้บริโภคพ้ืนฐาน ซึ่งเป็น
ข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมมาเป็นรายเดือน ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 จนถึง เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 โดยค านวณได้จากสูตร 
  %Int  = ( Int – Int-1)+ / (Int-1) *100 
โดยก าหนดให้   
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%Int  = อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย ณ เดือนที่ t 
   Int  = ดัชนีผู้บริโภคพ้ืนฐาน ณ เดือนที่ t 

   Int-1 = ดัชนีผู้บริโภคพ้ืนฐาน ณ เดือนที่ t-1 
  เมื่อผู้วิจัยได้อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยเป็นรายเดือนแล้ว จะท าการบันทึกในรูปแบบ

ตารางลงในโปรแกรม Excel   เพ่ือเตรียมเป็นฐานข้อมูลก่อนเข้าโปรแกรม SPSS 
 4. ผู้วิจัยค านวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (Price -
Earning Ratio : P/E) โดยพิจารณาจากอัตราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (Price -Earning Ratio : 
P/E)  ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมมาเป็นราย ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 จนถึง เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2561  โดยค านวณได้จากสูตร 
  %P/Et  = ( P/Et – P/Et-1)+ / (P/Et-1) *100 
โดยก าหนดให้   

%P/Et  = อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น ณ เดือนที่ t 
P/Et  = อัตราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น ณ เดือนที่ t 

 P/Et-1 = อัตราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น ณ เดือนที่ t-1 
 เมื่อผู้วิจัยได้อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (Price -Earning 
Ratio : P/E) เป็นรายเดือนแล้ว จะท าการบันทึกในรูปแบบตารางลงในโปรแกรม Excel เพ่ือเตรียม
เป็นฐานข้อมูลก่อนเข้าโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ

ท าการวิเคราะห์โดยน าข้อมูล ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF), อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100 Index), อัตราเงินเฟ้อของ
ประเทศไทย, อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น ที่ได้จากการค านวนและ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ : สูงสุด  มาท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือพยากรณ์ผลตอบแทนของกองทุนหุ้นระยะยาวที่
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล ของบริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากัด แยกเป็นรายกองทุน และท าการวัด
ค่าความสัมพันธ์ Correlation ระหว่างผลตอบแทนของกองทุนหุ้นระยะยาวที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผล 
ของบริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากัด กับตัวแปรอิสระที่สามารถน ามาใช้ได้ในการพยากรณ์  
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของบริษัท หลักทรัพย์
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โดยใช้ข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET100 Index) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ : สูงสุด อัตราเงินเฟ้อของ
ประเทศไทย และอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (Price -Earning Ratio 
: P/E) พบว่า ในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส 
(SCBLT2) มีเพียงปัจจัยด้านอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย เท่านั้นที่ไม่สามารถพยากรณ์อัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)ได้ ส่วนอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100 Index) , อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (Price -Earning Ratio : P/E)  , อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ : 
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สูงสุด สามารถพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส 
(SCBLT2)ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
อัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น
ระยะยาว พลัส (SCBLT2) 

Unstandardized 
Coefficients 

t Sig.   B Std. Error 
(Constant) 1.337 .550 2.432 .018 
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET100 Index) 

.836 .042 19.933 .000 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น 
(Price -Earning Ratio : P/E) 

.047 .023 2.075 .043 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ : สูงสุด  -1.834 .750 -2.445 .018 

อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย -.102 .564 -.182 .857 

R = 0.954  , R2 = 0.910 , F-test = 139.357 , P-value < 0.05 
สมการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2) 

เมื่อน าปัจจัยทุกด้านเข้าสมการในรูปคะแนนดิบ เป็นดังนี้ 
SCBLT2 = 1.337 + .836RSET100 + .047PE - 1.834D_Interest - .102 In 
 
ส าหรับการพยากรณ์พยากรณ์อัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว 

(SCBLT3) พบว่า ปัจจัยอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (Price -Earning 
Ratio : P/E), อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ : สูงสุด, อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย ที่ไม่สามารถ
พยากรณ์อัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว  (SCBLT3) อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100 Index) สามารถพยากรณ์
อัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (SCBLT3) ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

  

อัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น
ระยะยาว (SCBLT3) 

Unstandardized 
Coefficients 

t Sig.   B Std. Error 
(Constant) .545 .683 .797 .429 
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET100 Index) 

.980 .052 18.796 .000 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น 
(Price -Earning Ratio : P/E) 

.047 .028 1.654 .104 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ : สูงสุด  -.827 .932 -.888 .379 

อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย -.350 .701 -.500 .619 
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R = 0.947  , R2 = 0.896 , F-test = 119.089 , P-value < 0.05 
 
สมการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (SCBLT3) เมื่อ

น าปัจจัยทุกด้านเข้าสมการในรูปคะแนนดิบ เป็นดังนี้ 
 SCBLT3 = .545 + .980RSET100 + .047PE - .827D_Interest - .350In 

 
ส าหรับการพยากรณ์พยากรณ์อัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว

สมาร์ท (SCBLTS) พบว่า ปัจจัยด้านอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย เท่านั้นที่ไม่สามารถพยากรณ์อัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS) ได้ ส่วนอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100 Index) , อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (Price -Earning Ratio : P/E)  , อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์ :สูงสุด สามารถพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะ
ยาวสมาร์ท (SCBLTS) ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
อัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น
ระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS) 

Unstandardized 
Coefficients 

t Sig.   B Std. Error 
(Constant) .047 .121 .394 .695 
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET100 Index) 

.313 .009 33.988 .000 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น 
(Price -Earning Ratio : P/E) 

.002 .005 .379 .706 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ : สูงสุด  -.051 .164 -.312 .756 

อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย .307 .124 2.484 .016 

R = 0.982  , R2 = 0.964 , F-test = 369.027 , P-value < 0.05 
 

สมการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท 
(SCBLTS)ได้ เมื่อน าปัจจัยทุกด้านเข้าสมการในรูปคะแนนดิบ เป็นดังนี้ 
 SCBLTS = 0.047 + .313RSET100 + .002PE - .051D_Interest - .307 In 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ในการศึกษาผลตอบแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลและเหมาะในการใช้ในการพยากรณ์ผลตอบแทน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ที่สุด คือ อัตรา
การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100 Index) 
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ข้อเสนอแนะ 
ในการพยากรณ์ผลตอบแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของบริษัทหลักทรัพย์ ไทย

พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สามารถพิจารณา อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET100 Index) ได้ เนื่องจากเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ผลตอบแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาปัจจัยในด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมด้วย 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

จากการศึกษาผลตอบแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ยังมีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนอีกหลายตัว ผู้สนใจ
สามารถน าตัวแปรที่สนใจเหล่านั้นมาวิเคราะห์โดยผ่านเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติได้อีกหลาย
รูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ Multivariate Analysis เป็นต้น 
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การท างานเป็นทีมและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานที่พยากรณ์ความผูกพันในงานของ
พนักงานอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร 

Team work and Work Life Balance Predicting Work Engagement of Cement 
Industry Employees in Bangkok 

 
ณัฐชา  เมืองโต1  

Natcha  Muengto 1  
 
บทคัดย่อ 

 วิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันในงาน การท างานเป็นทีมและ
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของพนักงาน 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท างาน
เป็นทีมกับความผูกพันในงานของพนักงาน 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างานกับความผูกพันในงานของพนักงาน 4) เพ่ือพยากรณ์ความผูกพันในงานของ
พนักงานด้วย การท างานเป็นทีม และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน กลุ่มตัวอย่างคือพนักงาน
ระดับปฏิบัติการและหัวหน้างานบริษัทอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ ในกรุงเทพมหานครจ านวน 358 
คน สถิติที่ใช้คือ ค่าถวามถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์
เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความผูกพันในงานมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (x̄  = 3.85, SD = 0.57) การท างานเป็นทีมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ( x̄ = 
3.70, SD = 0.53) ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง( x̄  = 3.74, SD = 
0.51) 2) การท างานเป็นทีมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 (r =.542) และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ผูกพันในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (r = .677)  3) การท างานเป็นทีมและความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างานสามารถพยากรณ์ความผูกพันในงานได้ร้อยละ55.40 โดยสมการพยากรณ์
คือความผูกพันในงานของพนักงาน =  .383(ด้านการท างาน) + .237(ด้านองค์ประกอบของทีม) + 
.203 (ด้านครอบครัว) + .153 (ด้านเวลา)  
 
ค าส าคัญ การท างานเป็นทีม ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน, ความผูกพันในงาน และ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the level of Team Work, Work 
Life Balance and Work Engagement of Cement Industry Employees in Bangkok 2) to 
study relationship between Team Work and Work Engagement of Cement Industry 
Employees in Bangkok 3) to study relationship between Work Life Balance and Work 
Engagement of Cement Industry Employees in Bangkok, 4) to predict Work 
Engagement with Team Work and Work Life Balance. Samples of this were 358 
Cement Industry Employees in Bangkok. The instrument for gathering data was 
questionnaires. The statistics employed for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation, Pearson product-moment correlation coefficient and Stepwise 
Multiple Regression Analysis. The results were concluded that 1) Team Work, Work 
Life Balance and Work Engagement of Cement Industry Employees in Bangkok was at 
high level, 2) There was a positive relationship between Team Work and Work 
Engagement with a statistically significant level of .01, 3) There was positive 
relationship between Work Life Balance and Work Engagement with a statistically 
significant level of .01 4) Work Life Balance: Work, Team Work: Team Composition, 
Work Life Balance : Family and Work Life Balance: Time for 55.4 percent in variance 
in Work Engagement. The equation was Work Engagement = .383 (Work Life Balance 
in the facet of Work) + .237 (Team Work in the facet of Team Composition) + 
.203(Work Life Balance in the facet of Family) + .153 (Work Life Balance in the facet 
of Time)  
 
Keywords Team work, Work Life Balance, Work Engagement and Cement 
Industry 
 
บทน า 

ปัจจุบันหนึ่งในปัญหาที่หลายองค์การต้องประสบคือ เรื่องการเปลี่ยนงานบ่อยของพนักงานที่
เข้ามาท างานในองค์การเพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วตัดสินใจลาออก  หรือแม้แต่พนักงานที่อยู่กับ
องค์การมานานก็เกิดปัญหาการเบื่อหน่ายงานได้เช่นกัน พนักงานขาดความทุ่มเทในงานจึงท าให้เกิด
การท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพ อาจเป็นเพราะพนักงานรู้สึกถึงการไม่ได้รับความส าคัญจึงย่อท้อได้ง่าย 
รู้สึกไม่มีก าลังใจในการท างาน จึงส่งผลให้ท าผลงานออกมาไม่ดีเท่าที่ควร และส่งผลกระทบไปถึง
ปัญหาระดับองค์การ ทุกวันนี้องค์การส่วนใหญ่จึงมักจะเล็งเห็นถึงความส าคัญและมุ่งเน้นหาแนวทาง
ว่า จะท าอย่างไรให้พนักงานเกิดความรู้สึกถึงความผูกพันกับการท างานของตนเองมากขึ้นเพ่ือน ามา
เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญที่จะน าไปสู่ผลการด าเนินงานที่ดีเยี่ยมขององค์การ ความผูกพันในงานจึงเป็น
ทัศนคติที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การแบบใด เนื่องจากเป็นตัวเชื่อมระหว่าง
ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์กับจุดมุ่งหมายขององค์การ ซึ่งการเชื่อมโยงนี้สามารถแสดงออกได้ทาง
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พฤติกรรมและความรู้สึก ผสานกับการมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เข้าใจซึ่งกันและกัน การได้รับ
ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งที่ดขีององค์การ (วิมลมาส,https://th.jobsdb.com) 

ในอดีตเมื่อพนักงานปฏิบัติงานมีความคิดและท างานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน บุคลากร หัวหน้า
งานหรือผู้บังคับบัญชา และต่างคิดว่าตนจะต้องท าหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหน้าที่หรือกรอบภาระ
งานที่ตนรับผิดชอบ มีกฎ ระเบียบวินัย เป็นตัวควบคุมการปฏิบัติตนตามสถานภาพที่ตนด ารงอยู่ หาก
มองในภาพรวมถึงการขับเคลื่อนและการพัฒนาองค์การจะเป็นไปได้อย่างช้าและไร้ทิศทาง ซึ่งหลาย
องค์การได้พยายามค้นหาแนวทางการท างานที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดส่งผลให้หน่วยงาน 
องค์การมีการขับเคลื่อนได้เร็วจึงเห็นได้ว่าองค์การต่างๆได้น าเอาการท างานเป็นทีมเข้ามาใช้ เนื่องจาก
มีความยืดหยุ่นมากข้ึน มีสมรรถภาพในการรวมตัวกันได้รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป ทีมงานจะไม่รู้สึกว่าตนเป็นแค่ผู้ปฏิบัติงาน แต่จะรู้สึกมีส่วนร่วมในหน่วยงาน พร้อมที่จะท า
มากกว่าหน้าที่ และท าได้หลายบทบาทเพราะทุกคนคือทีมเดียวกัน 

ในปัจจุบันนี้ แนวคิดเรื่อง ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน Work-Life Balance หรือ
เรียกสั้นๆว่า WLB นั้นเป็นที่นิยมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งการแข่งขัน
กันทางธุรกิจก็มีมากข้ึน ยิ่งท าให้พนักงานที่ท างานในองค์การเกิดความเครียด ซึ่งจะตามมาด้วยปัญหา
ทางด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต จึงไม่ควรละเลยการบริหารเวลาการท างานให้มีความสมดุลและ
ไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัว การท างานที่น้อยเกินไปอาจท าให้พนักงานรายได้ไม่เพียงพอที่จะอยู่ได้
ภายใต้มาตรฐานการครองชีพ ดังนั้นการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานนั้นถือเป็นอีกหนึ่ง
หัวใจส าคัญที่จะท าให้การใช้ชีวิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  หากสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับการ
ท างานได้ จะช่วยให้เกิดความกินดีอยู่ดี มีสุขภาวะในชีวิตซึ่งจะส่งผลให้เกิดความส าเร็จ ความมั่นคง 
และความก้าวหน้าขององค์กรและสังคม เมื่อพนักงานรู้สึกว่างานที่ท าอยู่นั้นสามารถอ านวยความ
สะดวกต่อชีวิตส่วนตัวได้จะส่งผลต่อความรู้สึกผูกพันในงานในที่สุดและรู้สึกอยากท างานในองค์การนั้น
ไปตลอดได้  

ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาข้อมูลกับกลุ่มพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศไทย
เนื่องจากเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็นอุตสาหกรรมที่จ าเป็นต้องใช้พนักงาน
จ านวนมากทั้งในส่วนการบริหาร ส่วนส านักงาน หรือส่วนการผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็น
เรื่องส าคัญอย่างยิ่งในการดูแลพนักงานทั้งในแง่ของการท างานเป็นทีม การบริหารเวลาการท างานให้
เกิดความสมดุลไม่กระทบต่อเรื่องส่วนตัวและครอบครัว ท างานอย่างมีความสุข เกิดความทุ่มเทในงาน 
มีใจรักในงานที่ท า จนเกิดเป็นความผูกพันในงาน จากความส าคัญข้างต้นผู้วิจัยจึงเลือกท าวิจัยเรื่อง
การท างานเป็นทีมและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานที่พยากรณ์ความผูกพันในงานเพ่ือศึกษา
ถึงระดับและความสัมพันธ์ของตัวแปรและน าไปประยุกต์ใช้ในการเสนอแนวทางพัฒนาองค์การต่อไป 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันในงาน การท างานเป็นทีมและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างานของพนักงาน 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมกับความผูกพันในงาน  
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 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานกับความผูกพันใน
งาน  
 4. เพ่ือพยากรณ์ความผูกพันในงานของพนักงานด้วย การท างานเป็นทีม และความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างาน 
 
วิธีการ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

พนักงานระดับปฏิบัติการและหัวหน้างานบริษัทอุตสาหกรรมผลิตปูนซี เมนต์  ใน
กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์
แกน โดยการเปิดตารางที่กลุ่มตัวอย่าง 2,662 คน ได้ 338 คน แต่ผู้วิจัยสามารถเก็บแบบสอบถาม
สมบูรณ์ได้ท้ังสิ้น 358 ฉบับ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) ซึ่งได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอายุการท างานจ านวน 5 ข้อ แบบสอบถามการท างานเป็น
ทีม 29 ข้อ แบบสอบถามความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 37 ข้อ แบบสอบถามความผูกพันใน
งาน 12 ข้อ โดยมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale)  
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน 36 ชุด หลังน า
ข้อค าถามมาหาค่าอ านาจจ าแนกและความเชื่อมั่น(Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ
ครอนบราช หาค่าอ านาจจ าแนกด้วยค่า Item-Total correlation (r) ซึ่งค่าอ านาจจ าแนกและค่า
ความเชื่อมันของแบบสอบถามดังตาราง 
 
ตารางที่ 1 ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

ตัวแปร จ านวนข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น 
การท างานเป็นทีม 29 .233 - .776 .954 
ความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน 37 .201 - .770 .918 

ความผูกพันในงาน 12 .648 - .826 .949 
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 
ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะส่วนบุคคล  

 1.1 พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ54.18 และเป็นเพศ
ชาย จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 45.81 

 1.2 อายุ  



184 

 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 26-30 ปี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 28.77 รองลงมา
คือ อายุ 31-35 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 24.86  อายุ 36-40 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อย
ละ17.03 อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ25 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 11.17  อายุ 41 -45 ปี 
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 9.49 และ อายุ 46ปีขึ้นไป จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละอ8.65 
ตามล าดับ 

 1.3 ระดับการศึกษา  
 พนักงานส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี มากเป็นอันดับหนึ่งจ านวน 246 

คน คิดเป็นร้อยละ 68.71  รองลงมา คือ มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 59 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 16.48 และมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 
ตามล าดับ 

 1.4 รายได้ต่อเดือน 
 พนักงานส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มากเป็นอันดับหนึ่ง จ านวน 

107 คน คิดเป็นร้อยละ 29.88 รองลงมา คือ มีรายได้ต่อเดือน 25 ,001-35,000บาท จ านวน 81 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.62  รายได้ต่อเดือน 35,001-45,000 บาท จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 15.64 
รายได้ต่อเดือนมากกว่า55,000 บาท จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 15.36 รายได้ต่อเดือน45 ,001-
55,000 บาท จ านวน 33 คน   คิดเป็นร้อยละ 9.21  และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า15 ,000 บาท 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.26 ตามล าดับ 

 1.5 อายุงาน 
 พนักงานส่วนใหญ่มีอายุการท างาน 1-5  ปี มากเป็นอันดับหนึ่ง จ านวน 130 คน คิด

เป็นร้อยละ 36.31  รองลงมา คือ อายุการท างานมากกว่า10ปี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.77 อายุการท างาน 6-10 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 และอายุการท างานน้อยกว่า 1 
ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 13.40 

2. ระดับการท างานเป็นทีม ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความผูกพันในงาน 
 2.1 ระดับการท างานเป็นทีมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̄  = 3.70, SD = 

0.53) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การท างานเป็นทีมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
ด้านสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออ่ืน ( x̄  = 3.85, SD = 0.62) รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนาทีม ( 
x̄  = 3.76, SD = 0.61) ด้านองค์ประกอบของทีม( x̄  = 3.66, SD = 0.62) และด้านบริบทของ
องค์กร ( x̄  = 3.55, SD = 0.56) ตามล าดับ 

 2.2 ระดับความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  x̄  
= 3.74, SD = 0.51) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านครอบครัว มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออ่ืน ( x̄  
= 4.02, SD = 0.57) รองลงมาได้แก่ ด้านการท างาน ( x̄  = 3.83, SD = 0.56) ด้านสติปัญญา( x̄  = 
3.71, SD = 0.62) ด้านเวลา ( x̄ = 3.68, SD = 0.64)   และด้านการเงิน ( x̄  = 3.48, SD = 0.77) 
ตามล าดับ 

 2.3 ระดับความผูกพันในงานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄  = 3.85, SD = 0.57) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่า เฉลี่ยสูงกว่าข้ออ่ืน 
ได้แก่ “ท่านเชื่อว่าตนเองสามารถท างานให้ส าเร็จได้”  ( x̄ = 4.11, SD = 0.71) รองลงมาได้แก่ 
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“ท่านพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในการท างานอยู่เสมอ” ( x̄  = 4.09, SD = 0.70) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
กว่าข้ออ่ืนได้แก ่“ท่านสนุกกับการท างาน” ( x̄ = 3.60, SD = 0.84) 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมกับความผูกพันในงาน และความสมระหว่างชีวิต
กับการท างานกับความผูกพันในงาน 

 
ตารางที ่2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมกับความผูกพันในงาน  

ตัวแปร 
ความผูกพันในงาน 

r p 
การท างานเป็นทีม .542 .000 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พบว่า การท างานเป็นทีมมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันในงาน โดยการท างานเป็นทีมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันใน
งานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 กล่าวคือเมื่อพนักงานมีการท างานเป็นทีมสูงความผูกพันใน
งานจะสูงด้วย โดยความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (r=.542) 

 
ตารางที่3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานกับความผูกพันใน
งาน  

ตัวแปร 
ความผูกพันในงาน 

r p 
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน .677 .000 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

จากตารางที่3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พบว่า ความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในงาน โดยความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวคือเมื่อ
พนักงานมีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานสูงความผูกพันในงานจะสูงด้วย โดยความสัมพันธ์อยู่
ในระดับสูง (r=.677) 

4. ผลการวิเคราะห์การพยากรณ์ความผูกพันในงานโดยการท างานเป็นทีม และความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างาน 

การทดสอบสมมติฐานนี้ผู้วิจัยได้น าตัวแปรพยากรณ์จ านวน2ตัวประกอบด้วยการท างานเป็น
ทีมและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานเข้าวิเคราะห์ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณดัง 
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ตารางที่ 4  
ตารางที ่4 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพ่ือพยากรณ์ความผูกพันในงาน  

ขั้นที่ ตัวแปรพยากร์ R (R)2x100 Adj R2 F P 

1 ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน 

.635 40.3 .401 240.256** .000 

2 ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน 

.699 48.8 .485 169.433** .000 

 การท างานเป็นทีม      
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

จากตารางที่ 4 พบว่าการท างานเป็นทีมและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานที่
พยากรณ์ความผูกพันในงานได้รับการคัดเลือกเข้าสู่สมการถดถอยขั้นตอนโดยพิจารณาค่าF มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพบว่า 

ขั้นที่ 1 ตัวแปรความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานสามารถพยากรณ์ความผูกพันในงาน
ของพนักงานได้ร้อยละ 40.30 

 ขั้นที่ 2 เมื่อเพ่ิมตัวแปรการท างานเป็นทีมสามารถร่วมพยากรณ์ความผูกพันในงานของ
พนักงานได้ร้อยละ48.80  
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมกับความผูกพันใน
งานพบว่า การท างานเป็นทีมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ .01 ซึ่ งผลการวิ เคราะห์ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ ง ไว้  สอดคล้องกับแนวคิดของ
(Westman,2001) ในองค์การส่วนมากนั้นผลการปฏิบัติงานคือผลลัพธ์ที่เกิดจากการผสมผสานการ
ท างานของพนักงานแต่ละคนในองค์การเข้าด้วยกัน โดยจ าเป็นต้องอาศัยความยึดมั่นผูกพันในงานมา
เป็นส่วนส าคัญที่จะท าหน้าที่เสมือนสะพานเชื่อมความรู้สึกยึดมั่นผูกพันของสมาชิกหรือพนักงานแต่
ละคนเข้าด้วยกัน เพื่อให้การท างานเป็นทีมเกิดความแน่นแฟ้นมากขึ้น เพราะหากพนักงานแต่ละคนมี
ความยึดมั่นต่อพนักงานด้วยกันน าไปสู่ความผูกพันต่องานที่ท า จะส่งผลให้มีการปฏิบัติงานที่ดีและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในงาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งผลการวิเคราะห์เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Saltzstein A.L.,ออนไลน์,(2553) อ้างโดยจุฑาภรณ์,(2554) ประโยชน์ที่พนักงานได้จากการ
สนับสนุนให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานท าให้พนักงานรู้สึกมีความเสมอภาคในงาน ท า
ให้มีสุขภาพจิต และมีความสุขในชีวิตการท างาน ช่วยให้เกิดการปรับปรุงการสื่อสาร การประสานงาน 
แรงจูงใจในการท างาน และความสามารถในการท างานของพนักงานดีขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่
ช่วยสนับสนุนให้พนักงานเกิดความผูกพันในงานและการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพขององค์การ 



187 

 

การท างานเป็นทีมและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานสามารถร่วมกันพยากรณ์ความ
ผูกพันในงานของพนักงานได้ทั้งนี้ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานด้านการท างานเป็นตัวแปร
อันดับแรกที่ท านายความผูกพันในงานได้เนื่องจากบุคคลที่มีความมั่นใจในการท างาน กล้าที่จะแสดง
ความคิดเห็นเรื่องงาน ตระหนักเสมอว่าตนสามารถสร้างมีประโยชน์ต่อองค์การได้ เป็นลักษณะของ
คนที่มีความรู้สึกผูกพันในงาน ตรงกับแนวคิดของ โรบาร์ด Rothbard,2001 cited by Saks, (2006) 
ให้ความหมายความผูกพันในงานว่าเป็นสภาวะทางจิตใจที่เกี่ยวพันกับงานโดยบุคคลที่มีผูกพันในงาน
จะมีความสนใจและใส่ใจกับการท างานตามบทบาทที่ได้รับ คือมักใช้เวลาคิดเกี่ยวกับเรื่องงานและมี
ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน โดยจะมีความหมกมุ่นอยู่กับการท างานและให้ความส าคัญกับ
งานเสมอ 

การท างานเป็นทีมด้านองค์ประกอบของทีมสามารถพยากรณ์ความผูกพันในงานของพนักงาน
ไดส้อดคล้องกับผลงานวิจัยของซานโธปาโลและคณะ (2009)อ้างโดยวลลิตา (2554) ศึกษาพบว่า สิ่งที่
เป็นเหตุน าไปสู่ความผูกพันในงานได้แก่การมีความอิสระ อ านาจจัดการงานในความรับผิดชอบ การ
สนับสนุนจากสังคม ความสัมพันธ์ภายในทีม การสอนงานจากหัวหน้างาน การได้รับผลสะท้อนกลับ
เกีย่วกับผลการปฏิบัติงาน และโอกาสในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความผูกพันในงานแบบส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืนๆที่มีผลต่อความผูกพันในงาน เช่นความฉลาดทางอารมณ์ 
ทัศนคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน ความยุติธรรมในงาน เป็นต้น เพ่ือน าผลวิจัยดังกล่าวไปพัฒนาความ
ผูกพันในงาน 
 2. ควรมีการน าระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้วิธีเชิงคุณภาพหรือผสมผสานวิธีเชิงคุณภาพร่วมกับเชิง
ปริมาณเข้ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประ
โยชนสูงสุด เนื่องจากการวิจัยเชิงปริมาณอย่างเดียวอาจมีข้อจ ากัดมเรื่องข้อมูลเชิงลึกบางประการ 
 3. ควรมีการศึกษาผลกระทบการท างานเป็นทีม ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานที่มีผล
ต่อความผูกพันในงานของหน่วยอ่ืนๆ เพ่ือสามารถน าข้อมูลจากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ความต้องการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การลดต้นทุนส าหรับอุตสาหกรรม 
ชิ้นส่วนยานยนต์ 

The needs workshop training : cost reduction for the automotive parts 
industry 

ภานุวัฒน์  สุพรม1  ไพโรจน์  พิภพเอกสิทธิ์2  และ  สรวงอัยย์  อนันทวิจักษณ์3 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นความต้องการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ : การลดต้นทุนส าหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และ 2 . เพ่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นความต้องการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การลดต้นทุนส าหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 
จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามด้านต าแหน่งงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานใน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถาม (Google Forms) ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
สถิติทีใ่ช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) 

ผลการวิจัย พบว่า 1. ความคิดเห็นความต้องการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การลดต้นทุน
ส าหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อ
ฝึกอบรม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกหัวข้อฝึกอบรม 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นความ
ต้องการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การลดต้นทุนส าหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ จ าแนกตาม
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามด้านต าแหน่งงาน พบว่าความคิดเห็นความต้องการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ : การลดต้นทุนส าหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าหัวข้อฝึกอบรมการควบคุมป้องกันความ
ผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนได้ (Poka-Yoke) และความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Waste) ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) การวัดประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักร (OEE) การบ ารุงรักษาทวีผล (TPM) ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) กิจกรรม 5ส (5S) 
และ Reduce Reuse Recycle (3R) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 
ค าส าคัญ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การลดต้นทุน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์    
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Abstract 
 The purposes of this research were to 1. Study the opinion needs workshop 
training : cost reduction for the automotive parts industry and 2. Compare the 
opinion needs workshop training : cost reduction for an automotive parts industry 
classified by the status of the job position of respondents position. The sample of 
this research consisted of 400 employees in the automotive parts industry by 
accidental sampling. The instrument used in the research was a questionnaire 
(Google Forms) which passed content validity checking by 3 experts. The statistics 
used in this research were the mean, standard deviation. One-way ANOVA Analysis. 

The results of the research are as follows:  
1. The opinion needs workshop training : cost reduction for the automotive 

parts industry found that the overall training topics were at the highest level. When 
considering each training topic found that all training topics were at the highest level. 
2. The results of the comparison of the opinion needs workshop training : cost 
reduction for the automotive parts industry classified by the status of respondents 
and job position and found that the needs workshop training : cost reduction for the 
automotive parts industry as a whole was not different significantly at the .05 level. 
When considering each training topic found that Poka-Yoke and 7 Waste were not 
different significantly at the .05 level and Quality Control Circle (QCC), Overall 
Equipment Effectiveness (OEE), Total Productive Management (TPM), Zero Defect 
(Zero Waste), 5S and Reduce Reuse Recycle (3R) were different significantly at the .05 
level. 
 
Keywords Workshop training, Cost reduction, Automotive parts industry. 
 
บทน า 

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในปัจจุบันประสบกับปัญหาด้านต้นทุนในกระบวนการผลิตที่เพ่ิม
สูงขึ้นส่งผลให้องค์กรในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์มีความจ าเป็นต้องด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน โดยองค์ประกอบหลักขององค์กร คือ ต้นทุนการผลิตที่ต้องท าให้ต่ า
ที่สุดโดยที่คุณภาพและค่าคุณค่าในการใช้งานยังคงอยู่ภายใต้การยอมรับของลูกค้า (สุนทร และคณะ, 
2560 : 101-109) นอกจากนี้อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทยต้องมี
ความสามารถในการบริหารกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพ่ือที่จะได้บริหารจัดการลดต้นทุนการ
ผลิตในกระบวนการผลิต และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาซึ่งเป็น
ประเด็นส าคัญที่สุดโดยการบริหารจัดการกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ให้มี
ประสิทธิภาพนั้นบุคคลผู้รับผิดชอบกระบวนการผลิตโดยตรง คือ หัวหน้างานฝ่ายผลิต เพราะหัวหน้า
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งานฝ่ายผลิตมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเชื่อมโยงนโยบายขององค์กรและน าไปสู่การปฏิบัติให้
ส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้และต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่การท างานของตนเองและทีมงาน 

การแก้ปัญหาด้านต้นทุนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น 
การปรับปรุงวิธีการท างาน การปรับปรุงเครื่องจักร การปรับปรุงวัตถุดิบ และการพัฒนาบุคลากรหรือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การฝึกอบรม (Training) การศึกษา (Education) และการ
พัฒนา (Development) นอกจากนี้ ชลชาติ พหุโล และวิไลวรรณ วรคามิน (2562) ได้น าเสนอ
บทความเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยน าแนวทางของ Nadler และ Wiggs 
(1989) มาอธิบายว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรให้
สูงขึ้นมี 3 วิธี ดังนี้ 1. การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับงาน
ปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที หรือมีพฤติกรรม
การท างานที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการขององค์การ แต่การฝึกอบรมมีความเสี่ยงในกรณีที่ผู้
ผ่านการอบรมไม่สามารถท างานได้ตามความมุ่งหวังขององค์กร ซึ่งอาจเป็นเพราะการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมไม่เหมาะสมกับข้ันตอนการท างาน เทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ หรือสภาพแวดล้อมการ
ท างานไม่ตรงกับที่มีการคาดคะเนไว้ 2. การศึกษา (Education) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้น เพ่ือเตรียม
บุคคลให้มีความพร้อมที่จะท างานตามความต้องการขององค์กรในอนาคต ซึ่งหัวข้อและเนื้อหาของ
การศึกษาต้องเกี่ยวข้องกับการท างานปัจจุบัน และมีความแตกต่างจากการฝึกอบรม เนื่องจากเป็น
การเตรียมหัวข้อและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานในอนาคตที่แตกต่างไปจากงานปัจจุบัน การศึกษาจึง
เป็นการเตรียมบุคลากรเพ่ือการเลื่อนขั้นต าแหน่ง (Promotion) หรือให้ท างานในต าแหน่งหน้าที่ใหม่ 
และ 3. การพัฒนา (Development) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์แก่บุคลากรขององค์กร เป็นการช่วยเตรียมความพร้อมของบุคลากรส าหรับการเรียนรู้สิ่ง
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและจุดหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์การ ช่วยให้บุคลากรของ
องค์การได้เพ่ิมพูนความรู้ ขีดความสามารถในการท างาน และความคิดเห็น รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้แสดงความสามารถและศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมา 

สถานประการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์มีการพัฒนาบุคลากรภายในองค์ กรด้วยการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและเห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรซึ่งต้องท างานร่วมกันเป็น
ทีมซึ่งในแต่ละครั้งของการฝึกอบรมส่วนใหญ่จะเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาท าการ
ฝึกอบรมตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในแผนการฝึกอบรมประจ าปี สถานประการในอุตสาหกรรมชิ้ นส่วน
ยานยนต์ส่วนใหญ่ยังไม่มีหลักสูตรฝึกอบรมการลดต้นทุนการผลิตเป็นแบบแผนที่แน่นอน อีกทั้งจาก
สัมภาษณ์พนักงานระดับผู้จัดการและระดับหัวหน้างานเกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรมการลด
ต้นทุนส าหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ พบว่ามีความต้องการในการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 

ผู้วิจัยสนใจศึกษาความต้องการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การลดต้นทุนส าหรับอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์ โดยผลการศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับสถานประกอบการในอุตสาหกรรม
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ชิ้นส่วนยานยนต์หรืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ และสามารถน าเอาผลงานวิจัยไปพัฒนาเป็นหลักสูตร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การลดต้นทุนส าหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับบุคลากรในองค์กร
เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรในระดับนานาชาติต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นความต้องฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การลดต้นทุนส าหรับ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นความต้องฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การลดต้นทุนส าหรับ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามด้านต าแหน่งงาน 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถาม (Google Forms) ซึ่งมีขั้นตอน
การด าเนินการวิจัยดังนี้  

1. ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

เขตจังหวัดปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง นครนายก ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร โดยไม่ทราบจ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง ด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรที่ไม่ทราบจ านวน โดยการ

ค านวณจากสูตร n = (P*(1-.45)*Z2)/e2 ตามแนวทางของ บุญชม ศรีสะอาด (2538 : 38) 
ก าหนดให้สัดส่วนของประชากรเท่ากับ 0.45 ต้องการระดับความเชื่อมั่น 95%, Z=1.96 และยอมให้มี
ค่าความเคลื่อนได้ 5% (error = 0.05) จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้เท่ากับ 380.32 หรือเท่ากับ 
380 คน และผู้วิจัยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมอีกจ านวน 20 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น
จ านวน 380+20 = 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรต้น ได้แก่ ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

โดยก าหนด เพศ อายุ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งงาน และ191ประสบการณ์ท างาน โดยตัว
แปรตามได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ 

ตัวแปรตาม ได้แก่ กิจกรรม 5ส (5S) ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Waste) ของเสียเป็น
ศูนย์ (Zero Defect) การควบคุมป้องกันความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ (Poka-Yoke) การบ ารุงรักษา
ทวีผล (TPM) กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) Reduce Reuse Recycle (3R) และการวัดประสิทธิผล
โดยรวมของเครื่องจักร (OEE) โดยตัวแปรตามได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ 
ได้แก่ ต ารา แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยของพัชมน โป๋ชัน (2553) เพ็ญจันทร์ บัวซาว (2554) สุ
รพล ชามาตย์ (2554) นัทรมย์ ศรีรัตนพันธ์  (2559) สุพิศ แพงศรี (2560) ธนะรัตน์ รัตนกูล (2560) 
อัมพิกา ไกรฤทธิ์ และเพ็ญสุดา พันฤทธิ์ด า (2560).  

3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม 
(Google Forms) มีลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบรายการตรวจสอบ (Checklist) และแบบประเมิน
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวทางของ Likert (1932) 
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4. การหาคุณภาพเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดยเลือกใช้
ข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67-1.00 และน าไปทดลองใช้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 30 คน เพ่ือหาความเชื่อมั่นโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบราค (Cronbach, 1951 : 297-334) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.828  

5. การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

ต้องฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การลดต้นทุนส าหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ผู้วิจัยใช้สถิติพ้ืนฐาน 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การลดต้นทุนส าหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
ยานยนต์ จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามด้านต าแหน่งงาน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็น
รายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe  

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม (Google Forms) ถึงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
โปรแกรมไลน์ (Line) และอีเมล (e-mail) โดยรอผู้ตอบแบบสอบถามตอบกลับมาจนครบจ านวน 400 
คน และน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

7. หลักเกณฑ์การแปลความหมายของระดับคะแนน อาศัยเกณฑ์การหาความกว้างของ
อันตรภาคชั้น (บุญชม ศรีสะอาด, 2542 : 82) ซึ่งค่าที่ได้เท่ากับ 0.8 ดังนี้   

หลักเกณฑ์การแปลความหมายของระดับความคิดเห็นต่อเพ่ือศึกษาความต้องฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ : การลดต้นทุนส าหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ตามระดับคะแนน 

คะแนนเฉลี่ย    ระดับความคิดเห็น 
4.21-5.00   เห็นด้วยมากที่สุด 
3.41-4.20   เห็นด้วยมาก 
2.61-3.40   เห็นด้วยปานกลาง 
1.81-2.60   เห็นด้วยน้อย 
1.00 -1.80   เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เพศชาย ร้อยละ 

68.25 เพศหญิง ร้อยละ 31.75 อายุ 33-43 ปี มากที่สุด จ านวน 137 คน ร้อยละ 34.25 รองลงมา 
ได้แก่ 44-54 ปี จ านวน 98 คน ร้อยละ 24.50 22-32 ปี จ านวน 91 คน ร้อยละ 22.75 และต่ ากว่า 
22 ปี จ านวน 74 คน ร้อยละ 18.50 ตามล าดับ ระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด จ านวน 301 
คน ร้อยละ 75.25 รองลงมา ได้แก่ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 74 คน ร้อยละ 18.50 และต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 26 คน ร้อยละ 6.25 ตามล าดับ ต าแหน่งงาน ระดับหัวหน้างาน มากที่สุด จ านวน 
214 คน 192ร้อยละ 53.50 รองลงมา ได้แก่ ระดับปฏิบัติการ จ านวน 98 คน ร้อยละ 24.50 และ
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ระดับผู้จัดการหรือสูงกว่า จ านวน 88 คน ร้อยละ 22.00 ตามล าดับ ประสบการณ์ท างาน 11 -15 ปี 
มากที่สุด จ านวน 137 คน ร้อยละ 34.25 รองลงมา ได้แก่ มากกว่า  15 ปี จ านวน 98 คน ร้อยละ 
24.50 6-10 ปี จ านวน 91 คน ร้อยละ 22.75 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี จ านวน 74 คน ร้อยละ 
18.50 ตามล าดับ 

2.  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นความต้องฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การลดต้นทุนส าหรับ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นความต้องการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การลดต้นทุนส าหรับ 

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 
 

ล าดับ หัวข้อฝึกอบรม Mean S.D. แปลผล อันดับ 

1.  กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) 4.42 .74 มากที่สุด 6 
2. การวัดประสิทธิผลโดยรวมของ

เครื่องจักร (OEE) 
4.37 .65 มากที่สุด 8 

3. การบ ารุงรักษาทวีผล (TPM) 4.53 .62 มากที่สุด 5 
4. ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) 4.59 .61 มากที่สุด 3 
5. การควบคุมป้องกันความผิดปกติท่ี

อาจเกิดขึ้นได้ (Poka-Yoke) 
4.56 .62 มากที่สุด 4 

6. กิจกรรม 5ส (5S) 4.60 .61 มากที่สุด 1 
7. ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Waste) 4.60 .65 มากที่สุด 2 
8. Reduce Reuse Recycle (3R) 4.38 .69 มากที่สุด 7 
 รวม (เฉลี่ย) 4.51 0.50 มากที่สุด  

 
จากตารางที่ 1  พบว่า หัวข้อฝึกอบรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.51 ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า
กิจกรรม 5ส (5S) ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 4.60 รองลงมา ได้แก่ ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Waste) 
ค่าเฉลี่ย 4.60 ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) ค่าเฉลี่ย 4.59 การควบคุมป้องกันความผิดปกติที่อาจ
เกิดขึ้นได้ (Poka-Yoke) ค่าเฉลี่ย 4.56 การบ ารุงรักษาทวีผล (TPM) ค่าเฉลี่ย 4.53 กิจกรรมกลุ่ม
คุณภาพ (QCC) ค่าเฉลี่ย 4.42 Reduce Reuse Recycle (3R) ค่าเฉลี่ย 4.38 และ การวัด
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ค่าเฉลี่ย 4.37 ตามล าดับ 

3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นความต้องฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การลดต้นทุนส าหรับ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามด้านต าแหน่งงาน มี
รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นความต้องฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การลดต้นทุน 
ส าหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน 
ต าแหน่งงาน 

 

ล าดับ หัวข้อฝึกอบรม 
ระดับปฏิบัติการ ระดับหัวหน้างาน 

ระดับผู้จัดการ 
หรือสูงกว่า P- 

Value 
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

1. กิจกรรมกลุ่ม
คุณภาพ (QCC) 

4.13 0.93 4.42 0.69 4.72 0.45 0.00 

2. การวัด
ประสิทธิผล
โดยรวมของ
เครื่องจักร (OEE) 

4.12 0.60 4.35 0.69 4.70 0.46 0.00 

3. การบ ารุงรักษา
ทวีผล (TPM) 

4.38 0.49 4.57 0.71 4.58 0.50 0.02 

4. ของเสียเป็นศูนย์ 
(Zero Defect) 

4.38 0.70 4.69 0.58 4.58 0.50 0.00 

5. การควบคุม
ป้องกันความ
ผิดปกติท่ีอาจ
เกิดข้ึนได้ (Poka-
Yoke) 

4.63 0.48 4.57 0.71 4.44 0.50 0.10 

6. กิจกรรม 5ส (5S) 4.63 0.48 4.53 0.70 4.72 0.45 0.04 
7. ความสูญเปล่า 7 

ประการ (7 
Waste) 

4.51 0.71 4.59 0.69 4.72 0.45 0.10 

8. Reduce Reuse 
Recycle (3R) 

4.51 0.71 4.42 0.69 4.15 0.63 0.00 
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 รวมเฉลี่ย 4.41 0.57 4.52 0.53 4.58 0.29 0.07 
 

จากตารางที่ 2  พบว่า ความคิดเห็นความต้องฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การลดต้นทุนส าหรับ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่าหัวข้อฝึกอบรมกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe พบว่าระดับหัวหน้างานกับระดับ
ปฏิบัติการ มีความแตกต่างกันเป็นรายคู่เท่ากับ .29 และระดับผู้จัดการหรือสูงกว่ากับหัวหน้างาน มี
ความแตกต่างกันเป็นรายคู่เท่ากับ .30 หัวข้อฝึกอบรมการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 
(OEE) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ 
Scheffe พบว่าระดับหัวหน้างานกับระดับปฏิบัติการ มีความแตกต่างกันเป็นรายคู่เท่ากับ .23 ระดับ
ผู้จัดการหรือสูงกว่ากับระดับปฏิบัติการ มีความแตกต่างกันเป็นรายคู่เท่ากับ .58 และระดับผู้จัดการ
หรือสูงกว่ากับระดับหัวหน้างาน มีความแตกต่างกันเป็นรายคู่เท่ากับ .35 หัวข้อฝึกอบรม การ
บ ารุงรักษาทวีผล (TPM) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่
ด้วยวิธีของ Scheffe พบว่าระดับหัวหน้างานกับระดับปฏิบัติการ มีความแตกต่างกันเป็นรายคู่เท่ากับ 
.20 หัวข้อฝึกอบรมของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe พบว่าระดับหัวหน้างานกับระดับปฏิบัติการ มีความ
แตกต่างกันเป็นรายคู่เท่ากับ .31 หัวข้อฝึกอบรมกิจกรรม 5ส (5S) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe พบว่าระดับผู้จัดการหรือสูงกว่ากับ
ระดับหัวหน้างาน มีความแตกต่างกันเป็นรายคู่เท่ากับ .19 และหัวข้อฝึกอบรม Reduce Reuse 
Recycle (3R) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ ด้วยวิธี
ของ Scheffe พบว่าระดับปฏิบัติการกับระดับผู้จัดการหรือสูงกว่า มีความแตกต่างกันเป็นรายคู่
เท่ากับ .58  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1951. ผลการศึกษาความคิดเห็นความต้องฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การลดต้นทุนส าหรับ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ พบว่าหัวข้อฝึกอบรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายหัวข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด ได้แก่ กิจกรรม 5ส (5S) ความสูญเปล่า 7 
ประการ (7 Waste) ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) การควบคุมป้องกันความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
ได้ (Poka-Yoke) การบ ารุงรักษาทวีผล (TPM) กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) Reduce Reuse 
Recycle (3R) และ การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ที่เป็นเช่นนี้เพราะใน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ส่วนใหญ่ใช้กิจกรรม กิจกรรม 5ส (5S) และความสูญเปล่า 7 ประการ 
(7 Waste) เป็นกิจกรรมหลักในการสร้างจิตส านึกในการลดต้นทุนขององค์กร สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุนทร และคณะ (2560) รูปแบบการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตส าหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
ยานยนต์ ประกอบด้วย การใช้กิจกรรม QCC เพ่ือเพ่ิมผลผลิต หลักการวัดประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักร (OEE- Overall Equipment Effectiveness) ระบบการบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมี
ส่วนร่วม (TPM-Total Productive Maintenance) ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) การควบคุม
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ป้องกันความผิดปกติ ความผิดพลาด หรือชะงักงันของกระบวนการผลิตที่อาจเกิดขึ้นได้ (Poka-Yoke) 
หลักการ 5s & Visual การก าจัดความสูญเสียในกระบวนการผลิต Lean Tools (7 waste/MUDA) 
การลดต้นทุนด้านพลังงาน โดยใช้หลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) การประหยัดพลังงาน 
การลดอัตราการใช้พลังงาน การน าพลังงานที่สูญเสียกลับมาใช้ใหม่ และสอดคล้องกับงานวิจัยอัมพิกา 
ไกรฤทธิ์ และเพ็ญสุดา พันฤทธิ์ด า (2560 : 101) ศึกษาการประยุกต์หลักการ 3Rs ส าหรับ
อุตสาหกรรมถังน้ ามันเชื้อเพลิงพลาสติก โดยน าหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) มา
ประยุกต์ใช้กับโรงงานผลิตถังน้ ามันเชื้อเพลิงพลาสติก การ Reduce ด้วยการลดปริมาณของเสียใน
การผลิต โดยใช้หลักการ DOE แก้ปัญหาเรื่องความหนาและน้ าหนักของถังน้ ามันเชื้อเพลิงพลาสติก 
และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการหุ้มฉนวนกันความร้อนที่เครื่องเป่าถังน้ ามัน ส่วนการ Reuse น า
เหล็กขันล็อค (E-ring) กลับมาใช้ซ้ า และการ Recycle ด้วยการน าเศษพลาสติก Recycle น ามาผสม
ใหม่ นอกจากนี้สอดคล้องกับสักรินทร์ อยู่ผ่อง อัคครัตน์ พูลกระจ่าง และปราโมช ธรรมกรณ์.  
(2561) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตส าหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ พบว่าหัวข้อฝึกอบรม ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคนิค QC การบ ารุงรักษาทวีผลที่
ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) การ
ผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka-Yoke) 

  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นความต้องฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การลดต้นทุน
ส าหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามด้านต าแหน่งงาน 
พบว่าความต้องฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การลดต้นทุนส าหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ โดย
ภาพรวม  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าหัวข้อ
ฝึกอบรมการควบคุมป้องกันความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ (Poka-Yoke) และความสูญเปล่า 7 
ประการ (7 Waste) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนี้เพราะใน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ส่วนใหญ่ใช้กิจกรรม 5ส (5S) และความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Waste) 
เป็นกิจกรรมหลักในการสร้างจิตส านึกในการลดต้นทุนขององค์กร จึงไม่มีความแตกต่างกันในด้าน
ต าแหน่งงาน และหัวข้อฝึกอบรมกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) การวัดประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักร (OEE) การบ ารุงรักษาทวีผล (TPM) ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) กิจกรรม 5ส (5S) 
และ Reduce Reuse Recycle (3R) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพัชมน โป๋ชัน (2553) ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับผลกระทบ
เชิงบวกจากการด าเนินกิจกรรมกลุ่มวงจรควบคุมคุณภาพ (QCC) ในอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดชลบุรี พบว่าพนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในบริษัทที่
ต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวกต่อหน่วยงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และวิธีการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม QCC ที่ต่างกัน จะมีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวกต่อพนักงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญจันทร์ บัวซาว (2554) ศึกษาเรื่องการปฏิบัติกิจกรรม 5ส และการ
เสริมสร้างความปลอดภัยในการท างานของพนักงานบริษัทคอมพาร์ท พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
พบว่าผลของการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติกิจกรรม 5ส พนักงานที่มีเพศ สถานภาพการสมรส 
อายุการท างาน และสังกัดแผนกต่างกัน มีระดับการปฏิบัติกิจกรรม 5ส ไม่แตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่
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มีอายุและระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับการปฏิบัติกิจกรรม 5ส แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05  
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  ผลการวิเคราะห์ความคิดความต้องฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การลดต้นทุนส าหรับ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ พบว่าหัวข้อฝึกอบรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายหัวข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด ได้แก่ กิจกรรม 5ส (5S) ความสูญเปล่า 7 
ประการ (7 Waste) ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) การควบคุมป้องกันความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
ได้ (Poka-Yoke) การบ ารุงรักษาทวีผล (TPM) กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) Reduce Reuse 
Recycle (3R) และการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) 

2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นความต้องฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การลดต้นทุน
ส าหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามด้านต าแหน่งงาน 
พบว่า ความต้องฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การลดต้นทุนส าหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ โดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าหัวข้อ
ฝึกอบรมที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. การ
ควบคุมป้องกันความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ (Poka-Yoke) และ 2. ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 
Waste) และหัวข้อฝึกอบรมที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 6 
หัวข้อ ได้แก่ 1. กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) 2. การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) 3. 
การบ ารุงรักษาทวีผล (TPM) 4. ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) 5. กิจกรรม 5ส (5S) และ 6. 
Reduce Reuse Recycle (3R)  

 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ในการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การลดต้นทุนส าหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน
ยนต์ควรด าเนินการฝึกอบรมให้ครบทุกหัวข้อเพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายในการลดต้นทุนตามที่องค์กร
ก าหนดไว้ 

2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดการลดต้นทุนส าหรับอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์ของพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นเวลา 30 วัน เ พ่ือวิ เคราะห์ผลิตผล 
(Productivity) ที่เพ่ิมข้ึนและสัดส่วนของดีต่อของเสีย 

3.  ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาและติดตามผลการฝึกอบรมในด้านการน าความรู้และ
ทักษะไปประยุกต์ใช้ในการท างานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง   
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การ
ลดต้นทุนส าหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 
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ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ารับบริการวิชาการ 
ของส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยบูรพา 

A Needs Assessment of Local Administration Organizations for  
Academic Services of Academic Service Centre, Burapha University 

ศิริอร ศักดิ์วิไลสกุล1  
Siriorn Sakdivilaiskul1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาความต้องการและโอกาสในการตัดสินใจเข้ารับ
บริการวิชาการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคใต้ที่เข้าร่วมการอบรม
สัมมนาเรื่องทศวรรษใหม่การปกครองท้องถิ่นไทย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Sampling)  ค านวณหาสัดส่วน (Proportion to Size) ของการสุ่มตัวอย่างทั้งหมดซึ่งจ าแนกเป็นราย
ภาค และรายจังหวัด จ านวน 413 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย              
สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่  ความถี่  ค่าร้อยละ  การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์
การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)   

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด (ร้อยละ 48.91) รองลงมาคือภาคเหนือ (ร้อยละ 16.71) และ           
ภาคกลาง (ร้อยละ 10.65) มีความต้องการรับบริการวิชาการในภาพรวมด้านงานฝึกอบรมทางวิชาการ 
ได้แก่ การพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่ง (ร้อยละ 12.28) การพัฒนาและเพ่ิมพูน
ศักยภาพและบุคลิกภาพบุคลากร (11.54)  และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยใน
ระดับท้องถิ่น (ร้อยละ 10.90) ด้านงานบริการเป็นที่ปรึกษา  ได้แก่  การจัดท าระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน (ร้อยละ 13.10) การจัดการขยะมูลฝอยในระดับท้องถิ่น  (ร้อยละ 10.51)  และ
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือขอเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ 
(ร้อยละ 9.91) ด้านงานบริการการวิจัย ได้แก่ งานวิจัยด้านการพัฒนาองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน 
(ร้อยละ 16.90) งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 14.24) และงานวิจัยด้านสังคม ศิลปะและ
วัฒนธรรม (ร้อยละ 11.16) ตามล าดับ 

ความต้องการและโอกาสในการตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการของหน่วยงานปกครอง               
ส่วนท้องถิ่นจากส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในภาพรวมมีจ านวนหลักสูตรการเรียนรู้                 
26 หัวข้อ  และมีระยะเวลาที่ต้องการรับบริการวิชาการ 2 – 3 วัน ได้แก่  1) การพัฒนาและเพ่ิมพูน 

 
 
1 ส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยบรูพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 
Academic Service Centre, Burapha University 
169 Long Hadd Bangsaen Rd., Saensuk, Muang, Chonburi 20131 
E-mail: siriorn@buu.ac.th, pomme_ap@hotmail.com 

mailto:pomme_ap@hotmail.com


201 

 

ศักยภาพและบุคลิกภาพบุคลากร 2) การบริหารส านักงาน งานธุรการ งานการคลัง งาน
การเงินงานพัสดุ  งานช่างและสุขาภิบาล ฯลฯ  3) การเขียนหนังสือราชการ  4) การจัดตั้งธุรกิจและ
ประกอบการ   5) การสร้างเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส  6) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
อากาศยานไร้คนขับ (โดรน)  เช่น การควบคุม การถ่ายภาพและสร้างแบบจ าลองสามมิติจากภาพถ่าย
ด้วยโดรน 7) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA)  8) การพัฒนา     
องค์ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในระดับท้องถิ่น  9) การจัดสอบเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการ/
พนักงานส่วนราชการ/บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10) การจัดท าระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 11) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือขอเงิน
รางวัลประจ าปีงบประมาณ  12) การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0  13) การจัดการ     
ขยะมูลฝอยในระดับท้องถิ่น  14) การประชาสัมพันธ์และสื่อเผยแพร่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
15) การวางแผนพัฒนาเมืองและชุมชน  16) การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ประชาสัมพันธ์ในการออกแบบการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย  17) การส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  18) การออกแบบผลิตภัณฑ์ 19) งานวิจัยด้านการพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  
20) งานวิจัยด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม  21) งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 22) งานวิจัย            
ด้านการเกษตร  23) งานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  24) งานวิจัย
ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0  25) งานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก  และ 26) งานวิจัยด้านการท่องเที่ยว ผลการศึกษาควรน าไปใช้ก าหนดแนว
ทางการจัดท านโยบายการบริหารจัดการบริการวิชาการ มีการส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการ
จากส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยบูรพา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  เพ่ือความต้องการในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการและน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งท าการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล               
การบริการวิชาการแก่สังคมในกลุ่มเป้าหมายของส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา                
ศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะอาจารย์ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริการวิชาการที่ส่งจะส่งผลหรือ
มีอิทธิพลต่อการบริการวิชาการแก่สังคมของส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยบูรพา  และปัจจัย              
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการการบริการวิชาการแก่สังคมของส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
  

ค าส าคัญ ความต้องการ   การบริการวิชาการ  โอกาสการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study the needs and opportunities of 
local administration organizations’s decision making using academic service with the 
Academic Service Centre, Burapha University by survey research. The samples were 
local administrators in the North, Northeast, Central, East, West and South of 
Thailand who attended the seminar in the title of New Decade of Thai’s local 
administrative by using stratified sampling. Calculating the proportion to the size of 
the samples divided into different regions and provinces in a total of 413 people. 
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The research instrument was a questionnaire. The data were analyzed by frequency, 
percentage, content analysis and logistic regression analysis. 

The results showed that the most population were 48.91 percent 
Northeastern local administrators, followed by Northern 16.61 percent and Central 
10.65 percent with the needs of using academic service in overall academic training 
were the skill development and specialist in position with the percentage of 12.28, 
the development of potential and personality development 11.54 percent, and the 
development of solid waste management in local 10.90 percent. Consulting service 
was LTAX in the percentage of 13.10, solid waste management in local 10.51 
percent, and the efficiency and effectiveness evaluation of government for annual 
salary promotion in 9.91 percent. The research service by 16.90 percent on 
organizational development in public and private sector, environmental 14.24 
percent, and society for arts and culture 11.16 percent respectively.  

The overall needs and opportunities of decision making using academic 
service of local administration organization with the Academic Service Centre, 
Burapha University had 26 curriculums and service duration for 2-3 days which were                            
1) Development of potential and personality, 2) Management in bureau, 
administration, finance, local supplies and technical sanitation etc., 3) Official 
correspondent, 4) Establishment of business and operation, 5) Career promotion for 
disadvantage, 6) Technology and innovation on unmanned aerial vehicle (Drone) 
such as control, photogrammetry and 3D model, 7) Analysis on Environmental 
Impact Assessment, 8) Development on solid waste management in local, 9) Testing 
for public servant/government employee in local administration organization,                
10) LTAX, 11) Efficiency and effectiveness evaluation of government for annual salary 
promotion, 12) Development in innovation and digital technology 4.0, 13) Local solid 
waste management, 14) Local public relation and media, 15) Urban and community 
planning, 16) Public participation and public relation in designing the local solid 
waste center, 17) Product development, 18) Product design, 19) Research on public 
and private sector, 20) Research on society for arts and culture, 21) Research on 
environmental, 22) Research on agriculture, 23) Research on information technology 
and geographic information technology, 24) Research on innovation and digital 
technology 4.0, 25) Research on Thai traditional and alternative medicine, and                
26) Research on tourism.  

This study could be recommened for policy-making on academic service 
management and have at least once a year for survey the needs on academic 
service with Academic Service Centre, Burapha University to fulfill the needs of              
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self-development and local administration organization. Along with the comparative 
on factors affected the effectiveness on social service in the target group of 
Academic Service Centre, Burapha University; to study the characteristic of 
lecturer/expert and the factors for success that influencing in social academic service 
of Academic Service Centre, Burapha University. 

 

Keywords Needs, Academic Service, Opportunities of Decision Making to Use 
Service 

บทน า 
ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

มีหน้าที่หลักด้านการบริการวิชาการแก่สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ
ชุมชน ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป  มีคณาจารย์และบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านวิชาการที่หลากหลายสาขา 
ซึ่งเกิดจากความร่วมมือทางวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.)  
และหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ได้เล็งเห็นความส าคัญของการน าองค์ความรู้ ความช านาญใน          
ด้านต่างๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์มาประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรอิสระ และชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพเป็นตาม
มาตรฐานสากลที่ยอมรับและเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ   โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลื อ
บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาทักษะการท างานในแต่ละ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา (Knowledge – 
based Society) ใช้องค์ความรู้และข้อค้นพบที่เกิดจากผู้รู้ในสาขาต่าง ๆ มาประยุกต์บูรณาการให้เกิด
การพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศ หน่วยงาน ชุมชนและประชาชนต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม           
(ธรรมศักดิ์  สงกา, 2557) 

การด าเนินงานบริการวิชาการของส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยบูรพาจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดทิศทางและจัดท าแผนการบริการวิชาการตามพันธกิจและภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ตรง
กับความต้องการในการรับบริการวิชาการของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ก าหนดให้มีการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์  สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน   รวมทั้งการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับให้ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ สามารถบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภททุก
ระดับให้มีปริมาณและสมรรถนะที่เพียงพอและสอดคล้องกับความจ าเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของประเทศ  รวมทั้งสามารถรองรับภารกิจ  การบริการประชาชน และการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลง 
(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น , 2562)  ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมแผนปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภททุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ส านักบริการวิชาการ 
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มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้ท าการศึกษาความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ารับ
บริการวิชาการของส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยบูรพา  เพ่ือศึกษาความต้องการและโอกาสใน
การตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ารับบริการ
วิชาการจากส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยบูรพา 

2. เพ่ือศึกษาโอกาสในการตัดสินใจเข้ารับการบริการวิชาการของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจากส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

วิธีการ 
 การศึกษาความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ารับบริการวิชาการของ
ส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยบูรพา  มีการด าเนินงานตามข้ันตอนดังนี้ 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่                  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ในภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก  และภาคใต้  ที่เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ
ประจ าปี พ.ศ. 2562 เรื่อง ทศวรรษใหม่การปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจ าแนกประชากรตามรายภาค
และรายจังหวัด ได้แก่  1) ภาคเหนือ จ านวน 324 คน 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 763 คน 
3)  ภาคกลาง จ านวน 193 คน 4) ภาคตะวันออก จ านวน 143 คน  ภาคตะวันตก จ านวน  79 คน  
5) ภาคใต้ จ านวน 177 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 1,679 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัดองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด  ปลัดองค์การบริหารส่ วนต าบล)  ในภาคเหนือ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก  และภาคใต้  ที่เข้าร่วมโครงการอบรม
สัมมนาวิชาการประจ าปี พ.ศ. 2562 เรื่อง ทศวรรษใหม่การปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) ค านวณหาสัดส่วน 
(Proportion to Size) ของการสุ่มตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งจ าแนกเป็นรายภาคและรายจังหวัด โดยเป็น
การสุ่มตัวอย่างที่เลือกจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา
วิชาการประจ าปี พ.ศ. 2562 เรื่อง ทศวรรษใหม่การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 1) ภาคเหนือ จ านวน 
72 คน 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 170 คน 3)  ภาคกลาง จ านวน 43 คน 4) ภาค
ตะวันออก จ านวน 32 คน  ภาคตะวันตก จ านวน 18 คน 5) ภาคใต้ จ านวน 39 คน  รวมจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 373 คน  
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2. เครื่องมือวิจัย 
เครื่ อ งมือวิ จั ยที่ ใช้ ในการศึ กษาครั้ งนี้ เป็นแบบสอบถา มเ พ่ือ ใช้ ในการศึกษา                   

ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ารับบริการวิชาการของส านักบริการวิชาการ  
มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน  ได้แก่  พ้ืนที่ตั้งของหน่วยงาน  ระบุภาคและ
จังหวัด 

ตอนที่ 2 สอบถามความต้องการของรูปแบบการให้บริการของส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่  งานฝึกอบรมทางวิชาการ   งานบริการเป็น              
ที่ปรึกษา และงานบริการการวิจัย  

ตอนที่ 3 สอบถามความต้องการรับบริการวิชาการด้านอ่ืน ๆ และข้อเสนอแนะต่อ    
การให้บริการวิชาการ มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 

 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ  

ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทความทางวิชาการ แผนยุทธศาสตร์ของ                    
ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องของหน่วยงานต่าง ๆ  

3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ  
ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

ในภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก  และภาคใต้  ที่เข้า
ร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการประจ าปี พ.ศ. 2562 เรื่อง ทศวรรษใหม่การปกครองส่วนท้องถิ่น   
จ านวนทั้งสิ้น 413 ชุด ทั้งนี้ได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามเพ่ิมเติมอีกจ านวน 40 ชุด ดังนั้นจึงได้
รวบรวมแบบสอบถามท้ังสิ้นจ านวน 413 ชุด 

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression 

Analysis) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการรับบริการวิชาการของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 
และภาคใต้  ที่เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการประจ าปี  พ.ศ. 2562 เรื่อง ทศวรรษใหม่การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ งานฝึกอบรมทางวิชาการ งานบริการเป็นที่ปรึกษา และงานบริการการ
วิจัย และสร้างสมการท านายความต้องการรับบริการวิชาการของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นจาก
ส านักบริการวิชาการ ดังนี้ 

 4.1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ีและหาค่าร้อยละ 
4.2 ข้อมูลความต้องการรับบริการวิชาการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก  และภาคใต้  ที่เข้า
ร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการประจ าปี พ.ศ. 2562 เรื่อง ทศวรรษใหม่การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้แก่ งานฝึกอบรมทางวิชาการ งานบริการเป็นที่ปรึกษา และงานบริการการวิจัย   
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4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยท านายว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นหรือไม่ โอกาสเกิดขึ้นมากน้อย
เพียงใด  มีการก าหนดค่าตัวเปรหนึ่งที่คาดว่าจะส่งผลต่อการเกิดเหตุการณ์ ท าให้ทราบถึงสาเหตุการ
เกิดเหตุการณ์ มีโมเดลทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ 

 

  Z=β_0 X_1+β_1 X_2+β_3 X_3+...+β_k X_k 
 
 

β  คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่ประมาณได้จากข้อมูล 
  X  คือ ตัวแปรอิสระ 
  Z  คือ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (ตัวแปรตาม) 
 

และสรุปประเด็นความต้องการรับบริการวิชาการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก  และภาคใต้ เป็น
รายข้อ  ใช้ความถี่และหาค่าร้อยละ  

4.4 ข้อมูลความต้องการการรับบริการวิชาการด้านอ่ืน ๆ เป็นค าถามปลายเปิด (Open-
ended Questions) วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี Content Analysis สรุปผลเป็นรายข้อ 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด จ านวน 202 คน (ร้อยละ 48.91) โดยมีความต้องการรับบริการ
วิชาการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้าน
งานฝึกอบรมทางวิชาการ พบว่า มีความต้องการหลักสูตรการพัฒนาทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ต าแหน่ง จ านวน 231 คน (ร้อยละ 12.28) รองลงมาคือ การพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพและ
บุคลิกภาพบุคลากร จ านวน 217 คน  (ร้อยละ 11.54) และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยในระดับท้องถิ่น จ านวน 205 คน (ร้อยละ 10.90) ด้านงานบริการเป็นที่ปรึกษา มีความ
ต้องการรับบริการวิชาการในหลักสูตรการจัดท าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน               
197 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.10 รองลงมา การจัดการขยะมูลฝอยในระดับท้องถิ่น  จ านวน 158 คน 
(ร้อยละ 10.51) และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือขอเงินรางวัล
ประจ าปีงบประมาณ จ านวน 149 คน (ร้อยละ 9.91) ด้านงานบริการการวิจัย มีความต้องการรับ
บริการวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 203 คน (ร้อยละ 
16.90)  รองลงมา งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 171 คน (ร้อยละ 14.24) และงานวิจัยด้านสังคม 
ศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 134 คน  ร้อยละ 11.16 

ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ารับบริการ
วิชาการจากส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในภาพรวม ดังตารางที่ 1 

   

 
 



207 

 

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิถ์ดถอยของความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ารับ 
บริการวิชาการจากส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในภาพรวม (n= 413 ) 

ตัวแปร 
ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ารับบริการวิชาการจาก 

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (YA) 
b β S.E.b Sig. 

X1 .577 1.781 .610 .344 
X2 -1.533 .216 .622 .014* 
X3 1.134 3.109 .658 .085 
X4 .157 1.170 .991 .874 
X5 -2.147 .117 1.653 .194 
X6 .708 2.030 1.698 .677 
X7 1.009 2.743 1.044 .334 
X8 -1.134 .322 .941 .228 
X9 -3.033 .048 1.280 .018* 
X10 -2.225 .108 1.145 .052 
X11 -.896 .408 1.128 .427 
X12 -1.093 .335 .927 .238 
X13 .963 2.620 1.322 .466 
X14 -.242 .785 .809 .764 
X15 .826 2.284 1.324 .533 
X16 -4.972 .007 2.015 .014* 
X17 1.008 2.740 .720 .161 
X18 2.275 9.728 1.062 .032* 
X19 2.859 17.450 .823 .001** 
X20 .740 2.095 .776 .340 
X21 .497 1.645 1.048 .635 
X22 -.674 .510 1.397 .629 
X23 24.628 49653671337.751 2657.858 .993 
X24 17.342 33987784.340 3525.667 .996 
X25 .932 2.541 .870 .284 
X26 .226 1.254 1.494 .880 
X27 2.173 8.782 1.189 .068 
X28 -1.088 .337 1.211 .369 
X29 5.742 311.746 1.853 .002** 
X30 .970 2.637 1.270 .445 
X31 -1.733 .177 2.477 .484 
X32 -3.057 .047 2.160 .157 
X33 -8.234 .000 3.010 .006** 
X34 16.872 21256639.715 5863.246 .998 
X35 20.900 1193578702.663 5367.092 .997 
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ตัวแปร 
ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ารับบริการวิชาการจาก 

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (YA) 
b β S.E.b Sig. 

X36 2.179 8.839 1.687 .197 
X37 1.187 3.277 1.770 .502 
X38 17.577 42998413.832 4157.308 .997 
X39 20.031 500396665.450 3988.316 .996 
X40 8.380 4359.443 3.534 .018* 
X41 1.158 3.183 .697 .097 
X42 .216 1.241 .968 .824 
X43 2.597 13.427 .888 .003** 
X44 -.116 .891 1.190 .922 
X45 1.637 5.139 1.164 .160 
X46 .452 1.571 1.066 .672 
X47 .297 1.346 1.154 .797 
X48 -.066 .936 1.292 .959 
X49 .264 1.302 1.396 .850 
X50 1.615 5.028 1.432 .259 

Constant (a) -1.258 .284 .562 .025 
R2 = 0.708, *p < .05 , **p < .01 
 

โดยก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ดังนี้ 
ตัวแปรต้น 
งานฝึกอบรมทางวิชาการ 
X1 หมายถึง  การพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพและบุคลิกภาพบุคลากร   
X2 หมายถึง  การพัฒนาทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่ง  
X3 หมายถึง  การบริหารส านักงาน งานธุรการ งานการคลัง งานการเงิน  

งานพัสดุ  งานช่างและสุขาภิบาล ฯลฯ  
X4  หมายถึง  การเขียนหนังสือราชการ  
X5  หมายถึง  การพัฒนาบุคลากรแบบพหุสาขา (หลักสูตรนานาชาติ)  
X6  หมายถึง  การจัดตั้งธุรกิจและประกอบการ   
X7  หมายถึง  การสร้างเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส  
X8  หมายถึง  การพัฒนาเยาวชนและการเตรียมพร้อมผู้สูงอายุ 
X9 หมายถึง  การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  เช่น  มัคคุเทศก์อาชีพ   
                      มัคคุเทศก์ท้องถิ่น      
X10 หมายถึง  การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร  
X11 หมายถึง  การฝึกอบรมผู้ที่ต้องใช้ใบประกอบโรคศิลป์หรือใบอนุญาต 

ปฏิบัติงาน  
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X12  หมายถึง  การพัฒนาบุคลากรด้านการบ าบัด รักษา และดูแลผู้ป่วย/ 
ผู้สูงอายุเพ่ือสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

X13  หมายถึง  การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)   
                               เช่น การควบคุม การถ่ายภาพและสร้างแบบจ าลองสามมิติจาก 

ภาพถ่ายด้วยโดรน  
X14 หมายถึง  การพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับองค์กรปกครอง 
                               ส่วนท้องถิ่น   
X15  หมายถึง  การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

(EIA)  
X16  หมายถึง  การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 
X17  หมายถึง  การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในระดับท้องถิ่น 

งานบริการที่ปรึกษา 
X18 หมายถึง  การจัดสอบเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนราชการ/ 

บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
X19 หมายถึง  การจัดท าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
X20 หมายถึง  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

เพ่ือขอเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ  
X21  หมายถึง  การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0  
X22  หมายถึง  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)   
X23  หมายถึง  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)   
X24  หมายถึง  การประเมินผลกระทบต่อสังคม (SIA)  
X25  หมายถึง  การจัดการขยะมูลฝอยในระดับท้องถิ่น 
X26 หมายถึง  การประชาสัมพันธ์และสื่อเผยแพร่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
X27 หมายถึง  การวางแผนพัฒนาเมืองและชุมชน  
X28 หมายถึง  การจัดท าประชาพิจารณ์โครงการต่างๆ 
X29  หมายถึง  การจัดสัมมนา ศึกษาดูงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายองค์กรปกครอง 
                               ส่วนท้องถิ่น ทั้งในและต่างประเทศ 
X30  หมายถึง  การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์ในการ 
   ออกแบบการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย  
X31 หมายถึง  การประกอบธุรกิจและวางแผนธุรกิจ   
X32  หมายถึง  การบ่มเพาะและให้ค าปรึกษาการจัดการจัดตั้งธุรกิจ 
X33  หมายถึง  ทรัพย์สินทางปัญญา / การจดสิทธิบัตร 
X34  หมายถึง  การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสู่ตลาดอาเซียนและสากล 
X35  หมายถึง  การสร้างและพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม   

                          (Train and Trainer และ Service Provider) 
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X36  หมายถึง  การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
X37  หมายถึง  การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
X38  หมายถึง  การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการ  
X39  หมายถึง  การค้นหานวัตกรรมสมัยใหม่ 
 

งานบริการการวิจัย 
X40 หมายถึง  งานวิจัยพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ    
X41 หมายถึง  งานวิจัยด้านการพัฒนาองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน  
X42 หมายถึง  งานวิจัยด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม  
X43  หมายถึง  งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
X44  หมายถึง  งานวิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ   
X45  หมายถึง  งานวิจัยด้านการเกษตร   
X46  หมายถึง  งานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
X47  หมายถึง  งานวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 
X48 หมายถึง  งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
X49 หมายถึง  งานวิจัยด้านการท่องเที่ยว  
X50 หมายถึง  งานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
  

ตัวแปรตาม 
YA หมายถึง  ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ารับบริการ 

วิชาการจากส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวแปรต้นที่ท านายค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของความต้องการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ารับบริการวิชาการจากส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา           
ในภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ การจัดท าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (X19) การจัดสัมมนา ศึกษาดูงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งใน
และต่างประเทศ (X29) ทรัพย์สินทางปัญญา / การจดสิทธิบัตร (X33) และงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
(X43) และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การพัฒนาทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ต าแหน่ง (X2) การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  เช่น  มัคคุเทศก์อาชีพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  (X9) 
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) (X16) การจัดสอบเพ่ือบรรจุเป็น
ข้าราชการ/พนักงานส่วนราชการ/ บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (X18) และงานวิจัย
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ (X40)   

โดยสามารถท านายค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการเข้ารับบริการวิชาการจากส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในภาพรวม ได้ร้อยละ 70.8  
(R2 = 0.708) ผลการวิเคราะห์สามารถเขียนในรูปแบบสมการท านายได้ ดังนี้ 
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YA =  1.258 - 1.533X2 - 3.033X9 - 4.972X16 + 2.275X18 + 2.859X19  
+ 5.742X29 – 8.234X33 + 8.380X40 + 2.597X43  

 

 ซ่ึงค่า β จะบ่งบอกทิศทางของความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ารับ
บริการวิชาการส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในภาพรวม ดังนี้ 
 ถ้า β > 1  ท าให้โอกาสที่ตัวอย่างจะเข้ารับบริการวิชาการจากส านักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา   ในภาพรวม (YA = 1) มีมากกว่าโอกาสที่จะไม่เข้ารับ
บริการวิชาการจากส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในภาพรวม  
(YA = 0) 

ถ้า β < 1  ท าให้โอกาสที่ตัวอย่างจะไม่เข้ารับบริการวิชาการจากส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา    ในภาพรวม (YA = 0) มีมากกว่าโอกาสที่จะเข้ารับ
บริการวิชาการจากส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในภาพรวม  
(YA = 1) 

ถ้า β = 1  ท าให้โอกาสที่ตัวอย่างจะเข้ารับบริการวิชาการส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา   ในภาพรวม (YA = 1) มีเท่ากับโอกาสที่จะไม่เข้ารับ
บริการวิชาการจากส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในภาพรวม  
(YA = 0) 
 

 ดังนั้นเมื่อพิจารณาค่า β พบว่าตัวแปร X1, X3, X4, X6, X7, X13, X15, X17, X18, X19, 
X20, X21, X25, X26, X27, X30, X36, X37, X41, X42, X43, X45, X46, X47, X49 และX50                   
มีค่าเท่ากับ 1.781, 3.109, 1.170, 2.030, 2.743, 2.620, 2.284, 2.740, 9.728, 17.450, 2.095, 
1.645, 2.541, 1.254, 8.782, 311.746, 2.637, 8.839, 3.277, 3.183, 1.241, 13.427, 5.139, 
1.571, 1.346, 1.302 และ 5.028 ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากว่า 1 แสดงว่า ตัวแปรดังกล่าวมีผลที่ท าให้
โอกาสที่ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ารับบริการวิชาการจากส านักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีมากกว่าโอกาสที่ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ไมเ่ข้ารับบริการวิชาการจากส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิ จั ยแสดง ให้ เห็ นว่ า โอกาสที่ ผู้ บ ริ ห ารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น                    

มีความต้องการรับบริการวิชาการในภาพรวม มีหัวข้อของความต้องการรับบริการวิชาการ จ านวน
ทั้งสิ้น 26  หัวข้อ ได้แก่ การพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพและบุคลิกภาพบุคลากร  (X1) การบริหาร
ส านักงาน งานธุรการ งานการคลัง งานการเงิน งานพัสดุ งานช่างและสุขาภิบาล ฯลฯ (X3) การเขียน
หนังสือราชการ (X4) การจัดตั้งธุรกิจและประกอบการ (X6) การสร้างเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส 
(X7) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เช่น การควบคุม การ
ถ่ายภาพและสร้างแบบจ าลองสามมิติจากภาพถ่ายด้วยโดรน (X13) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
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วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA) (X15) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในระดับ
ท้องถิ่น (X17) การจัดสอบเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนราชการ/บุคลากรในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (X18) การจัดท าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (X19) การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือขอเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ  (X20) การ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 (X21) การจัดการขยะมูลฝอยในระดับท้องถิ่น  (X25) การ
ประชาสัมพันธ์และสื่อเผยแพร่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (X26)  การวางแผนพัฒนาเมืองและ
ชุมชน (X27) การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์ในการออกแบบการจัดตั้ง
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย (X30)  การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (X36) การออกแบบผลิตภัณฑ์  
(X37) งานวิจัยด้านการพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน (X41) งานวิจัยด้านสังคม ศิลปะและ
วัฒนธรรม (X42) งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม (X43) งานวิจัยด้านการเกษตร (X45) งานวิจัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (X46) งานวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 (X47) งานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  (X49) และ
งานวิจัยด้านการท่องเที่ยว (X50) ตามล าดับ และมีระยะเวลาที่ต้องการรับบริการวิชาการ 2 – 3 วัน  

 

สรุป 
จากผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ข้อสรุปว่า หัวข้อของหลักสูตรการเรียนรู้ จ านวน 26 หัวข้อ 

โดยจ าแนกตามรูปแบบการให้บริการของส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่                        
งานฝึกอบรมทางวิชาการ  จ านวน 9 หัวข้อ  งานบริการเป็นที่ปรึกษา จ านวน 9 หัวข้อ และ                    
งานบริการการวิจัย จ านวน 8 หัวข้อ  ซึ่งหัวข้อของหลักสูตรการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าประสงค์และ
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับภารกิจและทิศทางการ
พัฒนาประเทศ  และบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ว่า “ท้องถิ่นเข้มแข็ง               
ร่วมแรงพัฒนา ประชาเป็นสุข” และได้พิจารณาแนวทางการก าหนดหลักสูตรการเรียนรู้จาก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  รวมทั้ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564)  และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ อีกทั้งสถานการณ์โลกทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งการพัฒนาศักยภาพบุคคลต้องรู้  
เท่าทันเหตุการณ์ในปัจจุบันหรือ ที่เรียกว่าเท่าทันกระแสโลก 
  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทางนโยบาย 

 ควรก าหนดแนวทางการจัดท านโยบายการบริหารจัดการบริการวิชาการ โดยจัดให้มีการ
ก าหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์และวางแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตร
การเรียนรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่าง ๆ การก าหนดหัวข้อเนื้อหาและรูปแบบหลักสูตรการ
เรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการรับบริการวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการจัดให้มี
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการของส านักบริการวิชาการให้มีความ
พร้อมด้านทักษะความรู้ความสามารถในการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและ               
จิตบริการ ทั้งนี้ต้องมีการทบทวนและติดตามผลการให้บริการวิชาการอย่างน้อยทุก 6 เดือน  และ
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ถอดบทเรียนในการด าเนินงานด้านบริการวิชาการที่ผ่านมา เพ่ือน าไปก าหนดแผนการด าเนินงานและ
เกิดกลไกในการท างานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
อีกด้วย  

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
การพัฒนาศักยภาพบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จึงควรมีการส ารวจ

ความต้องการรับบริการวิชาการจากส านักบริการวิชาการ   มหาวิทยาลัยบูรพา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
เพ่ือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการของส านักบริการวิชาการจะได้ทราบความต้องการใน
การพัฒนาศักยภาพของบุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการและ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านเนื้อหาและระยะเวลาของหลักสูตรการเรียนรู้ต่าง  ๆ                  
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรด าเนินการจัดท าการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริการ

วิชาการแก่สังคมในกลุ่มเป้าหมายของส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
2) ควรด าเนินการจัดท าการศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะอาจารย์ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

การบริการวิชาการที่จะส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการบริการวิชาการแก่สังคมของส านักบริการวิชาการ  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

3) ควรด าเนินการจัดท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการ               
การบริการวิชาการแก่สังคมของส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการการบริการวิชาการแก่สังคมของ   
ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรผู้ให้บริการวิชาการมีศักยภาพในการ
บริหารจัดการด้านการบริการวิชาการอย่างเป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน  
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross – sectional Study) เพ่ือ

ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 110 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติ Fisher’s exact test 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 47.3 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการใช้ประโยชน์ มีระดับการมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 58.2 รองลงมา ด้านการปฏิบัติ มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
ร้อยละ 56.4  ความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีเพียงเพศที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับการมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (p – value = 0.007)  

มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรม  ตั้งแต่
การประชุม การร่วมรับรู้สถานการณ์และสภาพปัญหา ร่วมวางแผนและตัดสินใจ ร่วมท ากิจกรรม
โครงการ ร่วมตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน  จะท าให้การจัดการขยะมูลฝอยของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปในทางที่ดีในอนาคต และสามารถน าเสนอทางเลือกในการจัดการขยะมูลฝอยที่
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและท าให้มีโอกาสในการได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติมาก
ยิ่งขึ้น 

 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม การจัดการขยะมูลฝอย นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,2 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี E-mail : cutemaew@yahoo.com   
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Abstract 
This cross – sectional study aimed to studies factors related to participation 

in waste management of students at Ubon Ratchathani University. The population 
were 110 students collected data by questionnaire Data were analysis by the 
frequencies, percentages, mean, Fisher’s exact test  

The result found sample were participate in overall waste management was 
medium 47.3%. When considering each aspect found that Uses was good 58.2%. 
Practical was good 56.4% and sex factors related to participation in student waste 
management Ubon Ratchathani University (p-value < 0.007) 

The university should encourage and support students to participate in all 
activities from the meeting. Recognition of situations and problems Joint planning 
and decision making Participate in project activities Jointly inspect and evaluate the 
performance Will make good waste management of the university in the future And 
able to offer waste management options that are in line with the needs of students 
and provide greater opportunities for cooperation in practice. 

 

Keywords : participation, Solid waste management, Student 
 
บทน า 

ภาวะการเปลี่ยนแปลงของประเทศด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การเมือง 
การปกครอง เทคโนโลยี การคมนาคม และการศึกษา ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในเรื่องต่างๆ เปลี่ยนไป มนุษย์เกิดความต้องการความสะดวกสบายมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งการพัฒนาหรือความเจริญก้าวหน้าของประเทศก็จะส่งผลกระทบในหลายๆ ด้านตามมา
เช่นกัน โดยปัจจุบันนี้ขยะเป็นปัญหาส าคัญในระดับโลกที่หลายประเทศต่างประสบปัญหานี้ เนื่องจาก
มีจ านวนขยะเพ่ิมข้ึนทุกปีท้ังขยะจากการอุตสาหกรรม การเกษตร ครัวเรือน และสารเคมีอันตราย ซึ่ง
ล้วนแต่เป็นขยะที่ยากต่อการก าจัด หลายประเทศจึงมีการคิดวิธีที่จะแก้ไขปัญหาขยะเพ่ือลดปริมาณ
ขยะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องมาจากประชากรมีจ านวนเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะในเมืองหลวงเมื่อ
ประชากรในชนบทหลั่งไหลเข้ามาหางานท าชุมชนก็เพ่ิมมากขึ้นและสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
คือ ขยะย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วยจนกระทั่งการก าจัดขยะมูลฝอยไม่สมดุลกับการเ พ่ิมขึ้นของจ านวน
ขยะมูลฝอยสร้างปัญหาเป็นอย่างมากทั้งทางทัศนียภาพ กลิ่น ความสะอาด ฯลฯ เกิดเป็นปัญหาขยะ
ล้นเมือง ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาด้านขยะจนท าให้สูญเสียงบประมาณเป็นจ านวนมากแต่ผลลัพธ์ก็
ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ประชาชนส่วนใหญ่ยังทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้งรวมทั้งขาดความรู้
เกี่ยวกับการน าขยะมาใช้ใหม่ และไม่เห็นคุณค่าว่าขยะเหล่านั้นอาจน ามาสร้างประโยชน์ได้การ
แก้ปัญหาระยะยาวนั้นเราต้องเริ่มจากจุดเล็กๆ ก่อนโดยเริ่มจากตัวบุคคลก่อน (ยศภัทร ยศสูงเนิน 
และคณะ, 2558)[1] ทั้งนี้สถานการณ์แนวโน้มของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2559 พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของประเทศไทย 27.06 ล้านตัน 
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ซึ่งคิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.14 กิโลกรัม/คน/วัน ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีอัตราการเพ่ิม
สูงขึ้นทุกป ีในขณะที่อัตราขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัด และอัตราขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ วิกฤตปัญหาขยะมูลฝอยจึงถือเป็นหนึ่งในปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งด้านปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งสถานีที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการไม่ถูกต้องยังคงไม่ได้รับการ
ปรับปรุง (กรมควบคุมมลพิษ, 2559)[2] 

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ 15,744,650 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่อันดับ 5 
ของประเทศ ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสม 7,249.10 ตัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในจังหวัด
อุบลราชธานีมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 1,838.13 ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รวบรวม
ขยะมูลฝอยไปก าจัด จ านวน 102 แห่ง มีการเก็บรวบรวมไปก าจัดประมาณ 763.69 ตัน/วัน โดย
สามารถก าจัดได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ประมาณ 583.56 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 31.75 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดปริมาณขยะที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งหมด 381.47 ตัน/วัน คิด
เป็นร้อยละ 20.75 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขยะตกค้าง 50 
แห่ง โดยมีขยะมูลฝอยค้างในปี พ.ศ. 2558 ปริมาณ 81,745.00 ตัน และในปี พ.ศ. 2559 ลดลงเหลือ 
18,634.20 ตัน คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างลดลงร้อยละ 77.20 (ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 
12 อุบลราชธานี, 2559)[3] 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้นจ านวน 10 คณะ 1 วิทยาลัย 
ดังนี้ คณะเกษตรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
16,039 คน ซึ่งในแต่ละปีมีนักศึกษาเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ท าให้มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องก าจัด
ปริมาณมาก โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นเฉลี่ย 669.30 ตัน/ปี จากปัญหาดังกล่าว จึงจ าเป็น
จะต้องเริ่มที่ต้นเหตุ ตั้งแต่การเกิดขยะมูลฝอยจนถึงขั้นตอนการก าจัดขยะมูลฝอยของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา การน าแนวคิดการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเป็นการ
ดึงศักยภาพของนักศึกษามาพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย  เนื่องจากนักศึกษาเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญในการด าเนินการต่างๆ ดังนั้นการท าให้นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอย 
ควรยึดหลักการมีส่วนร่วม  ในการศึกษาครั้งนี้จึงเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการจัดการขยะมูล
ฝอย และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง ซึ่งใช้แนวทางในการลด คัดแยก 
และน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพ่ือให้ปริมาณ การเกิดขยะมูลฝอยลดลง ท าให้เกิดการใช้ซ้ า
ในสิ่งที่ยังใช้ได้อย่างถูกวิธี รวมทั้งเพ่ิมมูลค่า และจูงใจให้เกิดความร่วมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอย
เพ่ือรวบรวมไปขายเพ่ือน ากลับมาแปรรูปใหม่ และท าเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
ได้มากมาย ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เพ่ือ
ลดภาระหรือผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม และปริมาณขยะมูลฝอยลดลงในภาพรวม 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดการขยะมูลฝอย 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย  
1. รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross – sectional 

descriptive Study)  
2. ประชากรและตัวอย่าง  

ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ปี
การศึกษา 2556 จ านวน 16,039 คน (งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 
2560) 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปี
การศึกษา 2556 จ านวน 110 คน ซึ่งได้มาจากการค านวณขนาดตัวอย่าง โดยขนาดประชากรใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่มประชากรขนาดเล็กซึ่งทราบจ านวนประชากร (N) จะใช้สูตรการค านวณขนาด
ตัวอย่างเพ่ือประมาณค่าสัดส่วนประชากร ดังนี้ 

 

 n  =  
[𝑁𝑍∝/2

2 𝑝(1−𝑝)]

[𝑒2(𝑁−1)]+[𝑍∝/2
2 𝑝(1−𝑝)]

  
 

3. การสุ่มตัวอย่าง 
เมื่อได้ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 110 คน จึงท าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่ง

ชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ในแต่ละคณะ โดยใช้สูตร I = N/n  
 

คณะ จ านวนนักศึกษา (คน) จ านวนตัวอย่าง )คน(  
เกษตรศาสตร์ 108 x 1,149/16039 8 
นิติศาสตร์ 108 x 1,229/16039 8 
บริหารศาสตร์  108 x 3,681/16039 27 
รัฐศาสตร์ 108 x 734/16039 10 
พยาบาลศาสตร์ 108 x 297/16039 2 
เภสัชศาสตร์ 108 x 1,413/16039 5 
วิทยาศาสตร์ 108 x 1,999/16039 5 
ศิลปะศาสตร์ 108 x 1,948/16039 13 
วิศวกรรมศาสตร์ 108 x 2,588/16039 13 
ศิลปะประยุกต์และการออกแบบ 108 x 277/16039 2 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 108 x 724/16039 5 
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รวม 16,039 คน 110 คน 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่  1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปีที่ศึกษา ค่าใช้จ่าย
ต่อเดือน คณะ ที่พักอาศัย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย และความสนใจใน
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย จ านวน 11 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ   

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย แบ่งเป็น 4 
ด้าน คือ ด้านความร่วมมือในการวางแผน ด้านการร่วมปฏิบัติ ด้านการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ 
และด้านติดตามการประเมินผลประโยชน์ ลักษณะของแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก  ปานกลาง  น้อย น้อยที่สุด มีค าถาม
ทั้งหมดจ านวน 25 ข้อ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
1) ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content validity) น าแบบสอบถามเสนอต่อ

ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และหาความ
สอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC)  ค าถามทุกข้อมีค่า IOC = 0.66 – 1.00 ซึ่งมากกว่า 0.5 จึงถือว่า
แบบสอบถามมีข้อสอบที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาการวิจัย 

2) หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ได้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) 
กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ านวน 30 ชุด ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษาวิจัย จากนั้นน าผลจากการทดลองใช้
เครื่องมือมาค านวณหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ พิจารณาความสมบูรณ์
และความถูกต้องของเครื่องมือที่สร้างขึ้น โดยใช้สถิติแอลฟาของ ครอนบาค (Cronbanch’s alpha 
coefficient) ได้ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น 0.78 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยแบ่งเป็น  

ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Nominal scale, Ordinal scale) ได้แก่ เพศ คณะที่สังกัด 
ระดับชั้นเรียน การเรียนในรายวิชาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยหรือได้รับการอบรมเรื่องขยะมูล
ฝอย การได้รับข่าวสารด้านการจัดการขยะมูลฝอย รูปแบบวิธีการจัดการขยะมูลฝอย ข่าวสารที่ได้รับ
มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย และความสนใจในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency distribution) และร้อยละ (Percentage) 

ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ อายุ ค่าใช้จ่ายต่อเดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการการแจกแจง
ความถี่ (Frequency distribution) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักศึกษา แปลผล
ระดับคะแนนเป็นรายข้อ รายด้าน และภาพรวม แบ่งเกณฑ์การวัดออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ มากที่สุด 
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มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

การแปลผลของคะแนนใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1977)  โดยปรับฐานของตัวแปร
ให้เท่ากันแล้วน าผลรวมของตัวแปรแต่ละตัวหารด้วยจ านวนข้อค าถามของแต่ละตัวแปรที่คิดค่า
คะแนนจาก (ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด) หารด้วยจ านวนชั้น  แปลผลเป็น การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอยของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก  ระดับปานกลาง  และระดับน้อย 

5.3 การหาความสัมพันธ์ของตัวเพศ อายุ คณะที่สังกัด ชั้นปีที่ศึกษา ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
การเรียนในรายวิชาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยหรือได้รับการอบรมเรื่องขยะมูลฝอย  การได้รับ
ข่าวสารด้านการจัดการขยะมูลฝอย รูปแบบวิธีการจัดการขยะมูลฝอย ข่าวสารที่ได้รับมีผลต่อ
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย และความสนใจในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย กับการมีส่วนร่วมใน
การจดัการขยะมูลฝอยนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะใช้สถิติ Chi – square Test โดยเทียบ
กับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษา แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากที่สุด ร้อยละ 60.9  มีอายุเฉลี่ย 20.73 ปี  ก าลังศึกษา

ชั้นปีที่ 4 มากที่สุด ร้อยละ 40.9  มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 7,220.91 บาท  ค่าใช้จ่ายต่อเดือนมาก
ที่สุด ร้อยละ 75.6  เคยได้รับการเรียนในรายวิชาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย หรือได้รับการอบรม
เรื่องขยะมูลฝอย มากที่สุด ร้อยละ 80.9  ส่วนมากจะพักอาศัยหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย ร้อยละ 
80.9  ประเภทขยะมูลฝอยที่ทิ้งในแต่ละวัน มากที่สุด คือ ขยะทั่วไป ร้อยละ 91.8  เคยได้รับข่าวสาร
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย รูปแบบวิธีการจัดการขยะมูลฝอยมากที่สุด ร้อยละ 80.9  มีการปฏิบัติ
ตามการได้รับข่าวสารมากที่สุด ร้อยละ 81.8 และมีความสนใจในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยมาก
ที่สุด ร้อยละ 30.0 

ส่วนที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

พบว่า นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อย
ละ 47.3) และเม่ือพิจารณาตามด้านต่างๆ ได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

การมีส่วนร่วม
ในการจัดการ
ขยะมูลฝอย
ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
ในภาพรวม 
อยู่ในระดับ
ปานกลาง  

(ร้อยละ 47.3) 

ด้านการวางแผนโดยรวม ระดับปานกลาง ร้อยละ 46.4 ทุกข้อมีส่วนรว่มอยู่ที่ระดบัปานกลาง  

ด้านการปฏิบัติโดยรวม ระดับมาก รอ้ยละ 56.4 ทุกข้อมีส่วนรว่มอยู่ที่ระดบัปานกลาง และระดับมาก 

ด้านการใช้ประโยชน์โดยรวม ระดับมาก ร้อยละ 58.2 ทุกข้อมีส่วนรว่มอยู่ที่ระดบัปานกลาง และระดับมาก 

ด้านการติดตามและประเมินผลประโยชน์โดยรวม ระดบั
มาก ร้อยละ 49.1 

ทุกข้อมีส่วนรว่มอยู่ที่ระดบัปานกลาง 
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1. ด้านการวางแผน พบว่า มีระดับการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 46.4 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีระดับการมีส่วนร่วมมาก
ที่สุด คือ การให้ข้อมูลที่จ าเป็นในการวางแผน และขั้นตอนการจัดการขยะมูลฝอยกับทาง
มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.99, S.D. = 1.15) ข้อที่มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ 
การร่วมประชุมเพ่ือหาวิธีการในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( x = 2.85, S.D.=1.21) 

2. ด้านการปฏิบัติ พบว่า มีระดับการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก ร้อยละ 56.4 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับมาก ข้อที่มีระดับการมี
ส่วนร่วมมากที่สุด คือ การน ากระดาษรายงานที่เขียนแล้ว 1 หน้า มาใช้ในหน้าที่เหลือหรืออาจน ามา
ท าเป็นกระดาษโน๊ต อยู่ในระดับมาก ( x = 3.85, S.D. = 0.97) ข้อที่มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
คือ การน าขยะที่แยกไว้ไปขายให้ร้านขายของเก่า/ธนาคารขยะรีไซเคิล อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 
3.43, S.D. = 1.07)  

3. ด้านการใช้ประโยชน์ พบว่า มีระดับการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก ร้อยละ 58.2 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับมาก ข้อที่มีระดับ
การมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การใช้กระดาษรีไซเคิลในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ เพ่ือปริมาณการใช้
กระดาษ และลดค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับมาก ( x = 3.96, S.D. = 0.88) ข้อที่มีระดับการมีส่วนร่วมน้อย
ที่สุด คือ การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น การท าสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น 
อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.53, S.D. = 1.03) 

4. ด้านการติดตามและประเมินผลประโยชน์ พบว่า มีระดับการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ที่ระดับ
มาก ร้อยละ 49.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีระดับ
การมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การแนะน าเพ่ือน หรือคนในครอบครัวให้คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง อยู่
ในระดับปานกลาง  ( x = 3.55, S.D. = 1.05) ข้อที่มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วม
ในการแจ้งเจ้าหน้าที่ เมื่อพบถังขยะของมหาวิทยาลัยช ารุด หรือไม่เพียงพอต่อการใช้งาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x = 3.05, S.D. = 1.09) 

ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- เพศ มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p – value < 0.05)  

- อายุ คณะที่สังกัด ชั้นปีที่ศึกษา ความสนใจในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย การเรียนใน
รายวิชาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย หรือได้รับการอบรมเรื่องขยะมูลฝอย การได้รับข่าวสารด้าน
การจัดการขยะมูลฝอย รูปแบบวิธีการจัดการขยะมูลฝอย ข่าวสารที่ได้รับมีผลต่อพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอย มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ (p – value > 0.05) 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษา พบว่า ในภาพรวมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 47.3 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัย
ลักษณ์ อัตธีรวงศ์, 2558[4] ได้ศึกษา ความคิดเห็นและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอยของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พบว่า ภาพรวมนักศึกษา
มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยแต่พบว่านักศึกษายังมีพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ระดับการมีส่วนร่วมสูงสุด คือ ด้านการใช้ประโยชน์ รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติ ด้านการติดตาม
และประเมินผลประโยชน์ และด้านการวางแผน ตามล าดับ 

ด้านการวางแผน ในภาพรวมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 46.4 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้ข้อมูลที่จ าเป็นในการวางแผน และข้ันตอนการจัดการขยะ
มูลฝอยกับทางมหาวิทยาลัยเนื่องมาจากการให้ข้อมูลหรือการแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งที่นักศึกษาเข้า
มามีส่วนร่วมได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศิพร ทัศนา, 2558[5] ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครพิษณุโลก อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 
3.24 โดยประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต ต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการในการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนของ
ตนเอง 

ด้านการปฏิบัติ ในภาพรวมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 56.4 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การน ากระดาษรายงานที่เขียนแล้ว 1 หน้า มาใช้ในหน้าที่เหลือหรืออาจ
น ามาท าเป็นกระดาษโน๊ต เนื่องจากนักศึกษามีการใช้กระดาษในการเรียน และการเขียนรายงาน จึง
ท าให้สามารถน าหน้าที่เหลือมาใช้เป็นกระดาษโน๊ต หรือน ากลับมาใช้ซ้ า เป็นการปลูกจิตส านึกในการ
ลดปริมาณขยะมูลฝอย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภาวรินทร์ นาจ าปา, 2557[6] ได้ศึกษา การมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลคลองใหญ่  อ าเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด ในด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก มีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมของ
เทศบาลในการรณรงค์และร่วมเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน ประชาชนในชุมชนคัดแยกประเภทขยะเช่น 
เศษกระดาษ พลาสติกขวดแก้วหรือขยะมีพิษ ก่อนน าไปทิ้งลงถังขยะของเทศบาลในการซื้อสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนให้ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม รวมถึงการน ากลับมาใช้ใหม่ 

ด้านการใช้ประโยชน์ ในภาพรวมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 58.2 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การใช้กระดาษรีไซเคิลในการพิมพ์เอกสารต่างๆ เพ่ือปริมาณการ
ใช้กระดาษ และลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากด้านการปฏิบัติมีการน ากระดาษกลับมาใช้ซ้ า กลุ่มตัวอย่างมี
การได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย จึงท าให้เกิดความตระหนักที่ดี ซึ่ง
สอดคล้องงานวิจัยของ ปภาวรินทร์ นาจ าปา, 2557[6] ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้านการใช้ประโยชน์
มีระดับการมีส่วนร่วมมาก มากที่สุด ร้อยละ 3.18 เนื่องจากในปัจจุบันเทศบาลต าบลคลองใหญ่ และ
สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รณรงค์ให้มีการลดภาวะโลกร้อนประชาชนในชุมชนจึงตระหนัก
ถึงการท าให้เกิดขยะน้อยที่สุด ได้แก่ ลดขยะมูลฝอย น าขวดพลาสติกขวดแก้วหรือถุงพลาสติกที่ใช้
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แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดเติมแบบถุงพลาสติกมาใช้ แทนการซื้อผลิตภัณฑ์แบบขวด ท า
ให้ลดรายจ่าย เช่น น้ ายาปรับผ้านุ่ม มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนแล้วน าไปขายเพ่ือเพ่ิม
รายได้การมีส่วนร่วมในการน าขยะมูลฝอยจากครัวเรือนมาทิ้งลงถังขยะของเทศบาลและการมีส่วน
ร่วมในการไม่ทิ้งขยะลงล าคลองหรือใต้ถุนบ้าน ท าให้ล าคลองสะอาดอยู่ในระดับมาก 

ด้านการติดตามและประเมินผล ในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 49.1 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมในการแจ้งเจ้าหน้าที่ เมื่อพบถังขยะของมหาวิทยาลัยช ารุด 
หรือไม่เพียงพอต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการ จึงไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภาว
รินทร์ นาจ าปา, 2557[6] ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยภาพรวมด้านการติดตามและประเมินผลอยู่ใน
ระดับน้อย อาจเป็นเพราะประชาชนมีความคิดเห็นว่าการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  เป็น
ภารกิจงานประจ าที่เทศบาลจะต้องด าเนินการให้บริเวณชุมชนมีความสะอาด ประชาชนจึงไม่ได้ให้
ความสนใจในการประเมินผล 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอยของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p – value = 
0.007) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.9 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัย
ลักษณ์ อัตธีรวงศ์, 2558[4] ได้ศึกษา ความคิดเห็นและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอยของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ร้อยละ 63.9 เป็นเพศหญิง มีเพียงร้อยละ 32.5 ที่เคยได้รับการรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะอย่าง
เหมาะสมจากสถาบันฯ ร้อยละ 13.1 ระบุว่ามีการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ ที่เหลือมีการคัด
แยกเป็นบางครั้งหรือไม่ได้ท าการคัดแยก สาเหตุหลักเนื่องจากไม่มีถังขยะแยกประเภท โดยใน
ภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นที่เห็นด้วยเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย แต่พบว่า นักศึกษายังมี
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นผลการทดสอบสมมุติฐาน
ไม่พบความแตกต่าง 

 

กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบ ความโปร่งใส ความเสมอภาคและการมี
ส่วนร่วม ที่มผีลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร สายวิชาการของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
  2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความโปร่งใส ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร สายวิชาการของมหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น
บุคลากรสายวิชาการ  ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน 140 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า Chi-Square ผลวิจัยพบว่า 1) 
ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานด้วย ความโปร่งใส ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม ของ
บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  1) ความโปร่งใส 
(Transparency) 2) หลักความเสมอภาค (Equality) 3) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญภาพรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง  ความ
โปร่งใส ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร สาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่าความสัมพันธ์ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร สายวิชาการของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง  
 
ค าส าคัญ: ความโปร่งใส ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม ประสิทธิภาพ การบริหารงานบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6 อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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Abstract 
This research aimed 1) to study the transparency equality and participation 

that affect the academic staff of Ramkhamhaeng University performance 2) to study 
the relationship between transparency and equality with the administration 
academic staff of Ramkhamhaeng University the subjects consisted of professors, 
academic staffs. Subjects were 140 administrative staffs in the University.  Data 
analysis used for this research were the percentage, mean, standard deviation and 
Chi-Square test. The results showed that 1)  The opinion level on management with 
transparency and equality within the Ramkhamhaeng University academic classified 
into three areas: a) the transparency b) the equality c)the participation, as well as the 
subjects prioritizing overall 3 areas were high level, and 2) to study the relationship 
between transparency equality and participation that affect the academic staffs of 
Ramkhamhaeng university and found that the relationship of factors such as gender 
and age did not correlate with effective people management in the University. 

Keywords: transparency, equality, efficiency, participation personnel management 
 
บทน า  

ปัจจุบัน การบริหารจัดการภายในองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งอาศัยการกระจาย
อ านาจและการกระจายบทบาทหน้าที่ทั้งการถ่วงดุล ให้มีความสอดคล้องและการส่งเสริมกันอย่างเป็น
ระบบโดยเฉพาะสถาบันที่มีการปกครองที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและมีผลประโยชน์โดยตรงกับ
ประชาชน ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือการเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ในหลักธรรมาภิบาล 
มีหลักของการจัดการบริหารงานบุคคล ด้านความโปร่งใส ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม ภาครัฐ
จึงควรมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน หลักความเสมอภาค ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพเพ่ือการท างานที่รวดเร็ว
คุ้มค่า มีการปรับปรุงกลไกการท างาน และเสริมสร้างความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มความสามารถและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อภาครัฐ (บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ, 2554) อีกทั้ง
บุคลากรที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานได้ร่วมคิดตัดสินใจจะส่งผลให้บุคลากรในองค์กรเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของในกิจกรรมมากขึ้นท าให้ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาได้ (Hertzberg, 1951) 
หากองค์กรต้องการให้การบริหารงานบุคคล มีประสิทธิภาพในการท างาน จ าเป็นต้องอาศัยกลไก
หลากหลายที่ท างานร่วมกันอย่างมีระบบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม 
เพ่ือเป็นตัวขับเคลื่อนหนึ่งของหลักการบริหารงานบุคคล (Tali, Fay, & Bateman, 2006)  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นหนึ่งในหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยต้องอาศัยความร่วมมือ และความเข้าใจระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงใน
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อนาคต พร้อมเสริมสร้าง และปรับปรุงกลไกการท างานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย
รามค าแหงในด้านประสิทธิภาพให้มีมากยิ่งขึ้น  เพ่ิมทักษะในการด้านการปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
ก่อให้เกิดการยอมรับอย่างสมัครใจและเต็มใจในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  (ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุ
ธรรมดี, 2559) อีกทั้งบุคลากรควรมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร เพ่ือลดช่องว่างระหว่าง
ผู้บริหารกับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น   การน าหลักความโปร่งใส ความเสมอภาค
และการมีส่วนร่วม มาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานบุคลากร จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ท างานและสร้างเสริมความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง
มากยิ่งขึ้น นับได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการบริหารงานภายในองค์กร 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเรื่อง ความโปร่งใส ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม 
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  ในการศึกษา
ครัง้นี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ การบริหารงานบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือศึกษารูปแบบ ความโปร่งใส ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง   

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความโปร่งใส ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยรามค าแหง   

 
สมมติฐานการวิจัย  

1. เพศ อายุ ระดับการศึกษา บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่แตกต่าง
กันมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง   

2. ความโปร่งใส ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยรามค าแหง   

 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
    ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย  
 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 

 
 
1. หลักความโปร่งใส (Transparency) 

2. หลักความเสมอภาค (Equality) 
3. หลักการมสี่วนร่วม (Participation)  
 

 

 

ประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
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ขอบเขตการวิจัย 
1. ด้านเนื้อหา 

ด้านเนื้อหาของความคิดเห็น บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่
เกี่ยวกับความโปร่งใส ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  

โดยศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ 
1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ  การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลที่มีผู้วิจัยและเก็บข้อมูลไว้แล้ว เช่น ต าราและเอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์      
สารนิพนธ์ เป็นต้น 

1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ  ศึกษาจากการใช้ชุดแบบสอบถามกับกลุ่มบุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อความโปร่งใส ความเสมอภาคและการมี
ส่วนร่วม ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง   

 
2. ด้านพื้นที่ของการวิจัย 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

นิยามค าศัพท์เฉพาะ  
 บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง หมายถึง อาจารย์ และ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. หลักการโปร่งใส 
หลักความโปร่งใส หมายถึง การด าเนินงานและการตัดสินใจที่เปิดเผยเพื่อสร้างความไว้วางใจ 

ซึ่งกันและกันของบุคคลในองค์กร หลักความโปร่งใสจะเกิดขึ้นได้เมื่อองค์กรเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอน
ในการปฏิบัติภารกิจ เพ่ือให้พนักงานรู้และเข้าใจ (Tabaselo, 2018) พร้อมทั้งยังต้องมีการค านึงถึง
หลักธรรมาภิบาลในการท างาน คือ การท างานอย่างมีประสิทธิภาพในหน้าที่และบทบาทของตน 
บุคลากร ต้องเข้าใจในหน้าที่ของผู้บริหาร เข้าใจอย่างแจ่มจ่มชัดในความรับผิดชอบของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และ ผู้บริหารรวมทั้งต้องมั่นใจว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน มี
ความเข้าใจอย่าง ชัดเจนในความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับประชาชนผู้รับบริการ ผู้บริหารควรแจ้ง
ให้ประชาชนได้ ทราบในการประกาศสาธารณะ (Public Statement) ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตน โดยระบุ ให้ทราบถึงการปฏิบัติงานที่พอเหมาะกับขนาดและความซับซ้อน (Complexity) 
ขององค์กร ธรรมาภิบาล คือ การส่งเสริมค่านิยม (Values) ขององค์กร และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของ 
ธรรมาภิบาลโดยการปฏิบัติหรือพฤติกรรมน าค่านิยมขององค์กรมาใช้ปฏิบัติผู้บริหารองค์กร ประพฤติ
ตนเป็นตัวอย่างที่ดีผู้บริหารตัดสินและวินิจฉัยอย่างโปร่ งใสและเปิดเผย บริหารงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารท าตัวเป็นตัวอย่างในการให้บริการแก่ประชาชน ทุกชนชั้นอย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียม (ดวงตา ราชอาษา, สัญญา เคณาภูมิ, & ยุภาพร ยุภาศ, 2558) และ UNESCAP ได้ก าหนด
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ไว้ว่า ประกอบด้วย 8 หลักการ 1) หลักการมีส่วนร่วม (Participatory)  2) หลักนิติธรรม (Rule of 
Law)  3) หลักความโปร่งใส (Participatory) 4) หลักความรับผิดชอบ (Responsiveness) 5) หลัก
ความสอดคล้อง (Consensus Oriented) 6) หลักความเสมอภาค (Equality and Inclusiveness) 
7) หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) 8. หลักการมีเหตุผลและ
อธิบายได้ (Accountability) (Yodthong, 2019) 

2. หลักความเสมอภาค 
J. Stacy Adams เป็นผู้พัฒนาทฤษฎีหลักความเสมอภาค โดยมีพ้ืนฐานความคิดว่า บุคคล

ย่อมแสวงหาความเสมอภาคทางสังคมโดยพิจารณาผลตอบแทนที่ได้รับ (output) กับตัวป้อน (input)                 
คือพฤติกรรมและคุณสมบัติในตัวที่ใส่ให้กับงาน ความเสมอภาคจะมีเพียงใดขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบ
การรับรู้ความสอดคล้องระหว่างตัวป้อนต่อผลตอบแทน (perceived inputs to outputs) (Adams, 
1963) ดังนั้น ในการปฏิบัติต่อพนักงาน หัวหน้างานจะต้องท าให้เขารับรู้ว่าเขาได้รับการปฏิบัติอย่าง
ยุติธรรม มีความเสมอภาคเท่าเทียมกับคนอ่ืน เมื่อเปรียบเทียบตัวเองกับคนอ่ืน พนักงานส่วนมากมัก
ประเมินว่าตนเองท างานหนักและ ทุ่มเทในการปฏิบัติงานมากกว่าคนอ่ืน ขณะเดียวกันก็มักคิดว่าคน
อ่ืนได้ รับผลตอบแทนสูงกว่าตน เขาจะพอใจในการท างานและมีแรงจูงใจในการท างานสูงตราบเท่าที่
ยังรับรู้ว่ามีความเสมอภาค เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานคนอ่ืน แต่ถ้าพนักงานพบว่าผู้ที่ท างานใน
ระนาบเดียวกับเขาได้รับ ผลตอบแทนสูงกว่าเขา หรือได้รับผลตอบแทนเท่ากันแต่ ท างานน้อยกว่า 
ความพอใจและแรงจูงใจ ในการท างานจะน้อยลง เมื่อใดที่ พนักงานเกิดการรับรู้ความไม่เสมอภาค ก็
จะพยายามท าให้เกิด ความเสมอภาคโดยการลดระดับตัวป้อนหรือไม่ก็เรียกรองผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น 
การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อ่ืนที่ท างานในระนาบเดียวกัน ท าให้เกิดการรับรู้ 3 แบบ คือ ผลตอบแทน
เหมาะสม ผลตอบแทนต่ าไป ผลตอบแทนสูงไป 

3. หลักการมีส่วนร่วม 
แนวคิด Hertzberg (1951) เป็นทฤษฎีการ จูงใจทีเกี่ยวข้องและสามารถโยงไปสู่

กระบวนการมีส่วนร่วมได้ เป็นแนวคิดเก่ียวกับการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ ทฤษฎีนี้เชื่อ
ว่าผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงาน ได้ผลดีมีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 
ทฤษฎี ดังกล่าวสอดคล้องกับการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของบุคลากรในองค์กร กล่าวคือ ถ้า
บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานได้ร่วมคิดตัดสินใจจะส่งผลให้บุคลากร ในองค์กรเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของในกิจกรรมมากขึ้นท าให้ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาได้ (Hertzberg, 1951) 
พัทนรันทร์ อินต๊ะวิกุล และ พรรณี สุวัตถี ได้กล่าวถึงลักษณะเงื่อนไขพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของ
บุคคล ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างทีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับ
การศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพและรายได้ เป็นต้น และจะต้องเป็นผู้มี ศักยภาพที่จะเข้าร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น วางแผนการบริหารจัดการ เป็นบุคคลทีมีความพร้อมที่เข้ามามี
ส่วนร่วม และ ผู้นั้นจะต้องมีสภาพ ทางเศรษฐกิจวัฒนธรรม และ กายภาพทีเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วน
ร่วมได้ (พัทนรันทร์ อินต๊ะวิกุล & พรรณี สุวัตถ,ี 2559) 

4. หลักประสิทธิภาพ 
ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถ ส าเร็จ ที่ท าให้เกิดความส าเร็จตามความปรารถนาโดย

ใช้เวลาและความพยายามเล็กน้อยก็สามารถ ให้ผลงานที่ได้ส าเร็จลงอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งค าว่า
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ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง วิธีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้เกิดความสิ้นเปลืองน้อยที่สุดโดย
สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต่ าสุด และประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงการใช้
ทรัพยากรขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ประสิทธิผล มุ่งท าให้เกิดการท าสิ่งที่ถูกต้อง 
(Doing the Right Things) กล่าวคือเป็นการใช้โดยมีเป้าหมาย (Goal) คือ ประสิทธิผลหรือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้สูงสุดอาจเรียกว่า “ท าสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้อง (Doing Things Right) (Tones & 
Tilford, 2001) และ Merton (1940) นักสังคมวิทยาที่เสนอข้อโต้แย้งเป็นคนแรกเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลิกภาพของคนในองค์การกับโครงสร้างขององค์กรว่าจะก่อให้เกิดผลที่ไม่
คาดหวังตามมาได้โดยเฉพาะองค์กรที่มีโครงสร้างแบบ Bureaucracy เพราะการประสานงานโดย
อาศัยกฎข้อบังคับในการจัดองค์กรที่มีเหตุผลและกฎข้อบังคับช่วยให้ สามารถท านายพฤติกรรมของ
คนในองค์การได้แต่ก็จะท าให้พฤติกรรมนั้นมีความยืดหยุ่นได้น้อย การเน้นที่การใช้กฎข้อบังคับเพ่ือ
องค์การจะท าให้สมาชิกในองค์การน าเอากฎข้อบังคับขององค์การ มาเป็นเป้าหมายของตนเอง
กฎเกณฑ์ข้อบังคับขององค์การจะไม่ใช่วิถีทาง (Means) ที่จะท าให้ เป้าหมายขององค์การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้แต่จะเป็นเป้าหมายของสมาชิกในองค์กร แทนที่จะเป็นวิธีการที่ท าให้งาน
ส าเร็จด้วยการเข้าแทนที่“Displacement” เป้าหมายขององค์การ โดย เป้าหมายของบุคคลเช่นนี้จะ
น าไปสู่ความไร้ประสิทธิผลขององค์กรข้อโต้แย้งของ (Merton, 1940) 

 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  

1. การหาคุณภาพเครื่องมือ เพ่ือให้แบบสอบถามได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย า ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดขั้นตอนการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยท าการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ 
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้
ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของการวิจัย จากนั้นจึงสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด 
(Closed-end Questionnaire) จากนั้น จึงน าแบบสอบถามที่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ท า
การตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) เพ่ือจะได้ปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามให้ความถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยก่อนน าไปใช้จริง โดย
ท าการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ( Index of 
Consistency: IOC) ขณะที่ การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่าน
การทดสอบค่าความตรงของเนื้อหา (Content Validity) เรียบร้อยแล้ว มาท าการทดสอบความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ (Pre-Test) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
จ านวน 30 ชุด และค านวณหาค่าความเชื่อมั่นด้วยสูตรค่าสัมประสิทธิ์  แอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) (Bland & Altman, 1997) พบว่าทุกด้านมีค่าผลลัพธ์มากกว่า 
0.75 อันเป็นการยืนยันว่าข้อค าถามนั้นมีความเชื่อม่ันเพียงพอ  

2. ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงสิทธิ ศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี
ของผู้เข้าร่วมการวิจัยจึงได้ท าการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จึงได้ท าการยื่นโครงร่างการ
วิจัยต่อคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เพ่ือขอการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
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3. ด าเนินการติดต่อขอเก็บข้อมูลวิจัยในประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1 ประชากร คือ บุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน        

1,050 คน 
3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน 140 

คน โดยมาจากตารางการเลือกจ านวนตัวอย่างของ Taro Yamane พบว่า หากมีจ านวนประชากร  
1,050 คน ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 10% หรือมีความเชื่อมั่นที่ 90% จ านวนกลุ่มตัวอย่างจะเท่ากับ 
91 คน ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 140 คน เพ่ือเป็น
การป้องกันข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่สมบูรณ์หรือมีการสูญหายของชุดแบบสอบถาม(Yamane, 1973) 

4. ท าการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 
จากนั้นเข้าพบกลุ่มตัวอย่างและท าการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย พร้อมทั้งก าหนด วัน เวลา 
และสถานที่ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งขั้นตอนต่าง ๆ ในการทดลองให้ผู้เข้ารับการทดลอง
ได้รับทราบ และลงนามยินยอมเข้ารับการวิจัย 

5. ด าเนินการเก็บข้อมูลวิจัยตามแผนการวิจัย 
6. น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ผลและแปลผลในรูปแบบเรียงความ 
 

เครื่องมือวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลครอบคลุมตามจุดมุ่งหมาย คณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการศึกษา

เชิงปริมาณ โดยมีเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้  
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ
เลือกตอบได้เพียง 1 ค าตอบ  (Checklist)  

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคลากร ด้วยความ
โปร่งใส ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบเป็น แบบเลือกตอบ 5 
ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert’s Scale (Boone, 2012)  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มต้นจากการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ทั้งนี้สามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกได้เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ซึ่งผู้วิจัยนั้นได้น าข้อมูลมาเพ่ือแจกแจงความถี่ (Frequency) ค านวณค่าเป็นร้อยละ 
(Percentage) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคลากร
ด้วย ความโปร่งใส ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร
สายวิชาการของมหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนเกี่ยวข้อง
มาตรฐาน  Pearson Chi-Square ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ดังนี้  
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  ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ระดับมากท่ีสุด  
  ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49  ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ระดับน้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 

จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 140 คน เก็บข้อมูลได้ 139 คน คิดเป็นร้อยละ 99.00 ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป สามารถแบ่งผลการวิจัยเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 68.30 และ 31.70 ตามล าดับ 
ช่วงอายุ 26 – 40 ปี ร้อยละ 74.80 รองลงมาช่วงอายุ 41 ปีขึ้นไป 25.20 โดยส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทมากท่ีสุด       ละ 68.30 รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

สถานภาพ 
จ านวน 
(n=140) 

ร้อยละ 

1. เพศ   
 ชาย 45 31.70 
 หญิง 

                                                    รวม 
95 
140 

68.30 
100.00 

2. อายุ (ปี)   
 26 – 40 105 74.80 

 41 ปีขึ้นไป 
                                                      รวม 

35 
140 

25.20 
100.00 

3. ระดับการศึกษา   
 ปริญญาโท    95 68.30 

 ปริญญาเอก    45 31.70 

                                                       รวม 140 100.00 
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคลากรด้วยความโปร่งใส ความเสมอ
ภาคและการมีส่วนร่วม ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง  
 
ตารางที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคลากรด้วย ความโปร่งใส ความ
เสมอภาคและการมีส่วนร่วม ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความโปร่งใส ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม 
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ค่าสถิติ 

ค่าเฉลี่ย SD การแปลผล 

ด้านหลักความโปร่งใส (Transparency) 3.96 0.73 มาก 

ด้านหลักความเสมอภาค (Equality) 3.97 0.73 มาก 

ด้านหลักการมีส่วนร่วม (Participation) 4.04 0.81 มาก 

                                                    โดยภาพรวม 3.99 0.76 มาก 

 
 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคลากร สายวิชาการของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ความโปร่งใส (Transparency) 2) หลักความเสมอภาค 
(Equality) 3) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  

ด้านความโปร่งใส (Transparency) พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในภาพรวมอยู่ที่ระดับ
มาก  คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.96 คะแนน เมื่อจ าแนกตามรายข้อพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยของความส าคัญ
ของบุคลกรที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างทั่วถึง และข้อมูลมีความถูกต้องอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.98 คะแนน 

ด้านหลักความเสมอภาค (Equality) พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในภาพรวมอยู่ที่
ระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.97 คะแนน เมื่อจ าแนกตามรายข้อพบว่า มีการให้บริการที่
ผู้รับบริการพึงพอใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.01 คะแนนและในภาพรวมทั้ง 3 
ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญอยู่ที่ระดับ 3.99 คะแนน 

ด้านหลักการมีส่วนร่วม(Participation)  พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในภาพรวมอยู่ที่
ระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.03 คะแนน เมื่อจ าแนกตามรายข้อพบว่า การรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือร่วมคิดแนวทางหรือร่วมแก้ไขปัญหาอยู่ในภาพรวมระดับมาก คิดเป็นคะแนน
ค่าเฉลี่ย 4.11 คะแนน รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคลากร สายวิชาการ ด้าน ความโปร่งใส  ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยจ าแนกรายด้านได้ดังนี้ 
 

รายการ 
( X ) (S.D.) 

การแปลผล
ระดับ

ความส าคัญ 
ด้านหลักความโปร่งใส 
1. มีกระบวนการท างานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถ
ตรวจสอบได้ และสามารถชี้แจงได้เม่ือมีข้อสงสัย 
2. บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่าง
ทั่วถึง และข้อมูลมีความถูกต้อง 
โดยภาพรวม 

 
3.94 
 
3.98 
 
3.96 

 
0.75 
 
0.72 
 
0.73 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

ด้านหลักความเสมอภาค 
1. ผู้รับบริการได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่า
เทียมกัน 
2. มีการให้บริการที่ผู้รับบริการพึงพอใจ 
 โดยภาพรวม 

 
3.93 
 
4.01 
3.97 

 
0.76 
 
0.71 
0.73 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
1.  เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ท า
ความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะร่วมเสมอ ปัญหา/ประเด็นส าคัญ 
2.  รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือร่วมคิด
แนวทาง หรือร่วมแก้ไขปัญหา 
3.  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
และกระบวนการพัฒนา แผนงานหรืองานด้านต่าง ๆ 

 
4.04 
 
4.11 
 
3.97 

 
0.83 
 
0.81 
 
0.83 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

โดยภาพรวม 4.04 0.81 มาก 
                                                    รวมทั้ง 3 ด้าน 3.99 0.76 มาก 

 
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา พบว่า เพศ 

อายุ และระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง (p = 1.14 0.15 และ 0.73 ตามล าดับ) รายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยกับประสิทธิภาพการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สายวิชาการ 

รายการ 
Pearson  

Chi-Square 
p-Value 

ปัจจัยส่วนบุคคล   
เพศ 2.247 1.134 
อายุ 2.100 0.15 
ระดับการศึกษา 0.13 0.72 
 

อภิปรายผล 
การศึกษาวิจัย เรื่อง ความโปร่งใสความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ

การบริหารงานบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษา
รูปแบบ ความโปร่งใส ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงาน
บุคลากร สายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความโปร่งใส 
ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมที่มีผลต่อการบริหารงานบุคลากร สายวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง  

โดยก าหนดสมมติฐานไว้ว่า 1) เพศ อายุ ระดับการศึกษา ของบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหงที่แตกต่างกัน มีผลต่อการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง 2) ความโปร่งใส ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กับการบริหารงาน
บุคลากร สายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1) ตามวัตถุประสงค ์เพ่ือศึกษารูปแบบ ความโปร่งใส ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม ที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร สายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า  ระดับ
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานด้วย ความโปร่งใส ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม ของบุคลากร
สายวิชาการ จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ความโปร่งใส (Transparency) 2) หลักความเสมอภาค 
(Equality) 3) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากหลักความโปร่งใส ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม มีผลต่อประสิทธิภาพกับ
การบริหารงานบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับ สุดารัตน์ กิมศิริ (2556) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (สุดารัตน์ 
กิมศิร,ิ 2556) 
 2) ตามวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความโปร่งใส ความเสมอภาค และการ
มีส่วนร่วม ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร สายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พบว่า ความโปร่งใส ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ทั้งนี้ อาจเกิดจาก การเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่ค่อนข้างจ ากัด และความหลากหลายของกลุ่มตัวอย่างมีน้อยเกินไป  ซึ่งสอดคล้องกับ 
ดวงใจ ไพรภ และ พูนชัย (2558) แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
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การศึกษาในศตวรรษที่ 21: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 (ดวงใจ, ไพรภ, & พูนชัย, 2558) 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 1. จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความโปร่งใส ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารบุคลากร สายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยพบว่า ด้านหลักการ
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามค าแหง ควรตระหนักและส่งเสริมให้มี การ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงานให้มากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดเสวนาร่วมกัน น าเสนอถึงปัญหา 
และแนวทางแก้ไขด้านต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยมาก
ยิ่งขึ้น 
 2. จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลไม่ส่งผลกับ
ประสิทธิภาพการบริหารบุคลากร สายวิชาการของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ดังนั้น ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ควรมุ่งเน้นในเรื่องการบริหารงานบุคลากรด้านอื่นๆ มากกว่า เช่น ด้านความ
โปร่งใส ความเสมอภาค และ การมีส่วนร่วม เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ในการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างควรมีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างให้มีความหลากหลาย
มากขึ้น เช่น กลุ่มตัวอย่าง บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยรามค าแหง หรือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 2. ควรมีการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ เช่น แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ เป็นต้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยรามค าแหง คณะกรรมการ
จริยธรรม และวิจัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง รวมถึง  กลุ่มตัวอย่าง บุคลากรสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง และผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบแบบสอบถามจ านวน 3 ท่าน ทางคณะผู้วิจัย
จึงใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือและแนะน า เพ่ือให้งานวิจัยในครั้งนี้ให้ประสบ
ส าเร็จไปได้ด้วยดี 
 
การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 ผู้วิจัยได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจ า
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ รหัสโครงการ RU-HS-RESC 0096/62 และในการตรวจสอบการ
คัดลอก พบดัชนีความเหมือน (Similarity Index) ร้อยละ 3.38 
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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำแนวทำงในกำรสร้ำงสรรค์สื่อหนังสือภำพเพ่ือ
ส่งเสริมควำมมั่นคงทำงจิตใจให้แก่เด็กวัยแรกเกิดถึง 3 ปี  โดยมุ่งศึกษำรูปแบบและองค์ประกอบที่
เหมำะสม ของหนังสือภำพส ำหรับเด็กเล็ก ทั้งในแง่เนื้อหำ ภำษำ ภำพประกอบและรูปเล่ม ภำยใต้
กรอบของทฤษฎีควำมผูกพัน (Attachment theory) 
 งำนวิจัยนี้เป็นงำนวิจัยเชิงคุณภำพ ด ำเนินกำรศึกษำเป็น 3 ขั้นตอน คือ  1)  ผู้วิจัยศึกษำ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัย อันได้แก่ หนังสือภำพ 3 รูปแบบและชุด
ค ำถำมเพ่ือกำรสัมภำษณ์ 1 ชุด  2) ผู้วิจัยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย ด้ำนวรรณกรรมเด็ก
และผู้เชี่ยวชำญในกำรจัดท ำหนังสือภำพส ำหรับเด็ก รวม 5 คน มำประเมินคุณภำพของชุดหนังสือ
และให้ค ำแนะน ำผ่ำนกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-depth Interview)  3) ผู้วิจัยน ำค ำแนะน ำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชำญมำประเมินผลโดยใช้วิธีวิเครำะห์เชิงพรรณนำ (Descriptive Analysis) 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ แนวทำงกำรสร้ำงสรรค์สื่อหนังสือภำพส ำหรับเด็กวัยแรกเกิดถึง 3 ปี เพ่ือ
ส่งเสริมควำมมั่นคงทำงจิตใจ มีดังนี้  1) ค ำนึงถึงควำมสุขของผู้ใช้งำนทั้งเด็กและผู้เลี้ยงดู  2) ควร
ประกอบด้วยหนังสือภำพส ำหรับเด็กและคู่มือแนะน ำวิธีใช้หนังสือ 3)  รูปแบบของหนังสือ ควรเป็น
หนังสือที่เอ้ือให้เด็กได้สร้ำงปฏิสัมพันธ์กับผู้เลี้ยงดู ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เลี้ยงดูควรปฏิบัติเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดควำมผูกพัน และใช้ร่วมกับตุ๊กตำหรือผ้ำห่มนุ่ม ๆ  4) เนื้อหำควรเรียบง่ำย สอดคล้อง
กับประสบกำรณ์ของเด็ก เน้นกำรอ่ำนออกเสียงเพ่ือให้เด็กฟัง มีอำรมณ์ขันและให้อำรมณ์เชิงบวก 5) 
ภำษำควรใช้ค ำที่ เด็กเข้ำใจได้ง่ำย ใช้ค ำซ้ ำ ๆ  ค ำคล้องจองและถ้อยค ำที่มีท่วงท ำนอง  6) 
ภำพประกอบควรเป็นภำพเหมือนจริงที่เข้ำใจได้ง่ำย สอดคล้องกับประสบกำรณ์ของเด็ก  7) รูปเล่ม
ของหนังสือควรเป็นบอร์ดบุ๊ก หนังสือผ้ำ หรือหนังสือที่มีลูกเล่นกลไกให้เด็กสำมำรถเล่นกับหนังสือได้  
มีขนำดและจ ำนวนหน้ำตำมควำมเหมำะสม เน้นควำมแข็งแรงทนทำนและควำมปลอดภัยเป็นส ำคัญ      
  
ค าส าคัญ หนังสือภาพ, เด็กทารก, เด็กวัยเตาะแตะ, ทฤษฎีความผูกพัน 
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Abstract 
 The purpose of this research is to develop guidelines for creating picture 
book media to promote mental stability in children aged 0-3 years. The guidelines 
focus on appropriate formats and compositions of picture books for young children. 
The Attachment Theory is used to evaluate the quality of picture books based on 
content, language, illustration and materials. 

There are three steps in conducting this qualitative research: 1) the researcher 
studies the relevant theories and concepts in order to create research tools, 
including three types of picture books and a set of interview questions; 2) Five 
experts in early childhood education, children's literature and picture book making 
evaluate the quality of the books. The researcher then conducts in-depth interviews 
to gain a thorough insight and further recommendations on picture book media 
which create mental stability; and 3) The researcher adopts the recommendations 
brought the recommendations of experts to evaluate the book set using the 
descriptive method and develop guidelines for creating picture book media to 
promote mental stability in children aged 0-3 years. 

The guidelines are as follows. First, effective picture book media should make 
users including children and caregivers happy. Second, a guidebook or a how-to 
manual which comes with a book is helpful for caregivers. Third, the book format 
should encourage children to interact with their caregivers and provide information 
about what caregivers should do to foster attachment; a plush toy that comes with a 
book can help create mental stability. Fourth, the content should be simple and 
relatable to a child's experience. It should encourage children to read aloud so that 
children can read and listen at the same time—creating humor and generating 
positive vibes. Fifth, picture book media should include words that children 
understand. The techniques employed are repetition and the use of rhymes & 
melody. Sixth, the illustrations should be realistic, easy to understand, and relatable 
to a child's experience. Finally, board books, cloth books, or books that come with 
toys are effective tools in creating mental stability in children. Picture book media 
should have an appropriate size and number of pages in accordance with child 
developmental stages. Durability and safety of picture book media should also be 
taken into consideration. 
  
Keywords picture book, baby, toddler, Attachment theory 
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บทน า  
ปี 1930  John Bowlby  ได้ริเริ่มทฤษฎีควำมผูกพัน (Attachment theory) โดยเขำพบว่ำ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเด็กกับผู้เลี้ยงดูมีผลต่อพัฒนำกำรทำงสังคม อำรมณ์และสติปัญญำของเด็ก กำร
ที่เด็กทำรกพรำกจำกแม่ในช่วงแรกเริ่มของชีวิต มีควำมเชื่อมโยงต่อควำมบกพร่องในกำรปรับตัวของ
เด็กในอนำคต โดยช่วงเวลำส ำคัญ (Critical period) ในกำรพัฒนำควำมผูกพัน หรือกำรสร้ำงควำม
มั่นคงทำงจิตใจของเด็ก อยู่ในช่วงวัยแรกเกิดถึง 3 ปีเท่ำนั้น  ซึ่งหำกควำมผูกพันไม่ได้รับกำรพัฒนำใน
ช่วงเวลำนี้  เด็กจะได้รับผลกระทบทำงพัฒนำกำรที่แก้ไขไม่ได้  เช่น มีควำมฉลำดลดลงและมีควำม
ก้ำวร้ำวมำกขึ้น (McLeod, www.simplypsychology.org/attachment.html)  

ทฤษฎีควำมผูกพันเชื่อว่ำ ควำมสัมพันธ์ของทำรกกับผู้เลี้ยงดูจะเริ่มต้นโดยเด็กจะส่งสัญญำณ
เพ่ือเรียกร้องให้ผู้ใหญ่เข้ำไปอยู่ใกล้ ๆ  และเม่ือเวลำผ่ำนไป ควำมผูกพันจะเริ่มก่อตัวขึ้น ผ่ำนกำรดูแล
อย่ ำ ง ใ ก ล้ ชิ ด  แ ล ะก ำ ร ตอบ ส นอ ง ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร ข อ ง เ ด็ ก อ ย่ ำ ง ส ม่ ำ เ ส มอ  ( Pendry, 
www.personalityresearch.org/papers/pendry.html)    

Owen (1996) ได้ให้ค ำแนะน ำว่ำ พฤติกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดควำมมั่นคงทำงจิตใจ 
ได้แก่ กำรตอบสนองควำมต้องกำรของเด็กอย่ำงละเอียดอ่อนและสม่ ำเสมอ  กำรมีควำมสุขกับกำร
ค้นพบของเด็ก กำรให้ควำมสนใจในกำรเล่นพวกเขำ  กำรสื่อสำรกับเด็กอย่ำงอบอุ่นโดยตอบสนองต่อ
กำรพูดและกำรแสดงออกของเด็กในเชิงบวก  กำรรับรู้และใส่ใจต่อเด็กทั้งในเวลำที่เด็กมีควำมสุขและ
ควำมทุกข์ กำรมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก เช่น กำรกอด จับมือ ลูบ นั่งตัก พูดคุยและอ่ำนหนังสือให้เด็กฟัง   

กำรเสริมสร้ำงควำมผูกพันที่มั่นคงให้เกิดขึ้นระหว่ำงเด็กกับผู้เลี้ยงดูเป็นเรื่องที่ทุกภำคส่วน
ควรตระหนักถึงควำมส ำคัญ เพรำะเป็นสิ่งที่มีผลต่อชีวิตของเด็ก  กำรให้ข้อมูลควำมรู้แก่ผู้เลี้ยงดู
เกี่ยวกับวิธีกำรสร้ำงควำมผูกพันที่มั่นคงหรือกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงจิตใจให้เกิดขึ้น ตำมทฤษฎีควำม
ผูกพัน รวมถึงกำรพัฒนำหนังสือภำพที่เหมำะสมส ำหรับเด็กวัยแรกเกิด – 3 ปี โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดควำมผูกพันระหว่ำงเด็กกับผู้เลี้ยงดู เป็นแนวคิดที่น่ำจะช่วยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำง
จิตใจของเด็กให้เกิดข้ึนได้  

อย่ำงไรก็ตำม  ในประเทศไทย หนังสือภำพที่เหมำะสมส ำหรับเด็กวัยแรกเกิดถึง 3 ปียังมี
ค่อนข้ำงน้อย ซึ่งจำกกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรโครงกำรหนังสือเล่มแรก (Bookstart) ในปี 
2555 พบว่ำ  มีหนังสือภำพที่เหมำะสมส ำหรับเด็กวัยแรกเกิดถึง 1 ปีเพียง 6 เล่ม ส่วนหนังสือที่
เหมำะสมส ำหรับเด็กวัย 1 ปีถึง 3 ปีมีจ ำนวน 35 เล่ม  (สุธำทิพย์ ธัชยพงษ์, 2555) 

นอกจำกนี้ แนวทำงในกำรสร้ำงสรรค์สื่อหนังสือภำพส ำหรับเด็กในปัจจุบัน ที่ผู้ผลิตหนังสือ
ภำพบำงส่วนใช้ควำมต้องกำรของตลำดและกำรขำยเป็นฐำนในกำรคิดสร้ำงสรรค์หนังสือภำพแต่ละ
เล่ม (ฟำบินี่, 2550) และกำรที่ผู้ผลิตหนังสือภำพบำงส่วน ใช้ควำมคิดและประสบกำรณ์ของตนเอง 
ผนวกเข้ำกับองค์ควำมรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของหนังสือภำพและช่วงวัยของเด็กที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย 
เป็นพ้ืนฐำนในกำรสร้ำงสรรค์หนังสือ (ชีวัน  วิสำสะ, 2550)  อำจเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงสรรค์
หนังสือภำพที่ไม่เอ้ือต่อกำรส่งเสริมให้เกิดควำมมั่นคงทำงจิตใจให้แก่เด็กอย่ำงมีประสิทธิภำพเพียงพอ  
ผู้วิจัยจึงเกิดแรงบันดำลใจในกำรศึกษำเพ่ือค้นหำแนวทำงกำรสร้ำงสรรค์สื่อหนังสือภำพส ำหรับเด็กวัย
แรกเกิดถึง 3 ปี เพ่ือส่งเสริมควำมมั่นคงทำงจิตใจ โดยใช้ทฤษฎีควำมผูกพันเป็นฐำน ซึ่งน่ำจะ
ก่อให้เกิดองค์ควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน   

http://www.simplypsychology.org/saul-mcleod.html
http://www.simplypsychology.org/attachment.html
http://www.personalityresearch.org/papers/pendry.html
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 ในกำรวิจัยนี้  ผู้วิจัยได้จ ำแนกข้อมูลในกำรศึกษำออกเป็น 4 กลุ่มคือ เอกสำรเกี่ยวกับ
พัฒนำกำรของเด็กวัยแรกเกิดถึง 3 ปี  เอกสำรเกี่ยวกับหนังสือภำพที่เหมำะส ำหรับเด็กวัยแรกเกิดถึง 
3 ปี เอกสำรเกี่ยวกับทฤษฎีควำมผูกพัน และงำนวิจัยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งผลจำกกำรศึกษำพบข้อมูล
ที่น่ำสนใจ ดังนี้  

ในแง่ของพัฒนำกำร กรมวิชำกำร (2546) ได้แนะน ำว่ำ วัยแรกเกิดถึง 3 ปีเป็นช่วงวัยที่ส ำคัญ
ที่สุด เพรำะสมองมีกำรเจริญเติบโตและพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว  ผู้เลี้ยงดูจึงควรมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
พัฒนำกำรของเด็กทั้งในด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์  จิตใจ  สังคม สติปัญญำ  ซึ่งพัฒนำกำรเหล่ำนี้เกิดขึ้น
ตำมล ำดับขั้นอย่ำงต่อเนื่องตำมวัย   

อรชำ ตุลำนันท์ (2555) ได้ชี้ให้เห็นถึงพัฒนำกำรตำมวัยของเด็กที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้หนังสือ
ว่ำ เด็กที่มีอำยุ 1 เดือนจะสนใจคนมำกกว่ำสิ่งของ แต่เมื่อมีอำยุ 4 เดือน เด็กจะใช้ประสำทสัมผัส
เรียนรู้สิ่งรอบตัว  และเนื่องจำกกำรมองเห็นของเด็กมีจ ำกัด  พ่อแม่จึงควรอ่ำนหนังสือให้ลูกฟัง เสียง
ที่เด็กชอบฟังคือเสียงเพลงและเสียงของพ่อแม่เวลำที่อ่ำนหนังสือ  หลังอำยุ  6 เดือน ดวงตำของเด็ก
จะพัฒนำจนมองเห็นภำพในหนังสือได้ในระดับหนึ่ง เมื่อเด็กอำยุ 8 เดือน เด็กจะเริ่มใช้นิ้วหยิบจับหรือ
เปิดหน้ำหนังสือได้  เมื่อเด็กอำยุ 10 เดือน เด็กจะรู้จักเลียนแบบท่ำทำงของผู้ใหญ่  เด็กจะพยำยำม
เปิดหนังสือหรือมองภำพตำมท่ีผู้ใหญ่ชี้  ในช่วงวัยนี้เด็กเริ่มเข้ำใจควำมหมำยของค ำได้มำกขึ้น เมื่อเด็ก
อำยุ 11 เดือน เด็กจะเริ่มบอกชื่อสิ่งของจำกภำพได้  เมื่อเด็กอำยุ 1 ถึง 2 ปี เด็กจะรู้ว่ำหนังสือ
แตกต่ำงจำกสิ่งของทั่วไป เด็กวัยนี้จะสนใจภำพมำกกว่ำเนื้อเรื่อง ชอบฟังนิทำน ชอบค ำคล้องจองและ
เพลง  เมื่อเด็กเข้ำสู่วัย 2 ถึง 3 ปี เด็กมักคิดค ำขึ้นเอง ชอบค ำซ้ ำ ค ำคล้องจอง และรู้ค ำศัพท์มำกข้ึน   

ในแง่ของหนังสือภำพ Nodelman (1988) กล่ำวว่ำ หนังสือภำพ หมำยถึง หนังสือที่
พัฒนำขึ้นเพ่ือผู้อ่ำนที่เป็นเด็ก โดยบอกเล่ำเรื่องรำวหรือสื่อสำรด้วยกำรใช้รูปภำพต่ำง ๆ ซึ่งอำจมี
ข้อควำมประกอบภำพหรือไม่มีก็ได้  ส่วน มัตษุอิ (2547) กล่ำวว่ำ หนังสือภำพส ำหรับเด็กวัยแรกเกิด
ถึง 2 ปี ไม่ใช่หนังสือท่ีเด็กใช้อ่ำน เพรำะเด็กจะมองหนังสือภำพเหมือนของเล่นชิ้นหนึ่ง ดังนั้น หนังสือ
ภำพส ำหรับเด็ก จึงหมำยถึงหนังสือที่พัฒนำขึ้นเพ่ือผู้อ่ำนที่เป็นเด็ก โดยภำพและค ำในหนังสือจะ
ท ำงำนร่วมกันในกำรสื่อสำรเรื่องรำวและสร้ำงควำมเพลิดเพลินให้แก่เด็ก   

ชีวัน วิสำสะ (2550) กล่ำวว่ำ กำรพัฒนำหนังสือเริ่มจำกกำรท ำควำมเข้ำใจถึงองค์ประกอบ
ของหนังสือภำพที่ต้องมีควำมเหมำะสมกับช่วงวัยของเด็ก ซึ่งองค์ประกอบของหนังสือภำพที่ผู้ผลิต
หนังสือจ ำเป็นต้องเอำใจใส่ ประกอบด้วย 1) เรื่อง  2) ภำพประกอบ  3) ภำษำ 4) รูปเล่ม  

ในแง่ของทฤษฎีควำมผูกพัน  John Bowlby พบว่ำ เด็กท่ีผู้เลี้ยงดูมีควำมรักควำมเข้ำใจ และ
ไวต่อสัญญำณที่เด็กพยำยำมสื่อสำรถึงควำมต้องกำรทั้งด้ำนร่ำงกำยและอำรมณ์  ทั้งยังตอบสนอง
ควำมต้องกำรของเด็กได้อย่ำงถูกต้อง ว่องไวและสม่ ำเสมอ จะส่งผลให้เด็กมีควำมผูกพันที่มั่นคงต่อผู้
เลี้ยงดู มีควำมมั่นคงทำงจิตใจ รู้สึกว่ำตนเป็นคนที่มีคุณค่ำและมีควำมไว้วำงใจผู้อ่ืน (Pendry, 
www.personalityresearch.org/papers/pendry.html)       

ในแง่ของงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  มีงำนวิจัยที่ได้น ำเสนอข้อค้นพบว่ำ เด็กวัยเตำะแตะที่นอนตำม
ล ำพังในเวลำกลำงคืน บำงครั้งมีกำรพัฒนำควำมผูกพันกับของเล่นนุ่ม ๆ หรือผ้ำห่มนุ่ม ๆ  เพ่ือใช้เป็น
ฐำนที่มั่นอันปลอดภัยและเป็นตัวแทนของคนพิเศษ (Passman, 1987)  

http://www.personalityresearch.org/papers/pendry.html
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จำกกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎีและผลงำนวิจัยในอดีต ผู้วิจัยได้สร้ำงกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
โดยน ำข้อมูลที่ศึกษำมำสร้ำงชุดหนังสือภำพ 3 รูปแบบ และก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชำญ 3 กลุ่ม เพ่ือให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับแนวทำงกำรสร้ำงสรรค์สื่อหนังสือภำพในงำนวิจัยนี้ 
ซึ่งวิธีกำรนี้ที่มีควำมน่ำเชื่อถือตำมหลักกำรตรวจสอบ 3 มุม (Triangulation) ของงำนวิจัยเชิงคุณภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษำแนวทำงในกำรสร้ำงสรรค์สื่อหนังสือภำพเพ่ือส่งเสริมควำมม่ันคงทำงจิตใจให้แก่
เด็กวัยแรกเกิด – 3 ปี  โดยมุ่งศึกษำรูปแบบและองค์ประกอบที่เหมำะสม ของหนังสือภำพส ำหรับเด็ก
ทั้งในแง่เนื้อหำ ภำษำ ภำพประกอบและรูปเล่ม ภำยใต้กรอบของทฤษฎีควำมผูกพัน 

 
วิธีการ 
 ในกำรศึกษำครั้งนี้ รูปแบบของกำรวิจัยเป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ที่มีกลุ่มเป้ำหมำย เครื่องมือ
วิจัย และวิธีกำรวิจัย ดังต่อไปนี้  

1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย   
      กลุ่มเป้ำหมำยของงำนวิจัยนี้ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย ด้ำนวรรณกรรมเด็กและ
ผู้เชี่ยวชำญในกำรจัดท ำหนังสือภำพส ำหรับเด็ก รวม 5 คน ได้แก่  1) ดร.วรนำท  รักสกุลไทย  
ผู้อ ำนวยกำรแผนกอนุบำล โรงเรียนเกษมพิทยำ  2) ดร.อรชำ ตุลำนนท์  นักวิชำกำรอิสระด้ำน
กำรศึกษำปฐมวัย  3) อำจำรย์อัจฉรำ  ประดิษฐ์  ประธำนหลักสูตร ศศ.บ. วรรณกรรมส ำหรับเด็ก 
คณะมนุษย์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ   4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  รพินทร (ณ ถลำง) คง

แนวคิด
เกี่ยวกับ

หนังสือภาพ
ส าหรับเด็ก 

แนวคิดเรื่อง
พัฒนาการ  
ของเด็กวัย

แรกเกิด –3 ป ี

หนังสือภาพ    
3 รูปแบบ       
ที่พัฒนาขึ้น
จากแนวคิด
และทฤษฎี     
ที่ได้ศึกษา 

แนวคิด
เกี่ยวกับ 

ทฤษฎีความ
ผูกพัน 

 

แนวทางการ
สร้างสรรค์สื่อ

หนังสือภาพเพื่อ
ส่งเสริมความ

มั่นคงทางจิตใจ 
ส าหรับ 
เด็กวัย 

แรกเกิด - 3 ป ี
 

งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน   
เด็กปฐมวยั 2 คน 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วรรณกรรมเด็ก 2 คน 

ผู้เชี่ยวชาญในการท า
หนังสือภาพ      

ส าหรับเด็ก  1 คน 

การ
สัมภาษณ์
เชิงลึก 
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สมบูรณ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวรรณกรรมส ำหรับเด็ก มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ   5) 
อำจำรย์ชีวัน วิสำสะ นักเขียนหนังสือภำพส ำหรับเด็ก 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   
    2.1 หนังสือภำพ 3 รูปแบบ ที่พัฒนำจำกข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัย
เกี่ยวกับพัฒนำกำรเด็ก  หนังสือภำพส ำหรับเด็ก  และทฤษฎีควำมผูกพัน  ซึ่งจำกกำรศึกษำพบว่ำ  
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรส่งเสริมให้เกิดควำมผูกพันระหว่ำงเด็กแรกเกิดถึง 3 ปีกับผู้เลี้ยงดู ได้แก่  1) กำรมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่ำงเด็กกับผู้เลี้ยงดู    2) กำรที่ผู้เลี้ยงดูตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
เด็กได้อย่ำงถูกต้อง ว่องไว และสม่ ำเสมอ  3)  กำรที่เด็กใช้ตุ๊กตำหรือผ้ำห่มนุ่ม ๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสร้ำงหนังสือภำพ 3 รูปแบบ ที่สอดคล้องกับปัจจัยข้ำงต้น  อันได้แก่  1) 
หนังสือที่เอ้ือให้เด็กได้เล่นและสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับผู้เลี้ยงดู 2) หนังสือที่สอดแทรกข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้
เลี้ยงดูควรกระท ำซึ่งมีผลต่อกำรส่งเสริมให้เกิดควำมผูกพัน 3) หนังสือที่ใช้ร่วมกับตุ๊กตำนุ่ม ๆ หรือผ้ำ
ห่มนุ่ม ๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดควำมผูกพัน    
            2.2 ชุดค ำถำมเพ่ือกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก  เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชำญประเมิน
คุณภำพของหนังสือภำพที่เป็นเครื่องมือในกำรวิจัยครั้งนี้ พร้อมให้ค ำแนะน ำเพ่ิมเติม เกี่ยวกับรูปแบบ
และองค์ประกอบที่เหมำะสม ทั้งในแง่เนื้อหำ ภำษำ ภำพประกอบและรูปเล่ม  ในบริบทของสื่อ
หนังสือภำพเพ่ือส่งเสริมควำมมั่นคงทำงจิตใจให้แก่เด็กวัยแรกเกิดถึง 3 ปี  ภำยใต้กรอบของทฤษฎี
ควำมผูกพัน ซึ่งค ำถำมเพ่ือกำรสัมภำษณ์ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้เชี่ยวชำญ 3 คนและได้ค่ำดัชนี
ควำมสอดคล้อง (Index Objective Congruence : IOC)   0.67 ขึ้นไป ซ่ึงถือว่ำใช้งำนได้  
          3. การเก็บรวบรวมข้อมูล   

     ผู้วิจัยน ำหนังสือภำพที่เป็นเครื่องมือในงำนวิจัยครั้งนี้ ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชำญ
พิจำรณำเป็นรำยบุคคล จำกนั้น ท ำกำรสัมภำษณ์เชิงลึก เพ่ือรวบรวมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
          4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยรวบรวมควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชำญที่มีต่อหนังสือแต่ละเล่ม รวมทั้ง
ข้อแนะน ำต่ำง ๆ มำประเมินผล แบ่งกลุ่มข้อมูล แล้วน ำเสนอด้วยวิธีกำรพรรณนำควำม   
 
ผลการวิจัย 
 เมื่อวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชำญทั้ง 5 คน
พบว่ำ หนังสือภำพ 3 รูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย 1) หนังสือที่เอ้ือให้เด็กได้เล่นและสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เลี้ยงดู 2) หนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เลี้ยงดูควรปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมให้เกิดควำมผูกพัน  3) 
หนังสือที่ใช้ร่วมกับตุ๊กตำนุ่ม ๆ หรือผ้ำห่มนุ่ม ๆ เป็นรูปแบบของหนังสือภำพที่สำมำรถใช้เป็นแนวทำง
ในกำรสร้ำงสรรค์สื่อหนังสือภำพเพ่ือส่งเสริมควำมมั่นคงทำงจิตใจให้แก่เด็กวัยแรกเกิดถึง 3 ปีภำยใต้
กรอบของทฤษฎีควำมผูกพันได้ แต่กำรพัฒนำหนังสือควรค ำนึงถึงควำมสุขของทั้งเด็กและผู้เลี้ยงดูซึ่ง
เป็นผู้ใช้หนังสือร่วมกัน กำรพัฒนำหนังสือให้มีเสน่ห์ น่ำสนใจ มีควำมยำวที่เหมำะสม และสอดคล้อง
กับพัฒนำกำรของเด็ก จะส่งผลให้เด็กมีปฏิกิริยำโต้ตอบกับหนังสือและท ำให้ผู้เลี้ยงดูมีแรงจูงใจในกำร
อ่ำนหนังสือร่วมกับเด็กอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญประกำรหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดควำมผูกพัน
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ระหว่ำงเด็กกับผู้เลี้ยงดู   นอกจำกนี้  ชุดหนังสือควรประกอบด้วยหนังสือภำพส ำหรับเด็กและคู่มือ
แนะน ำวิธีกำรใช้หนังสือที่เข้ำใจได้ง่ำย เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เลี้ยงดู 
 ในส่วนขององค์ประกอบของหนังสือภำพ ทั้งในแง่เนื้อหำ ภำษำ ภำพประกอบและรูปเล่ม 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชำญทั้ง 5 คน มีควำมคิดเห็นดังนี้   

เนื้อเรื่องและเนื้อหำของหนังสือ ควรเป็นเรื่องที่เรียบง่ำย ไม่ซับซ้อน เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก หรือ
กิจกรรมที่เด็กและผู้เลี้ยงดูท ำร่วมกันในชีวิตประจ ำวัน มีควำมยำวที่เหมำะสม  ไม่ควรเป็นเรื่องเชิง
นำมธรรมหรือเก่ียวกับจินตนำกำร โครงสร้ำงเรื่องควรมีควำมซ้ ำสำมำรถคำดเดำเหตุกำรณ์ในหนังสือ
หน้ำถัดไป  เนื้อเรื่องควรให้อำรมณ์ในเชิงบวก   สอดแทรกอำรมณ์ขันแบบเด็ก ๆ เช่น เรื่อง อึ ฉี่ ตด 
ส่วนหนังสือส ำหรับเด็กวัยแรกเกิดถึง 1 ปีควรให้ควำมส ำคัญกับเสียงของถ้อยค ำที่อ่ำนให้เด็กฟังหรือ
กำรสัมผัสจำกผู้เลี้ยงดู  เนื้อเรื่องควรเอ้ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงเด็กกับผู้เลี้ยงดู เช่น เอ้ือให้มีกำร 
กอด หอม เล่น หรือพูดคุยกัน ส่วนกำรสอดแทรกเนื้อหำเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ใหญ่พึงปฏิบัติต่อเด็กเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดควำมผูกพันเป็นเนื้อหำที่เหมำะสมส ำหรับหนังสือประเภทนี้ 
       ในส่วนของกำรใช้ภำษำ   ควรเลือกใช้ค ำที่ เด็กเข้ำใจได้ง่ำย สอดคล้องกับวัยและ
ประสบกำรณ์ของเด็ก  อำจเป็นค ำที่พ่อแม่มักพูดกับลูกบ่อย ๆ  หรือค ำที่มีลักษณะเชิญชวนให้เล่น   
รวมทั้งค ำเลียนเสียงธรรมชำติ  ค ำซ้ ำ ๆ  ค ำที่มีจังหวะจะโคน ถ้อยค ำที่เป็นท่วงท ำนอง เพลง รวมทั้ง    
ค ำคล้องจองต่ำง ๆ  แต่ไม่ควรใช้ค ำทีใ่ห้ควำมรู้สึกเชิงลบ และไม่ใช้ค ำเชิงนำมธรรม    
      ในส่วนของภำพประกอบ ควรใช้ภำพเหมือนจริงที่ดูง่ำย เข้ำใจง่ำย ไม่น่ำกลัว  สื่อควำมหมำย
ของเนื้อควำม ท่ำทำง อำรมณ์ของตัวละครได้อย่ำงชัดเจน  โดยภำพควรสอดคล้องกับประสบกำรณ์
ของเด็ก  ภำพที่เหมำะส ำหรับเด็กเล็ก ๆ ได้แก่ ภำพถ่ำยและภำพวำดเหมือนจริง ภำพประกอบที่มีสี
ตัดกันระหว่ำงรูปกับพ้ืนอย่ำงชัดเจน เช่น ขำวด ำ ด ำแดง เป็นภำพที่เหมำะกับเด็กเล็ก ๆ ส่วน
ภำพประกอบจำกคอมพิวเตอร์ เป็นภำพประกอบที่ไม่เหมำะในกำรสื่อสำรกับเด็กเล็ก ๆ  
 ในส่วนของรูปเล่มของหนังสือที่เหมำะสมส ำหรับเด็กวัยแรกเกิดถึง 3 ปี ควรจัดท ำในรูปแบบ
บอร์ดบุ๊กที่ตัดเจียนมุมให้โค้งมน หรืออำจเป็นหนังสือผ้ำ หรือหนังสือที่มีลูกเล่นกลไกให้เด็กเล่นกับ
หนังสือ ส่วนขนำดและจ ำนวนหน้ำขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสม  ส่วนควำมแข็งแรงทนทำนและควำม
ปลอดภัยเป็นสิ่งที่ผู้พัฒนำหนังสือต้องให้ควำมส ำคัญอยู่เสมอ   
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลกำรวิจัยที่แนะน ำให้ค ำนึงถึงควำมสุขของผู้ใช้งำนทั้งเด็กและผู้เลี้ยงดู มีควำมสอดคล้อง
กับควำมคิดของ ชีวัน วิสำสะ (2550) ซึ่งอธิบำยว่ำ  ผู้เลี้ยงดูคือผู้อ่ำนหนังสือให้เด็กฟัง ผู้เลี้ยงดูบำง
คนอำจมีข้อจ ำกัดทำงภำษำ ดังนั้น กำรสร้ำงหนังสือส ำหรับเด็กจึงต้องค ำนึงถึงผู้เลี้ยงดูเสมอ  

2. ผลกำรวิจัยที่ระบุว่ำ กำรสร้ำงสรรค์ชุดหนังสือส ำหรับเด็กบนฐำนของทฤษฎีควำมผูกพัน 
ควรมีกำรจัดท ำคู่มือแนะน ำวิธีใช้หนังสือประกอบด้วย  เป็นองค์ควำมรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในกำรศึกษำครั้งนี้ 

3. ผลกำรวิจัยที่ระบุว่ำ รูปแบบของหนังสือควรเป็นหนังสือที่เอ้ือให้เด็กได้เล่นและสร้ำง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เลี้ยงดู  มีกำรสอดแทรกข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เลี้ยงดูควรปฏิบัติเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดควำมผูกพัน  และอำจเป็นหนังสือที่ออกแบบให้ใช้ร่วมกับตุ๊กตำหรือผ้ำห่มนุ่ม ๆ 
สะท้อนให้เห็นว่ำ กำรที่ผู้วิจัยน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยต่ำง ๆ มำสร้ำงชุด
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หนังสือภำพเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรตั้งสมมติฐำนส ำหรับรูปแบบของหนังสือ
ภำพเพ่ือกำรส่งเสริมควำมม่ันคงทำงจิตใจให้เด็กวัยแรกเกิดถึง 3 ปีที่ถูกต้อง และเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ที่
เกิดข้ึนในกำรศึกษำครั้งนี้        

4. ผลกำรวิจัยในเรื่องเนื้อเรื่องและเนื้อหำของหนังสือสอดคล้องกับแนวคิดของสุธำทิพ 
ธัชยพงษ์ (2555) ทีก่ล่ำวว่ำ เนื้อหำของหนังสือส ำหรับเด็กต้องเข้ำใจได้ง่ำย ตรงไปตรงมำ ไม่ซับซ้อน 

5. ผลกำรวิจัยในเรื่องกำรใช้ภำษำ มีควำมสอดคล้องกับแนวคิดของ ทำนำกะ (2550) ที่กล่ำว
ว่ำ  ภำษำท่ีเด็กเล็ก ๆ ให้ควำมสนใจ  คือ ภำษำท่ีพ่อแม่มักใช้พูดกับลูกบ่อย ๆ  รวมทั้งกำรเลียนเสียง
ธรรมชำติและกำรใช้ภำษำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเล่น   

6. ผลกำรวิจัยเรื่องภำพประกอบ  มีควำมสอดคล้องกับควำมคิดของ มัตษุอิ (2547)  ที่กล่ำว
ว่ำ หนังสือภำพที่เหมำะส ำหรับเด็กวัยแรกเกิดถึง 2 ปีควรมีภำพประกอบที่เหมือนรูปสิ่งของใน
ชีวิตประจ ำวันที่เด็กรู้จัก    

7. ผลกำรวิจัยเรื่องรูปเล่มหนังสือ  มีควำมสอดคล้องกับแนวคิดของ อรชำ ตุลำนันท์ (2555) 
ที่กล่ำวว่ำ หนังสือภำพส ำหรับเด็กทำรกไม่มีกำรก ำหนดขนำดไว้แน่ชัด  แต่ที่ควรค ำนึงมำกที่สุดคือ 
หนังสือส ำหรับเด็กเล็กควรมีควำมทนทำน ปลอดภัย ท ำควำมสะอำดง่ำย 
 
สรุป 
          จำกผลจำกกำรศึกษำครั้งนี้ สรุปได้ว่ำ แนวทำงกำรสร้ำงสรรค์สื่อหนังสือภำพส ำหรับเด็กวัย
แรกเกิดถึง 3 ปี เพื่อส่งเสริมควำมม่ันคงทำงจิตใจ โดยมีทฤษฎีควำมผูกพันเป็นฐำน  ประกอบด้วย   

1. กำรสร้ำงสรรค์หนังสือภำพควรค ำนึงถึงควำมสุขของผู้ใช้งำนทั้งเด็กและผู้เลี้ยงดูควบคู่กัน  
 2. ชุดหนังสือควรประกอบด้วยหนังสือภำพส ำหรับเด็กและคู่มือแนะน ำวิธีกำรใช้หนังสือ 

          3. รูปแบบของหนังสือ ควรเป็นหนังสือที่เอ้ือให้เด็กได้เล่นและสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับผู้เลี้ยงดู   
มีกำรสอดแทรกข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เลี้ยงดูควรปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้เกิดควำมผูกพัน  
และเป็นหนังสือที่ออกแบบให้ใช้ร่วมกับตุ๊กตำหรือผ้ำห่มนุ่ม ๆ  

4. เนื้อเรื่องหรือเนื้อหำของหนังสือควรเป็นเรื่องสั้น ๆ ที่เรียบง่ำย สอดคล้องกับประสบกำรณ์
ของเด็กหรือกิจวัตรประจ ำวัน โครงเรื่องมีควำมซ้ ำ คำดเดำเรื่องรำวในหน้ำถัดไปได้ ให้ควำมส ำคัญกับ
เสียงของถ้อยค ำ โดยเนื้อหำควรให้อำรมณ์เชิงบวกและสอดแทรกอำรมณ์ขัน   

5. ภำษำในหนังสือ ควรใช้ค ำที่เด็กเข้ำใจได้ง่ำย สอดคล้องกับวัยและประสบกำรณ์ของเด็ก   
อำจใช้ค ำซ้ ำ ๆ ค ำคล้องจอง ถ้อยค ำที่มีท่วงท ำนอง ค ำเชิญชวนให้เล่น  หรือค ำเลียนเสียงธรรมชำติ 

6. ภำพประกอบในหนังสือ ควรเป็นภำพถ่ำยหรือภำพวำดเหมือนจริงที่ดูแล้วเข้ำใจได้ง่ำย 
สอดคล้องกับประสบกำรณ์ของเด็ก ส่วนหนังสือส ำหรับเด็กทำรกควรใช้ภำพที่มีสีตัดกันชัดเจน  

7. รูปเล่ม ควรเป็นบอร์ดบุ๊ก หนังสือผ้ำหรือหนังสือที่มีลูกเล่นกลไกให้เด็กเล่นกับหนังสือได้  
มีขนำดและจ ำนวนหน้ำตำมควำมเหมำะสม เน้นควำมทนทำนและควำมปลอดภัยเป็นส ำคัญ   
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ข้อเสนอแนะ 
 1. นักเขียนหรือส ำนักพิมพ์ที่ต้องกำรผลิตหนังสือภำพส ำหรับเด็กวัยแรกเกิดถึง 3 ปี บนฐำน
ของทฤษฎีควำมผูกพัน เพ่ือส่งเสริมควำมมั่นคงในจิตใจให้เด็ก ควรน ำผลกำรวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็น
แนวทำงในกำรสร้ำงสรรค์ชุดหนังสือใหม่ ๆ  
 2. ส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป  ผู้วิจัยควรท ำวิจัยในระยะยำว โดยพัฒนำหนังสือภำพตำม
ผลกำรวิจัยในครั้งนี้ แล้วทดลองใช้งำนจริงเพ่ือติดตำมผล ในเรื่องควำมมั่นคงทำงจิตใจที่เกิดขึ้น 
หลังจำกมีกำรใช้หนังสือกับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนมีอำยุเกิน 3 ปี   
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การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนโยบายและแผน โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนครพนม 

Efficiency Development of Policy and Planning Section : Focusing on 
Participation of Supporting Staff, Nakhon Phanom University 

อาพาพร  สุพร1* ศันสนีย์  นนทะวงศ์2 และ สมพร  กงนะ3 
Arpaporn  Suporn,1* Sunsanee Nonthawong2 and Somporn  Kongna3 

 

บทคัดย่อ 
 วิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานนโยบายและแผนของ
บุคลากรสายสนับสนุน วิเคราะห์ ขั้นตอน แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท างานแผน พัฒนา
กระบวนการจัดท างานแผนของมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานนโยบายและแผน จ านวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้
ประกอบด้วย แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม เพ่ือหาประเด็นปัญหา ขั้นตอนการท างาน และ
แนวทางการพัฒนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์ประเด็น  

ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาในการปฏิบัติงานนโยบายและแผน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
ใหญ่ๆ คือ 1) ด้านบุคลากร แบ่งเป็น ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาที่พบคือ ปัญหาเกี่ยวกับ
ศักยภาพ ทักษะ และการประสานงาน บุคลากรบางคนยังมีความพร้อมในการท างานน้อย ยังไม่
ช านาญในงานที่ท า มีระบบการพัฒนาบุคลากรบ้างแต่ยังไม่ต่อเนื่อง ในส่วนของผู้เกี่ยวข้อง ปัญหาที่
พบคือ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อยในบางหน่วยงานส่งผลต่อนโยบายในการปฏิบัติงาน ความเข้าใจ
ไม่ตรงกัน ท าให้งานเกิดความล่าช้า ผู้รับผิดชอบโครงการบางคน ไม่เข้าใจในการเขียนโครงการ ความ
เชื่อมโยง การตอบตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของแผน ด าเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ได้รับ
ความร่วมมือในการรายงานผลการด าเนินงานน้อย มาตรการในการเร่งรัดการด าเนินงานยังไม่ชัดเจน 
2) ด้านเครื่องมือ  แบบฟอร์มการท าแผน การรายงานผลการด าเนินงานมีการปรับเปลี่ยนบ่อย ไม่คงที่ 
แบบฟอร์มกลางที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นมาตรฐาน มีแบบฟอร์มในการรายงาน
หลายแบบฟอร์ม 3) ด้านระบบ มีระบบแผนแต่ยังไม่ครอบคลุมการรายงานต่างๆ ความชัดเจนในแนว
ทางการปฏิบัติงานจากส่วนกลางยังมีน้อย มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง การด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้เกิดกิจกรรมที่ไม่มีในแผน การจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร การรายงานผลการ
ด าเนินงานยังอยู่ในรูปแบบเอกสาร ยังไม่เป็นออนไลน์ 

แนวทางพัฒนากระบวนการจัดท างานแผนของมหาวิทยาลัยนครพนม สรุปประเด็นส าคัญได้
ดังนี้ มหาวิทยาลัยนครพนมควรจัดให้มีแผนและหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายและแผน
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มเข้าท างาน จัดท าระบบสารสนเทศในการบริหารงานด้านนโยบายและแผน 
ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นการท างานจนสิ้นสุดกระบวนการแผน  เพ่ือให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน
สามารถน ามาบริหารงาน  และการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการจัดท าคู่มือ  
 
* Corresponding author; e-mail address:  arpapornpu@gmail.com 
1สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยนครพนม  นครพนม 48000 
1Research and Development Institute, Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom 48000 
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การปฏิบัติงานนโยบายและแผนให้เป็นบรรทัดฐาน ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ซึ่งจะลด
ขั้นตอน เวลา และบุคลากรในการปฏิบัติลงได้อย่างมาก 
 
ค าส าคัญ ประสิทธิภาพ, การมีส่วนร่วม, บุคลากรสายสนับสนุน, มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study the problems in the operation, 
policies and plans of support staff, analyze the steps, forms, documents related to 
the plan work. Develop the plan working process of Nakhon Phanom University It is a 
qualitative research focusing on participation. The samples were 21 support staff who 
worked in policy and plan. The instrument consisted of questionnaires and focus 
group discussions. To find issues Work procedures And development guidelines The 
statistics used for data analysis are frequency, percentage and point analysis. 

The research found that The problems in the operation, policies and plans 
are divided into 3 major areas which are 1) Personnel divided into workers. And 
related parties The problems encountered are Problems with the potential, skills and 
coordination. Some personnel are still not ready for work. Not yet proficient in the 
work done There are some personnel development systems but still not continuous. 
For the related parties The problems encountered are Frequent management 
changes in some departments affect operational policies Understanding mismatch 
Causing work delays Some person in charge of the project Don't understand the 
project writing Connection Metric response Plan goal value Delaying work is not going 
as planned. Received less cooperation in reporting of results Measures to accelerate 
operations are not clear. 2) Tools Plan making form Performance reporting has 
changed frequently, not fixed. The central form is the same, the entire university is 
still not standard. There are many reporting forms. 3) The system has a plan but 
does not cover various reports. There is still little clarity in the guidelines for central 
operations. Changes frequently Operations do not go as planned, resulting in 
activities that are not in the plan. Data storage is still not as good as it should be. 
Performance reporting is still in the form of documents. Not yet online 

Guidelines for the development of the plan work process of Nakhon Phanom 
University The key points can be summarized as follows: Nakhon Phanom University 
should have a plan and curriculum for personnel development in policy and plans 
continuously. Since starting work Establishing an information system for managing 
policies and plans From the beginning of the work process until the end of the plan 
process So that the information is current Can be used to manage and make 
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decisions quickly and efficiently Including making operational manuals, policies and 
plans to be the norm Allowing personnel to perform work on behalf of one another 
Which will greatly reduce the steps, time and personnel in the implementation 

 

Keywords Efficiency, Participation, Supporting Staff, Nakhon Phanom University 
 
บทน า 
  งานนโยบายและแผนเป็นงานที่จ าเป็นและส าคัญขององค์กร ต้องมีกระบวนการคิด วางแผน 
วางระบบการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จะเห็นว่าสภาพการด าเนินงาน
นโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยนครพนมในปัจจุบัน ยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควรทั้งในเรื่อง  
การติดต่อสื่อสารซึ่งจะเห็นว่ามีหนังสือเชิญประชุม หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล หนังสือต่างๆ  
จะเป็นเรื่องด่วน อยู่บ่อยครั้ง ทั้งยังไม่มีรูปแบบ แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานต่างๆ  
ที่ชัดเจน ยังไม่มีท าเนียบบุคลากรที่ปฏิบัติงานนโยบายและแผนทั้งของส่วนกลางและคณะ วิทยาลัย 
หน่วยงาน ว่าใครรับผิดชอบภาระงานอะไรบ้าง หากต้องการติดต่อประสานงานขอข้อมูลในเรื่องนั้นๆ 
ต้องติดต่อประสานที่ใคร เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เฟสบุค ไลน์ เพ่ือความรวดเร็วในการติดต่อ
ประสานงาน ยังไม่มีปฏิทินการปฏิบัติงานตลอดทั้งปีงบประมาณว่าช่วงไหนต้องด าเนินการอะไรบ้าง 
ยังไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานนโยบายและแผน การส่งไปอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน  
ท ากิจกรรมร่วมกันเช่นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการบันทึกข้อมูล การรายงานผลยังไม่มีผู้ดูแล
อย่างชัดเจนเวลาเกิดปัญหาไม่ทราบต้องประสานใครในการด าเนินการแก้ไข  เหล่านี้ล้วนเป็นจุดอ่อน
ของการด าเนินงาน ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานนโยบายและแผน 
  ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเห็นว่าการใช้กระบวนการการจัดการความรู้น่าจะเกิดประโยชน์
และผู้ปฏิบัติงานได้แสดงออกถึงความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนสั่งสมมาจากการปฏิบัติงาน การ
จัดการความรู้เป็นปัจจัยสู่ความส าเร็จ ผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนาคน ควรพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพราะ
บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญขององค์กร หากได้รับการพัฒนา หรือมีความตั้งใจจริงในการ
ปฏิบัติงาน จะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และส่งผลต่อประสิทธิภาพที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน และการได้แก้ไขปัญหาด้วยตนเองจะท าให้รู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง รู้สึกมีส่วนร่วมและเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมเป็นการเปิดโอกาสในการแสดงออกทางความรู้สึก ความคิดเห็น ความรู้
ความสามารถ ได้เรียนรู้จากผู้อ่ืน ทั้งจากการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ตามกระบวนการการ
จัดการความรู้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานนโยบายและแผน มีความเข้าใจในงาน
ที่ตนเองปฏิบัติ ได้แนวทางในการปฏิบัติงาน มีเครือข่ายในการปฏิบัติงาน สามารถสื่อสาร จัดส่งข้อมูล 
เอกสารหลักฐานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หากเราใช้กระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศได้โดยใช้กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้เพ่ือให้ง่ายต่อ
การค้นพบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเมื่อบุคลากรมีวิธีที่ปฏิบัติเป็นเลิศแล้วนั้นก็จะท าให้เกิดผลการ
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ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และท้ายที่สุดจะท าให้องค์การประสบความส าเร็จในการด าเนินงานอีกด้วย 
(กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, 2557 หน้า 134)   

ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานนโยบายและแผนขององค์กร ได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้เกิดแนวคิดในการศึกษาวิจัย การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนโยบายและ
แผน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนครพนม 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานนโยบายและแผนของบุคลากรสายสนับสนุน 
2. เพ่ือวิเคราะห์ขั้นตอน แบบฟอร์ม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท างานแผน 
3. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดท างานแผนของมหาวิทยาลัยนครพนม 

วิธีการ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ ประชากร คือ บุคลากรสายสนับสนุนการเรียน
การสอน จ านวน 542 คน กลุ่มตัวอย่างคือ ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนที่
ปฏิบัติงานนโยบายและแผน ซึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนมมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานนโยบายและแผน
ทั้งสิ้น จ านวน 21 คน 
 เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม
ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ปฏิบัติงานแผน และแบบบันทึกภาคสนาม ข้อค าถามได้จากการจัดเวที สนทนา
กลุ่ม โดยผู้เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน ตัวแทนจากคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ในสังกัด
มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน 16 หน่วยงาน ทั้งสิ้น 21 คน (เป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้บริหารและปฏิบัติงานแผน จ านวน 4 คน เป็นอาจารย์ที่รับผิดชอบ
งานแผนเนื่องจากคณะยังไม่มีเจ้าหน้าที่แผน จ านวน 1 คน เป็นเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน 
จ านวน 16 คน)   
 การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 21 คน ที่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานนโยบายและแผน ข้อมูลเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม ข้อมูล
เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย การสนทนากลุ่ม จัดเวทีระดมสมอง หาประเด็น ปัญหา และ
แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดท างานแผนของมหาวิทยาลัยนครพนม ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมทางสถิติ หาความถี่ ร้อยละ  2. 
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับสภาพปัญหา ขั้นตอนการด าเนินงานและแนวทางการ
พัฒนากระบวนการจัดท าแผนของ มหาวิทยาลัยนครพนม วิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ประเด็น  
 
ผลการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานนโยบายและแผนของ
บุคลากรสายสนับสนุน วิเคราะห์ขั้นตอน แบบฟอร์ม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท างานแผน พัฒนา
กระบวนการจัดท างานแผนของมหาวิทยาลัยนครพนม ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการด าเนินงานตามล าดับ
หัวข้อต่อไปนี้ 
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 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ปฏิบัติงานนโยบายและแผน 
ตาราง 1  ผลการวิเคราะห์ความถ่ี ร้อยละ จ าแนกตามเพศ อายุ สถานะภาพ ชื่อต าแหน่ง สถานะ  
             ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนโยบายและแผน 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
     1.1  ชาย 
     1.2  หญิง 

 
- 

21 

 
0.00 

100.00 
รวม 21 100.00 

2. อาย ุ
    2.1 ต่ ากว่า 30 ปี 
    2.2 30-40 ปี 
    2.3 41-50 ปี 
    2.4 51 ปีข้ึนไป 

 
5 
12 
3 
1 

 
23.81 
57.14 
14.29 
4.76 

รวม 21 100.00 
3. สถานะภาพ 
    3.1 ผู้บริหาร 
    3.2 อาจารย ์
    3.3 เจ้าหน้าท่ี 
    3.4 อื่นๆ  

 
4 
1 
16 
- 

 
19.05 
4.76 
76.19 

- 
รวม 21 100.00 

4. ช่ือต าแหน่งที่บรรจ ุ
    4.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    4.2 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
    4.3 นักวิชาการเงินและบัญช ี
    4.4 อื่นๆ 

 
8 
7 
2 
4 

 
38.10 
33.33 
9.52 
19.05 

รวม 21 100.00 
5. สถานะ 
    5.1 ข้าราชการ 
    5.2 พนักงานมหาวิทยาลัย 
    5.3 พนักงานราชการ 
    5.4 พนักงานตามสัญญา 

 
- 

19 
1 
1 

 
0.00 
90.48 
4.76 
4.76 

รวม 21 100.00 
6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนโยบายและแผน 
    6.1 ไม่ถึง 1 ป ี
    6.2 1 ปี-3 ปี 
    6.3 3 ปี 1 วัน – 5 ปี 
    6.4 5 ปีขึ้นไป 

 
3 
7 
4 
7 

 
14.29 
33.33 
19.05 
33.33 

รวม 21 100.00 
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 จากตาราง 1 พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน้าที่งานนโยบายและแผนที่ตอบแบบสอบถาม 
เป็นเพศหญิง จ านวน 21 คน ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยที่ 30 -40 ปี มีสถานะภาพ เป็นเจ้าหน้าที่ ชื่อ
ต าแหน่งที่บรรจุ คือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีสถานะ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมากทีสุ่ด มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนโยบายและแผน ตั้งแต่ 1 ปี – 3 ปี 
และ 5 ปีขึ้นไป  
 2. ข้ันตอนการด าเนินงานนโยบายและแผน 
 1. ปัจจุบันคณะหน่วยงานต่างๆ มีการท าแผน โดยยึดความสอดคล้องตามแผนของ
มหาวิทยาลัย โดยดูจากพันธกิจของมหาวิทยาลัย และภารกิจของหน่วยงาน 
 2. มีรองคณบดีของแต่ละหน่วยงานดูแลงานแผน หัวหน้างานแผน เจ้าหน้าที่แผน แต่ละ
หน่วยงานมีประมาณ 3 คน ที่ดูแลงานแผน บางคณะมี 2 คน คือ รองคณบดี กับเจ้าหน้าที่แผน 
 3. ในการท าแผนจะก าหนดเป็นโครงการที่ถูกจัดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดย
ก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 4 ประมาณเดือน กรกฎาคม - กันยายน ของทุกปี 

4. ในการท าแผนจะมีการวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน เพ่ือน าไปก าหนดกลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน จากนั้นก าหนดโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพ่ือเขียนโครงการ วิเคราะห์ความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดต่างๆ   

5. จากนั้นกรอกข้อมูลโครงการ งบประมาณ รายละเอียด ลงในระบบบริหารจัดการงานแผน 
6. น าเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยนครพนม เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ 
7. น าผลการพิจารณามาประชุมภายในหน่วยงาน เพ่ือปรับแก้ไขโครงการและงบประมาณ 

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัย 
8. เสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 
9. ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
10. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน และรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส ทุกสิ้น

ไตรมาส เช่น รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 

11. น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัย 
12. น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
13. จัดส่งข้อมูลให้กองนโยบายและแผนทุกสิ้นไตรมาสเพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
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 3. สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดท างานแผนของมหาวิทยาลัย
นครพนม 
ตาราง  2  การสนทนากลุ่ม เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดท างาน
แผนของมหาวิทยาลัยนครพนม 

ปัญหาการด าเนินงานนโยบายและแผน แนวทางการพัฒนา 

1 .ด้านบุคลากร 
1.1 ผู้ปฏิบัติงานนโยบายและแผน 
เกี่ยวกับคุณสมบตัิ ศักยภาพ ทักษะ และการ
ประสานงาน บุคลากรบางคนยังมคีวามพร้อมในการ
ท างานน้อย ยังไม่ช านาญในงานท่ีท า มีระบบการพัฒนา
บุคลากรบ้างแต่ยังไมต่่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติงานบางคนยังมี
ความรู้ ความเข้าใจในข้ันตอนกระบวนการของการ
ท างานแผนน้อย ไม่ค่อยไดร้ับการอบรมเกี่ยวกับ
กระบวนการขั้นตอนภาระงานท่ีตอ้งรับผิดชอบในงาน
แผนว่าต้องด าเนินการในเรื่องใด ๆ บ้าง ท าให้บางครั้ง
ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง เกิดความล่าช้า 
1.2 ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การเปลีย่นแปลงผู้บริหารบ่อยในบางหน่วยงานส่งผลต่อ
นโยบายในการปฏิบัติงาน ความเข้าใจไม่ตรงกัน ท าให้
งานเกิดความล่าช้า ผู้รับผิดชอบโครงการบางคน ไม่
เข้าใจในการเขียนโครงการ ความเช่ือมโยง การตอบ
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายของแผน ด าเนินงานล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ ไดร้ับความร่วมมอืในการรายงานผล
การด าเนินงานน้อย มาตรการในการเร่งรดัการ
ด าเนินงานยังไม่ชัดเจน 

1.1 จัดอบรมหรือส่งเข้ารับการอบรม การพัฒนา
บุคลากร ให้ความรู้เกีย่วกับการปฏิบัติงานนโยบายและ
แผน/หลักสตูรผู้ประเมินโครงการ/ทักษะและการ
ประสานงาน อย่างต่อเนื่อง จะไดม้ีความรู้ความเข้าใจ
มากขึ้นและสามารถปฏิบตัิงานไดถู้กต้องรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
1.2 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายและแผนจากแตล่ะหน่วยงานเพื่อความเข้าใจท่ี
ตรงกัน และการด าเนินงานท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ในแต่ละขั้นตอนการด าเนินงานแผน 
1.3 ให้ความรู้ความเข้าใจ และท าความเข้าใจร่วมกัน
ตั้งแต่เริม่ต้น เกี่ยวกับการด าเนินงานนโยบายและแผน
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ข้อมูลมีความถูกต้องและสามารถใช้ในการ
ตัดสินใจได ้

2. ด้านเคร่ืองมือ 
แบบฟอร์มการท าแผน การรายงานผลการด าเนินงานมี
การปรับเปลี่ยนบ่อย ไม่คงท่ี แบบฟอร์มกลางท่ีเป็น
รูปแบบเดยีวกันทั้งมหาวิทยาลยัยงัไม่เป็นมาตรฐาน มี
แบบฟอร์มในการรายงานหลายแบบฟอร์ม 

2.1 จัดท าแบบฟอร์มกลางที่เป็นรปูแบบท่ีแน่ชัดเพื่อ
ความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการรายงาน
ผลการด าเนินงาน ลดการซ้ าซ้อนในการส่งข้อมูลให้
ส่วนกลาง 
2.2 จัดท าคู่มือการปฏิบตัิงานนโยบายและแผนในทุก
ขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นการท างานจนสิ้นสุด
กระบวนการแผน  ให้เป็นบรรทัดฐาน ซึ่งจะท าให้
บุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีคนใหม่สามารถปฏิบตัิงานแทน
กันได้  
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ปัญหาการด าเนินงานนโยบายและแผน แนวทางการพัฒนา 

3. ด้านระบบ 
มีระบบงานแผนแต่ยังไม่ครอบคลมุการรายงานต่างๆ  
ความชัดเจนในแนวทางการปฏิบตังิานจากส่วนกลางยัง
มีน้อย มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง การด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนท่ีวางไวเ้กิดกิจกรรมท่ีไม่มีในแผน การ
จัดเก็บข้อมลูยังไมเ่ป็นระบบ การรายงานผลการ
ด าเนินงานยังอยู่ในรูปแบบเอกสารยังไมเ่ป็นออนไลน ์

3.1 ก าหนดขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลาการท างาน
อย่างชัดเจน เพื่อผู้ปฏิบตัิงานจะได้วางแผนการ
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
3.2 ควรพัฒนาระบบสารสนเทศในการกรอกและ
รายงานข้อมูลที่เช่ือมโยงกับงานพัสดุและงานการเงิน 
เพื่อลดภาระงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงมี
ฐานข้อมูลที่สะดวกต่อการสืบค้น 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า สภาพปัญหาในการปฏิบัติงานนโยบายและแผน ของ
มหาวิทยาลัยนครพนมที่ค้นพบ สามารถรวมได้เป็นสามด้านคือ ด้านบุคลากร ด้านเครื่องมือ ด้าน
ระบบ จะมีลักษณะคล้ายกับหลายๆ หน่วยงานที่ได้ท าการศึกษามา  

ด้านบุคลากร  ซึ่งจะมีแนวทางคือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร โดยอาจจะจัดขึ้นในรูปแบบของหน่วยงานเป็นผู้พัฒนา
ให้ความรู้แก่บุคลากรของตนเอง หรือส่งไปพัฒนา อบรม กับหน่วยงานอ่ืนที่มีหน้าที่ในการพัฒนา
ศักยภาพในด้านนั้นๆ โดยตรง ส าหรับแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรนั้น องค์กรหรือหน่วยงานที่จะ
ด าเนินการควรก าหนดแนวคิดที่ ชัดเจนเพ่ือให้การพัฒนาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยที่ ชาญวิทย์  ไกรฤกษ์ (2557)  ได้กล่าวถึงแนวคิดในการพัฒนาบุคลากร ไว้ว่า 1. 
ต้องเชื่อว่าคนเราสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าในงานได้ 2. องค์กรต้องการทั้งคนดีและคนเก่ง 
3. ต้องปลูกฝังให้รักศักดิ์ศรี รักองค์กร ประเทศชาติ และค านึงถึงส่วนรวม 4. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ใน
การพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเอง 5. ทุกคนมีหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง ไม่ต้อง
รอคนอ่ืนมาพัฒนาให้  6. องค์กรต้องมีแผนและเป้าหมายการพัฒนาอย่างจริงจังและได้มาตรฐาน   
คนดีให้รางวัล คนไม่ดีลงโทษ 7. ผู้บริหารหรือผู้น าต้องเป็นแบบอย่างที่ดี 

ด้านเครื่องมือ ในส่วนปัญหาด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบฟอร์มต่างๆ ยังไม่ชัดเจน การ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่ เกี่ยวข้อง เท่าที่ควร ทั้งนี้
เนื่องมาจากบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดความสับสนในการด าเนินงานแผนว่าเป็น
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่แผน ส่งผลให้เกิดปัญหา และรู้สึกคับข้องใจเมื่อมีการติดตามเก็บรวบรวมข้อมูล 
อย่างไรก็ตามบุคลากรที่รับผิดชอบงานแผนควรมีการจัดท าแบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน และควรมีการจัดท าแผนก ากับติดตาม จัดเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ต่างๆ ให้มีความชัดเจน โดยจัดแบ่งเป็นรายไตรมาสเพ่ือกระตุ้นเตือนบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มี
ความตื่นตัวและสามารถปฏิบัติกิจกรรม โครงการต่างๆ ตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ทันเวลาที่ก าหนด 
สอดคล้องกับการศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (บุณยาพร  ฉิมพลอย และธิดาพร  โตสติ, 2547) พบว่ารูปแบบการปฏิบัติในการด าเนินงาน
ยังไม่ลงตัว และการด าเนินงานมักจะท าเป็นช่วงๆ หรือเทศกาลมากกว่าที่จะเป็นการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ด้านระบบ ควรก าหนดขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลาการท างานอย่างชัดเจน ควรพัฒนา
ระบบสารสนเทศในการกรอกและรายงานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับงานพัสดุและงานการเงิน เพ่ือลดภาระ
งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงมีฐานข้อมูลที่สะดวกต่อการสืบค้น โดยมณีรัตน์ สุวรรณวารี 
(2560) ได้กล่าวว่า การจะท าให้แผนที่ดีประสบความส าเร็จได้ จะต้องมีการบริหารแผนที่ดี 
ประกอบด้วย 3 ชั้นตอน ได้แก่ 1. การวางแผน (Planning) 2. การปฏิบัติตามแผน (Plan 
Implementation) 3. การประเมินผล (Plan Evaluation) การวางแผนนั้น เป็นส่วนหนึ่งของ
ขั้นตอนการบริหารแผนนั้นเองและแผนที่ดี ประกอบด้วย 1. วัตถุประสงค์ความเป็นเอกเทศ การ
ก าหนดรูปแบบการปฏิบัติงานตามแผนที่ดี ระยะเวลาด าเนินการตามแผน ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง 
2. สื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. ต้องอยู่บนฐานของเป้าหมายในการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้มากที่สุด 4. ควรให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับองค์การได้มีส่วนร่วมในการ
วางแผน 5. ต้องเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 6. ต้องมีความยืดหยุ่น สามารถตอบสนองสภาวะแวดล้อมที่มี
การเปลี่ยนแปลงได้  หากมีวางแผนที่ดีมีระบบสารสนเทศที่ช่วยในการปฏิบัติงาน จะสามารถ
พัฒนาการปฏิบัติงานแผนให้มีประสิทธิภาพได้ 

แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดท างานแผน เห็นว่าควรส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน แก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน เนื่องจากความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเพียงพอ จะน าไปสู่การมีทัศนคติและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป สอดคล้อง
กับ (พงศ์ธวัช  วิวังสู, 2546; สายชนม์  สัจจานิตย์ และคณะ, 2546) และเห็นว่าควรมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลรวมถึงการรายงานผลการด าเนินงาน เนื่องจากการ
จัดวางระบบและการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล การรายงานผลการด าเนินงาน งานนโยบายและแผนที่
ดีจะน าไปสู่ความส าเร็จของการด าเนินงานนโยบายและแผน สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (บุณยาพร  
ฉิมพลอย และธิดาพร  โตสติ, 2547) พบว่า มหาวิทยาลัยมีแนวทางหรือการเก็บข้อมูลแบบอ่ืนๆ มี
ระบบฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยจัดให้มีระบบสารสนเทศส่วนกลาง
ส าหรับการสืบค้น จัดเก็บข้อมูล เพ่ือน าไปใช้อ้างอิงในการด าเนินงาน                   
สรุป 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ปฏิบัติงานนโยบายและแผน 
    บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานนโยบายและแผนโดยทั้งสิ้นเป็นผู้หญิง จ านวน 21 คน 

จาก 16 หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยนครพนม โดยส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่งานแผน หน่วยงานละ 
1 คน จะมีบางหน่วยงานที่จะมีรองฝ่ายแผน และหัวหน้างานแผน แต่ก็เป็นส่วนน้อย อายุโดยส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วง 30-40 ปี สถานะภาพเป็นเจ้าหน้าที่ มีต าแหน่งคือ นักวิเคราะห์นโนบายและแผน และ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีชื่อต าแหน่งเป็นอย่างอ่ืนไม่มาก ส าหรับผู้ที่ปฏิบัติงานแผนโดยส่วนใหญ่
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 90.48 และปฏิบัติหน้าที่งานแผนมาเป็นระยะเวลา1ปี-3ปี และ 5ปี
ขึ้นไป ในจ านวนที่เท่ากันคืออย่างละ 7 คน 
 2. ขั้นตอน แบบฟอร์ม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท างานแผน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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  การด าเนินงานนโยบายและแผน มีการด าเนินการตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ คือ 
PDCA  ย่อมาจาก 4 ค า ได้แก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การ
ด าเนินการให้เหมาะสม) ซึ่งวงจร PDCA สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ เรื่อง จากการสนทนากลุ่ม 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์ประเด็น ดังนี้ 

กระบวนการ ขั้นตอนและกจิกรรม แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
P (Plan) 
วางแผน 

1. จัดท าค าสั่งเกี่ยวกับงานนโยบายและแผน ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานตา่งๆ เช่น 
คณะกรรมการจัดท าแผนฯ, ผู้รับผดิชอบ
ตัวช้ีวัดต่างๆ  

D (Do)  
ปฏิบัต ิ

1. จัดท าแผนกลยุทธ์ 
2. จัดท าค าของบประมาณประจ าปี 
3. ประชุมจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
4. จัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี 
5. ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

1. แผนกลยุทธ ์
2. ค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
3. แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี
4. โครงการประกอบแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

C (Check)  
ตรวจสอบ 

1. ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
2. รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส       
   2.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
   2.2 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี
   2.3 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของ
แผนกลยุทธ์ 
   2.4 รายงานค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 
3. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน/
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

1. รายงานการประชุมบุคลากร/
คณะกรรมการ/ ประจ าหน่วยงาน 
2. รายงานผลการปฏิบตัิงาน 
- แผนกลยุทธ์   
- แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี   
- ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 
- รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 

3. สมุดตดัยอดการใช้จ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน/งบประมาณจากแหล่งอื่น 

A (Act)   
การด าเนินการ
ให้เหมาะสม 

1. ปรับแผนงบประมาณกลางป ี
2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

1. แผนปฏิบัตริาชการ (ฉบับปรับแผน
กลางปี) 
2. แผนพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน 

 
3. แนวทางการพัฒนากระบวนการท างานแผน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
    มหาวิทยาลัยนครพนมควรจัดให้มีแผนและหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายและ

แผนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มเข้าท างาน จัดท าระบบสารสนเทศในการบริหารงานด้านนโยบายและ
แผน ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นการท างานจนสิ้นสุดกระบวนการแผน เพ่ือให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
สามารถน ามาบริหารงานและการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานนโยบายและแผนให้เป็นบรรทัดฐาน ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ซึ่งจะลด
ขั้นตอน เวลา และบุคลากรในการปฏิบัติลงได้อย่างมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 1) ควรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
นโยบายและแผนแก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันแก่บุคลากรทุก
คน 2) ควรพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานนโยบายและแผน ที่
สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน การรายงานผล 
และการจัดเก็บข้อมูลในทุกฝ่ายงาน 3) ควรมีการสร้างความตระหนัก และส่งเสริมให้บุคลากรใน
หน่วยงานเห็นความส าคัญของงานนโยบายและแผนและให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานแผนใน
ทุกล าดับขั้นตอน 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 1) ควรน าผลที่ได้จากการวิจัยไปวิจัยเชิงพัฒนาต่อไป 2) 
การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานนโยบายและแผน เพียงอย่างเดียว เห็น
ว่าควรศึกษากับงานอ่ืนๆ ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันออกไป เพ่ือจะได้ข้อค้นพบที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
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การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ  
GUPI-SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291) 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
A Development Of The Skills Practice Package On Creative Problem Solving 

Of Gupi-Sappe Model Of Environmental Education For Sustainable 
Development Subject (Sc 31291) For Tenth Grade Students.  

วีระพงษ์ พิมพ์สาร1 

Weeraphong Phimsarn1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ GUPI-SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียนจาก 
4 ห้องเรียน จ านวน 33 คน ใช้การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test) 

 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการ

สอนแบบ GUPI-SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291) ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 7 ชุด ดังนี้ 85.00/84.85, 83.64/85.00, 84.24/85.30, 
83.33/84.70, 84.09/85.45, 86.52/86.67 และ 84.94/86.52 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รายวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว 31291) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว 31291) อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค าส าคัญ : ชุดฝึกทักษะ,การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 
1 ครูช านาญการ โรงเรียนมัธยมสวุิทย์เสรีอนสุรณ ์
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to 1) development of the skills practice 

package on creative problem solving of gupi-sappe model of environmental 
education for sustainable development subject (sc 31291) for tenth grade students, 
2) The comparison of practice package on creative problem-solving skill of 
environmental education to the pretest scores and the posttest score. 3) scientific 
process skill assessment, and 4) attitude toward science assessment. The samples in 
the study were 33 Mathayomsuwitserianusorn School, they were selected by cluster 
random sampling. The statistic used for data analysis were, percentage, mean, 
standard deviation and dependent t-teset.The research result: 

1. seven skills practice package on creative problem-solving of environmental 
education for sustainable development subject were developed, each has the 
efficiency as follows; package one: 85.00/84.85, package two:83.64/85.00, package 
three: 84.24/85.30, package four: 83.33/84.70, package five: 84.09/85.45, package six: 
86.52/86.67 and package seven: 84.94/86.52They all met the set criteria. 

2. The comparison of the pretest scores and the posttest scores showed that 
the posttest scores were significant higher than the pretest scores at .05 statistical 
difference of .05 level. 

3. The scientific process skills after studying with the package were significant 
higher than the scores of the pre-study at the .05 statistical level. 

4. The attitude toward science after studying with the package was significant 
higher than before study with the mean of 4.56 
 
บทน า 

การจัดการเรียนการสอนที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างเต็มศักยภาพ เปรียบเหมือนเข็มทิศและแผนที่ สามารถน าพาในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ค่านิยม วิธีการคิดและการแสดงในการเรียนรู้ให้ง่ายและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (Joyce and Weil, 1996: 7) ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือสอนผู้อ่ืนได้ ถือเป็นขั้นสูงสุดของการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการใน
การใช้ชีวิตในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในกาคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีทักษะต่างๆ สามารถประดิษฐ์คิดค้น พัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ในการใช้ชีวิตของคนทุกยุคทุกสมัย แต่การจัดการเรียนการสอนเน้นเนื้อหา (Content) มากเกินไป 
เน้นการจ ามากกว่าการคิดวิเคราะห์ เพราะกลัวนักเรียนท าข้อสอบไม่ได้และกลัวเนื้อหาบางส่วนได้ไม่
ครบถ้วน ซึ่งเป็นการสอนที่ไม่ถูกวิธี ท าให้ผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ชรินรัตน์ 
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จิตตสุโถ, 2554, หน้า 69-70) ประกอบกับสื่อการสอนที่เน้นการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงาน ไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิตประจ าวันหรือบริบทของโรงเรียน ในอันที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถ
ท าความใจได้โดยง่าย ซึ่งสื่อการสอนที่ดีจะสามารถช่วยท าให้สิ่งที่เข้าใจยากท าให้ง่ายต่อการเข้าใจ ซึ่ง
ท าให้มองเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้น และนา สิ่งที่สัมผัสไม่ได้เป็นนามธรรมให้ปรากฏเป็นรูปธรรมได้ 
(มนตรี แย้มกสิกร,2551, หน้า 2) ดังนั้นการใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัวมาออกแบบการเรียนการสอน หรือ
พัฒนาเป็นสื่อการสอนให้สอดคล้องรายวิชา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย  ซ่ึงการจัด
เรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์มีจุดเน้นที่ส าคัญ คือ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็น
ทักษะที่ส าคัญส าหรับของวิชาวิทยาศาสตร์ในการสอนวิทยาศาสตร์ให้ได้ประสิทธิภาพและเป็นทักษะ
ที่ท าให้นักเรียนได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ ก าหนดปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ประกอบไปด้วย 13 ทักษะทางวิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป , 2552, หน้า 1) สามารถน ามาแก้ปัญหาต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบการสอนคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นแนวทางในการจัดการที่เน้นให้ผู้เรียนฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ลงมือปฏิบัติและประเมินค่าผลงานของตนเองได้ ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้ดังกล่าว เน้นการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (Community Base Learning) เพ่ือใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ สื่อการสอน และสถานที่ในการลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นเสมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ให้กับผู้เรียน 
โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ จะช่วยให้ได้รูปแบบ
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถใช้พัฒนาผู้เรียนในด้านความสามารถในคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานตามที่หลักสูตรก าหนด 
ประกอบกับยังพบว่ามีงานวิจัยใดที่ใช้รูปแบบการสอนของ Treffinger,Isaksen and Doval (2005) 
ประยุกต์กับหลักทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาพัฒนาเป็นรูปแบบการสอนที่เรียกว่า “สามห่วง
สามเงื่อนไข กับบันได 6 ขั้น หรือ GUPI-SAPPE Model” โดยผู้วิจัยมีความสนใจในการพัฒนาจาก
การเรียนรู้ด้วยการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 
GUPI-SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์จากการเรียนรู้ด้วยชุดฝึก
ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นับเป็นลักษณะหนึ่งของการสร้างสรรค์ที่เกิดจากกระบวนการ
คิดของสมองซึ่งมีระเบียบ แบบแผน มีวัตถุประสงค์เพ่ือการแก้ปัญหา สามารถแก้ปัญหาได้
หลากหลายและแปลกใหม่ การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ออลสัน ไอซัคเซน ( Isaksen, 1995 : หน้า 52) ที่ได้ให้ความหมายของการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ไว้ การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นกรอบแนวคิดวิธีการที่ได้รับการออกแบบในการ
ช่วยเหลือผู้แก้ปัญหาด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการน าไปสู่เป้าหมายด้วยความส าเร็จ  สามารถ
เอาชนะอุปสรรคและเป็นส่งเสริมพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ ทริฟฟินเกอร์ ไอซัคเคน 
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และดอร์วอล (Treffinger, Isaksen and Dorval, 2004 : หน้า 16) ที่ได้ให้ความหมายของการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไว้ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นรูปแบบที่ใช้ส าหรับการแก้ปัญหาและ
จัดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือไปสู่เป้าหมายและความฝันที่เป็นจริง จากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า แนวคิดเกี่ยวกับการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์พัฒนา (Creative 
Problem Solving) หรือ CPS ถูกพัฒนาขึ้นโดย อเล็กซ์ เอฟ ออสบอร์น (Alex F. Osborn) (อุษณีย์ 
อนุรุทธ์วงค์. 2553: หน้า 208) โดยแนวคิดของ Osborn ในระยะแรกมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์เพียงอย่างเดียว ซึ่งในระยะต่อมาได้มีการวิจัยและพัฒนาแนวคิดเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะของกระบวนการคิดสู่การบูรณาการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์เข้า
ด้วยกัน เพ่ือให้เกิดเป็นกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์มากขึ้น งานวิจัยในปัจจุบันจึงมี
ความพยายามเชื่อมโยงระหว่างการคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาก่อน จนกลายมาเป็นค าตอบที่
หลากหลาย สู่การน ามาปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ หรือตามตัวแปรที่ก าหนด
ไว้ (Brophy. 1998 :133-134; Treffinger; &Isaksen. 2005 : 342-350) 

การศึกษาคือเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ และหากเกิดปัญหาขึ้น
เมื่อใด กระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะเป็นกระบวนการที่ถูกหยิบยกมาใช้ทุกครั้ง เมื่อ
มนุษย์มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการชีวิตมากขึ้น ย่อมเกิดผลเสียตาม
คือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือเน้นให้พลเมืองโลกได้ตระหนัก มีความรู้ มีทักษะ มีเจตคติและมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็นระบบอย่างสร้างสรรค์ ดัง พระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานเพ่ือ
เชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก ในพิธีรับมอบเรือขจัดคราบน้ ามัน ซึ่งรัฐบาลเดนมาร์กน้อมเกล้า ฯ 
ถวาย วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2539 

“…ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม อันเนื่องมาจากมลพิษ หรือความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่หนึ่งที่ใดก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงที่อ่ืนๆ ด้วย
เหตุนี้ทุกคนทุกประเทศในโลกจึงย่อมมีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วยกัน ทั้งในการแก้ไข ลดปัญหา และ
ปรับปรุงสร้างเสริมสภาวะแวดล้อม ให้กลับคืนมาสู่สภาพอันจะเอ้ือต่อการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขของ
ตนเองและเพ่ือนมนุษย์…” 
 การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จึงเป็นทักษะที่ส าคัญที่ควรน ามาพัฒนาผู้เรียน (อุษณีย์ อนุ
รุทวงค์. 2553: หน้า 208-211) และน าไปประยุกต์ในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ใน
สถานศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่าแนวคิด ดังกล่าวมาจัดการเร้ยนรู้เพ่ือเสริมสร้างการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ชีวิตมนุษย์ทั้งมวลสามารถด ารงค์อยู่
ได้สืบไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ GUPI-
SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291) ส าหรับนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ส านักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด (E1/E2 = 85/85) 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จากการ
เรียนรู้ด้วยการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ GUPI-
SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

3. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาชุดฝึก
ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ GUPI-SAPPE Model รายวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ GUPI-SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่ก าลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน

มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ส านักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 
จ านวน 152 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่ก าลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ส านักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียนจาก 4 ห้องเรียน มีนักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง 33 คน ได้จากการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) 
 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จาก
การเรียนรู้ด้วยการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 

การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้แบบแบบฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รปูแบบการสอน GUPI-
SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (ว31291) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
- ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
- ความพึงพอใจของนักเรียน 
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GUPI-SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง 7 ชุด คือ .92 .95 .91 .86 .89 .94 และ .86 
ตามล าดับ วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (R) มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.25- .63 วิเคราะห์หาค่าความ
ยาก(P) มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง .35 ถึง .65 

2. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จากการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 
GUPI-SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบมีค่า .89 วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (R) มีค่า 
.37 วิเคราะห์หาค่าความยาก(P) มีค่า .55 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ GUPI-SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291)  มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบมีค่า .87 
 
วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล 

ในงานวิจัยครั้งนื้ใช้แบบวัด 3 ชุด คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบสอบถามความพึง
พอใจ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองและผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วย
ตนเอง จากนั้น จึงน าแบบทดสอบทั้งหมดมาตรวจสอบเพ่ือน ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป  โดยเก็บ
ข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งหมด 40 ชั่วโมง (2 
ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดย

ใช้รูปแบบการสอนแบบ GUPI-SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว
31291) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน E1/ E2 
(ชัยยงค์ พรหมวงศ,์ 2532,หน้า 495) 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จาก
การเรียนรู้ด้วยการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 
GUPI-SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ใช้การทดสอบค่า t (บุญชม ศรีสะอาด 2545: 112)  

3. การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จากการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 
GUPI-SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  ใช้การทดสอบค่า t (บุญชม ศรีสะอาด 2545: 112) 
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4. วิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ GUPI-SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291)  วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่
ละรายการ แล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์เพ่ือแปลผล 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพระหว่างเรียนและหลังเรียน(𝑬𝟏/𝑬𝟐) ซ่ึงมีค่า 
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งค่าเป้าหมาย 85/ 85 ของการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ GUPI-SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
ตารางที่ 1 การศึกษาประสิทธภิาพของชุดฝึกทักษะตามเกณฑ ์= 85/85 

ชุดฝึกทักษะที ่
𝑬𝟏 

ร้อยละ 
𝑬𝟐 

ร้อยละ 
𝐗 SD 𝐗 SD 

1. ภูมิสังคมฐานการเรียนรู้ชุมชน 17.00 1.52 85.00 16.97 1.45 84.85 

2. ก าหนดประเด็นปญัหา/ประเด็นท่ีต้องการ
ศึกษา 

16.73 1.57 83.64 17.00 1.27 85.00 

3. ศึกษาสภาพปญัหาปัจจุบัน 16.85 1.66 84.24 17.06 1.48 85.30 
4. วิเคราะหส์าเหตุและตดัสินใจแก้ปญัหา 16.67 1.36 83.33 16.94 1.14 84.70 
5. วางมาตรการแก้ไขและเป้าหมายด าเนินการ 16.82 1.38 84.09 17.09 1.23 85.45 
6. ลงมือปฏิบัติการอย่างสร้างสรรคต์ามแผน

แก้ปัญหา 
17.30 1.10 86.52 17.33 1.27 86.67 

7. ประเมินค่า แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ประยุกต์ใช้ 16.88 1.56 84.94 17.30 1.24 86.52 

จากตารางที ่1 พบว่า ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 
GUPI-SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยประสิทธิภาพระหว่างเรียน (E1) มีเนื้อหาแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับ
ประสิทธิภาพหลังเรียน (E2) ที่เป็นข้อสอบ ซึ่งพบว่า ค่าคะแนนประสิทธิภาพระหว่างเรียนและหลัง
เรียน (E1/ E2) ชุดการสอนที่ 1ภูมิสังคมฐานการเรียนรู้ชุมชน มีค่ากับ 85.00/84.85 ชุดการสอนที่ 2 
ก าหนดประเด็นปัญหา/ประเด็นที่ต้องการศึกษา มีค่ากับ 83.64/85.00 ชุดการสอนที่ 3 ศึกษาสภาพ
ปัญหาปัจจุบัน มีค่ากับ 84.24/85.30 ชุดการสอนที่ 4 วิเคราะห์สาเหตุและตัดสินใจแก้ปัญหา มีค่ากับ 
83.33/84.70 ชุดการสอนที่ 5 วางมาตรการแก้ไขและเป้าหมายด าเนินการ มีค่ากับ 84.09/85.45 ชุด
การสอนที่ 6 ลงมือปฏิบัติการอย่างสร้างสรรค์ตามแผนแก้ปัญหา มีค่ากับ 86.52/86.67 ชุดการสอนที่ 
7 ลงมือปฏิบัติการอย่างสร้างสรรค์ตามแผนแก้ปัญหา มีค่ากับ 84.94/86.52 

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
จากการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 
GUPI-SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังตารางที ่2 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  



266 

 

ชุดฝึกทักษะที ่
จ านวน
นักเรียน 

ก่อนเรียนเต็ม 
20 คะแนน 

ก่อนเรียนเต็ม 
20 คะแนน df t p 

𝐗 SD 𝐗 SD 
1. ภูมิสังคมฐานการเรียนรู้
ชุมชน 

91 10.52 2.31 16.76 2.18 90 11.20* .0000 

2. ก าหนดประเด็นปัญหา/
ประเด็นที่ต้องการศึกษา 

91 12.30 3.17 16.79 1.92 90 6.95* .0000 

3. ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน 91 10.85 2.03 16.79 1.92 90 11.88* .0000 
4. วิเคราะหส์าเหตุและ
ตัดสินใจแก้ปญัหา 

91 10.03 2.72 15.88 1.96 90 9.34* .0000 

5. วางมาตรการแกไ้ขและ
เป้าหมายด าเนินการ 

91 11.73 2.43 16.88 1.90 90 9.54* .0000 

6. ลงมือปฏิบัติการอย่าง
สร้างสรรคต์ามแผนแก้ปัญหา 

91 14.85 2.11 16.52 1.77 90 4.37* .0000 

7. ประเมินค่า แลกเปลี่ยน
เรียนรูสู้่ประยุกต์ใช้ 

91 11.09 2.82 16.70 1.53 90 10.42* .0000 

*p<.05 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบ GUPI-SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291) จ าแนก
ตามชุดฝึกทักษะแต่ละชุด ทั้ง 7 ชุด การทดสอบชุดฝึกทักษะก่อนเรียนและหลังเรียนใช้ชุดฝึกทักษะ
ฉบับเดียวกันพบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
ด้วยชุดฝึกทักษะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
ด้วยชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ GUPI-SAPPE Model 
รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบ GUPI-SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291) ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

รายการ 
จ านวน
นักเรียน 

ก่อนเรียนเต็ม 20 
คะแนน 

ก่อนเรียนเต็ม 20 
คะแนน df t p 

𝐗 SD 𝐗 SD 
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

33 14.64 2.71 16.58 2.15 32 4.67* .00 

*p<.05 
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อจากการเรียนรู้ด้วยชุดฝึก

ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ GUPI-SAPPE Model รายวิชา
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สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับ
มาก (X = 4.54, S = 0.63) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ GUPI-
SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยก าหนดค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ตั้งเป้าหมาย 85/85 ทุกชุดฝึกที่ก าหนดไว้ โดยมีค่าค่าประสิทธิภาพ ±2.5 ผลลัพธ์ของค่า E1 หรือ E2 
ที่ถือว่า เป็นไปตามเกณฑ์ มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ ไม่เกิน 2.5% และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ไม่เกิน 2.5% (ชัย
ยงค์ พรหมวงศ์:2556) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการรูปแบบการสอนแบบ GUPI-SAPPE Model ใช้
หลักการการออกแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพด้วยโมเดลการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ 
Treffinger, Isaksen and Doval (2005)  ซึ่งน ามาประยุกต์ร่วมกับหลักทรงงานทั้ง 23 ข้อ ของใน
หลวงรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สุเมธ ตันติ
เวชกุล , 2554) และรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของจอยซ์และเวลล์ (Joyce and Weil, 
1996) ซึ่งออกแบบให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ โดยส่งเสริมให้ค้นคว้าหาข้อมูลในการแก้ปัญหา การคิดค้นงานใหม่ ๆ การท าโครงงาน 
ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง และอาจต่อยอดไปถึงการสร้างเป็น นวัตกรรม ซึ่งการส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นจนสามารถพัฒนา ความคิดจนกลายเป็นผลงานนวัตกรรม
ขึ้นมาได้ (Lumsdaine & Lumsdaine, 1995)  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริพร ศรุตาพร (2554: 
76) ที่กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์กับการแก้ปัญหาไว้ว่า การแก้ปัญหาด้วยผลงานที่เกิดจากความคิด
สร้างสรรค ์ย่อมจะหมายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นวิธีการที่ยังไม่เคยมีใครท ามาก่อน หรือเป็นวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่แปลก แตกต่างจากท่ีวิธีอ่ืนที่เคยท ากันมาหรือเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาในเชิงบวก คือเกิด
ประโยชน์มากกว่าวิธีที่เคยท า อันจะท าให้เกิดการพัฒนาสู่นวัตกรรมของการแก้ปัญหานั้นๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับเทคนิคการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของTreffinger, Isaksen & 
Dorvel (2000 cited in Treffinger & Isaksen, 2005) ซ่ึงประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก และ 8 
ขั้นตอน ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ทาความเข้าใจปัญหา (Understanding the Challenge) 1) สร้าง
โอกาสและเป้าหมายในการแก้ปัญหา (Constructing Opportunities) 2. สารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา (Exploring Data) 3) ระบุขอบเขตของปัญหา (Framing Problems) องค์ประกอบที่ 2 
รวบรวมวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Generating Ideas) 4) รวบรวมความคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (Generating Ideas) องค์ประกอบที่ 3 เตรียมการปฏิบัติ (Preparing for Action) 5) 
พัฒนาวิธีการแก้ปัญหา (Developing Solutions) 6) สร้างการยอมรับในวิธีแก้ปัญหา (Building 
Acceptance) องค์ประกอบที่ 4 วางแผนการจัดการ (Planning Your Approach) 7) ประเมินงาน
และผลงาน (Appraising Tasks) 8) ออกแบบกระบวนการแก้ปัญหา (Designing Process) 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รายวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว 31291) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากชุดฝึกทักษะการ
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แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ GUPI-SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ E1/ E2 ทุกชุดการสอนที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสุณัชชา เดชสุภา (2558:64) ได้พัฒนาชุดการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยของสิ่งมีชีวิต ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประภัสสรวิทยา จ านวน 5 ชุดการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพแต่ละชุด ดังนี้ 84.05/ 85.00, 83.51/ 85.56, 82.43/ 82.50, 83.79/ 83.61 และ
86.22/ 84.44 ซึ่งมีประสิทธ์ิภาพตามเกณฑ์เป้าหมาย ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุด
การสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิพิมล 
ประพินพงศกร (2560:246) ที่ได้ศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
ตามทฤษฎีกิจกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างสรรค์ นวัตกรรมห้องสมุดสาหรับนิสิตวิชาชีพสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบ
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมห้องสมุดก่อนและหลังเรียน  ของนิสิตวิชาชีพสารสนเทศที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้กระบวนการเรียนรู้ฯ พบว่า นิสิตที่เรียนด้วย กระบวนการเรียนรู้ฯ มี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมห้องสมุดหลัง  เรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05  จากเหตุผลดังกล่าวสรุปได้ว่า การใช้ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ GUPI-SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในชุดการสอนที่ 4 มีคะแนนต่ ากว่าชุดการสอน
อ่ืน ๆ อาจจะเนื่องมาจาก เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุและตัดสินใจแก้ปัญหา ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มี
ความยากมากที่สุดในเนื้อหาและครูผู้สอนไม่สามารถพานักเรียนไปดูสถานการณ์จริงได้ในบางเรื่อง 
ประกอบกับขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการแก้ปัญหานั้นๆโดยตรง ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถตัดสินใจ
ในการเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาบนพ้ืนฐานของความสามารถ ความถนัดและความสนใจได้อย่าง
สมบูรณ์ ตามทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) ของ Kolb (1984; อ้างถึง
ในเกศสุดา รัชฎาวิศิษฐกุล, 2547) ได้อธิบายว่า กระบวนการสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติด้วยการ
น าเอาประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาบูรณาการเพ่ือสร้างการ เรียนรู้ใหม่ ๆ ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ 
Honey และ Mumford (1992: 1-6) คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์เนื่องจากการเรียนรู้จาก
ประสบการณ ์เป็นกระบวนการขั้นพ้ืนฐานแต่มีความส าคัญยิ่งต่อการแสวงหา ความรู้ถ้าหากผู้เรียนไม่
สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้เรียน จะไม่สามารถแสวงหาความรู้หรือฝึกฝนทักษะต่างๆ และ
อาจจะท าผิดพลาดซ ้าแล้วซ ้าเล่า ในที่สุดก็จะไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
การเรียนรู้จากประสบการณ์จึง มีความส าคัญมากที่สุดในบรรดาทักษะการด ารงชีวิตเนื่องจากทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่เกิดจากการกระท าล้วนเป็นผลที่ได้จากประสบการณ์ 

3. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนหนึ่ง
อาจมาจาก ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ GUPI-SAPPE 
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Model รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดมีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม (Collaborative 
learning) โดยใช้หลักการ Think-Pair-Share ผู้เรียนจะแลกเปลี่ยนความคิดกันภายในกลุ่มของ
ตนเอง จะท าให้นักเรียนความรู้จากเพ่ือนและครูผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับพิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544, 
หน้า 15) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยใช้กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท างาน นอกจากนั้นผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติท าการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นสอดคล้องกับแนวคิดของ จอห์น ดิวอ้ี (Dewey, 1956) ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือท า เด็กได้รับอิสระริเริ่มความคิดและลงมือท า ตามความคิด ผู้เรียนจะได้รับ
ประสบการณ์จาการสืบค้นหาความรู้ เมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระท า นั้นจะท าให้เกิดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ตามมา สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี เหล่ารอด (2554:72) ที่ท าการศึกษาผล
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้ พ้ืนฐานของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้
ค าถามควบคู่กับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถสรุปได้ว่า ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบ GUPI-SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว
31291) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว 31291) อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 
4.54, S = 0.63) การจัดการเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
(Community Base Learning) ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ในชุมชนของตนเอง มีความเข้าใจเชิงลึกใน
เรื่องของต้นเหตุหรือสาเหตุของปัญหา ประกอบกับการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือระดมความคิด ท าให้
สามารถเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่มีประกอบกับได้ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล  มีอิสระในการคิด
กระตุ้นการใช้จินตนาการในการหาวิธีการแก้ปัญหา เปิดโอกาสให้นักเรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้เป็นกันเอง นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ปราชญ์ชุมชน ได้
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนฝึกการท างานกลุ่ม ฝึกการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและรู้จักรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน เกิดการคิดวิเคราะห์และหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาอย่างหลากหลาย และได้ลง
มือปฏิบัติจากสถานที่จริง ท าให้เกิดเป็นทักษะกระบวนการที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
อีกท้ังยังสามารถน าไปปรับ ใช้กับการแก้ปัญหาอื่นๆ ได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แอลลิสัน 
(Ellison, 1995 อ้างถึงในพัชรา พุ่มพชาติ, 2552: 87) ที่ได้ศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
และเจตคติต่อการเรียนการสอนแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับอุดมศึกษา  ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  
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สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการ

สอนแบบ GUPI-SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291) ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ GUPI-
SAPPE Model รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว31291) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 7 ชุด มีการพัฒนาดังนี้ 

 ชุดฝึกทักษะที่ 1 ประสิทธิภาพของของชุดการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน 85.00/84.85 
 ชุดฝึกทักษะที่ 2 ประสิทธิภาพของของชุดการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน 83.64/85.00 
 ชุดฝึกทักษะที่ 3 ประสิทธิภาพของของชุดการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน 84.24/85.30 
 ชุดฝึกทักษะที่ 4 ประสิทธิภาพของของชุดการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน 83.33/84.70 
 ชุดฝึกทักษะที่ 5 ประสิทธิภาพของของชุดการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน 84.09/85.45 
 ชุดฝึกทักษะที่ 6 ประสิทธิภาพของของชุดการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน 86.52/86.67 
 ชุดฝึกทักษะที่ 7 ประสิทธิภาพของของชุดการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน 84.94/86.52 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รายวิชาสิ่งแวดล้อม

ศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว 31291) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ว 31291) อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 
4.54, S = 0.63) 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1.1 ด้านผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ควรสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ ก าหนดพ้ืนที่เรียนรู้ใน
ชุมชนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความสะดวกในการเข้าพ้ืนที่ชุมชน  รวมถึงการประสานงานชุมชนในเรื่อง
ความปลอดภัยขณะผู้เรียนไปเรียนรู้ในชุมชน 

1.2 การจัดกิจกรรมด้วยชุดการสอนในกระบวนการทดลอง  ที่ลงมือปฏิบัติจริงในแต่ละ
ขั้นตอนอาจใช้เวลาที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่ม ในบางกลุ่มอาจมีการยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม
หรือให้นักเรียนบางกลุ่มที่ไม่เสร็จมาท ากิจกรรมนอกเวลา ครูผู้สอนต้องดูแลอย่างใกล้ชิด 

1.3 การจัดกิจกรรม ครูผู้สอนจะต้องกระตุ้นความสนใจแก่ผู้เรียนเพ่ือให้การสอนเป็นไปตาม
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งกระตุ้นนักเรียนที่เก่งช่วยเหลือเพ่ือภายในกลุ่มของตนเอง 

2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
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2.1 ควรมีการศึกษาพัฒนาชุดการสอนนักเรียนในระดับชั้นอ่ืน ๆ โดยการใช้แหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียนให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการสอนโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาอ่ืน ๆ 
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การพัฒนาชุดอุปกรณ์อย่างง่ายส าหรับการเรียนในวิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 
Development simple experimental apparatus for teaching in physical 

chemistry laboratory  
พรสวรรค์  อมรศักดิ์ชัย1*  อมรรัตน์  ม่วงอ่อน2 และ ทัศนีธร  ชื่นประทุม2 

 
บทคัดย่อ 

ในงานวิจัยนี้ ได้ท าการสร้างชุดอุปกรณ์อย่างง่ายและราคาถูกเพ่ือสร้างความเข้าใจ และ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนภาคบรรยายและปฏิบัติการในวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ โดยในการ
ออกแบบชุดอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการทดลองมีลักษณะโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน สามารถหาอุปกรณ์ได้
ง่าย และมีราคาไม่แพง ชุดอุปกรณ์อย่างง่ายมีทั้งหมด 3 ชุด คือ 1. ชุดอุปกรณ์ส าหรับการทดลอง
สมดุลของของเหลว 2 ชนิดที่ละลายกันได้เพียงบางส่วน ซึ่งถูกออกแบบให้ใช้น้ าและฟีนอลผสมกันใน 
6 อัตราส่วน และผู้ทดลองสามารถอ่านค่าอุณหภูมิ ณ จุดที่สารเหล่านี้ผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันได้ 2. 
เครื่องวัดมุมสัมผัสอย่างง่ายเพ่ือใช้ศึกษาพฤติกรรมของการเปียกบนพื้นผิวของวัสดุชนิดต่างๆ ด้วยการ
วัดมุมสัมผัส และ 3. โพลาริมิเตอร์อย่างง่ายเพื่อศึกษาสารที่มีสมบัติการบิดระนาบแสง  

จากผลการทดลองที่ได้จากทุกชุดอุปกรณ์พบว่ามีความถูกต้องใกล้เคียงกับค่าที่มีการรายงาน
ไว้ และสามารถท าซ้ าได้ ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเรียนปฏิบัติการโดยไม่ผ่านการสัมผัสกับสารเคมี 
และลดปริมาณของสารเคมีที่ใช้ในการท าการทดลองน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้วิธีการทดลอง
แบบเดิม จึงอาจเรียกได้ว่าการทดลองด้วยชุดอุปกรณ์อย่างง่ายนี้เป็นเคมีสีเขียว 

 
ค าส าคัญ การทดลองเคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ ชุดอุปกรณ์อย่างง่าย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล      
จ.นครปฐม 73170 
2ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน e-mail: pornsawan.amo@rmutr.ac.th 
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Abstract 
 In this work, simple and low-cost apparatuses were constructed and 
described to enhance students understanding and connecting the relationship 
between contents learn in their lecture and experiments in physical chemistry 
laboratory. All equipments were desinged using simple parts that could be easily 
found and are inexpensive. There were 3 homemade apparatuses. The first apparatus 
was designed to obtain the miscible temperatures of a set of six ratios of water and 
phenol mixtures, which are partially miscible. The second was a simple contact angle 
apparatus to study the wetting behavior of liquid on the surfaces of various materials 
by measuring the liquid contatc angle. The third one was a simple polarimeter to 
investigate the substance that has the properties of twisting the plane of light. 
 The experimental results from these three simple equipments were in good 
agreement with the reported values and were also reproducible. These experiments 
allow student to practice their practical skills without contacting with the chemicals. 
In addition, the amount of chemicals required for the experiment when using these 
apparatus was also reduced and this is one of the key concepts in green chemistry. 
 
Keywords Experimental Chemistry, Physical Chemistry, Simple apparatus 
 
บทน า 

ทักษะในการเรียนรู้ของผู้เรียนวิชาเคมี หรือผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์นั้นไม่สามารถเรียนรู้ได้
จากภาคทฤษฎีได้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทักษะด้านการปฏิบัติในการท าการ
ทดลองด้วย ซึ่งเป็นเรื่องของการฝึกการสังเกต การจดบันทึก การเขียนรายงาน การวิเคราะห์และการ
สรุปผล แต่ปัญหาหนึ่งที่พบเห็นทั่วไป คือการเชื่อมโยงความเข้าใจทั้งสองส่วนนี้มักจะพบในผู้เรียนที่มี
ผลการเรียนดีเท่านั้น ขณะที่นักเรียนโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถท าได้ (Jalil, 2006) โดยในรายงาน
ดังกล่าวได้อธิบายว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ท าได้แค่การจดบันทึกผลการทดลองตามที่คู่มือปฏิบัติการบอก
ให้ท า และแปลผลตามที่คู่มือได้ก าหนดไว้ เท่านั้น ขาดการคิดวิเคราะห์ นับว่าเป็นจุดอ่อนที่ท าให้
ผู้เรียนขาดกระบวนการคิด (Finster, 1991) และเมื่อต้องท าการทดลองหลายขั้นตอน ผู้เรียนจึงขาด
การวางแผนการทดลอง และทักษะในการรวบรวมผลการทดลอง ที่จะน ามาเชื่อมโยงกับสมมติฐาน
หรือทฤษฎี ซึ่งเป็นหัวใจที่ส าคัญของกระบวนการเชื่อมโยงความรู้  

การเรียนปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรีของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะของการใช้เครื่องมือ การเตรียมสารเคมี 
การคิดวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงการท างานร่วมกันกับผู้อื่น และที่ส าคัญอย่างยิ่ง
คือการฝึกฝนให้ผู้ เรียนสามารถออกแบบการบันทึกผลการทดลองด้วยตัวเอง อันจะน าไปสู่
กระบวนการคิดที่เป็นล าดับขั้น ส่งผลต่อการน าเสนอผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลอย่างเป็น
ระบบ นอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และน าไปสู่การเชื่อมโยงเนื้อหาของแต่ละปฏิบัติการกับ
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ความรู้ทางทฤษฎีที่ได้เรียนในชั่วโมงบรรยาย ซึ่งเนื้อหาของภาคบรรยายโดยส่วนใหญ่แล้วจะอธิบายใน
ระดับโมเลกุลที่มีความเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม เมื่อผู้เรียนได้ลงมือท าการทดลองในชั่วโมง
ปฏิบัติการ ส่งผลให้มีความเข้าใจในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคบรรยายได้เป็นอย่างดี และจากการ
สังเกตระหว่างการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ และการสัมภาษณ์ผู้เรียน พบว่าสิ่งหนึ่งที่มีส่วน
ต่อการกระตุ้นความอยากเรียนรู้คือ การเรียนที่เต็มไปด้วยความสนุก ไม่ต้องมีความกังวลในเรื่องของ
การท าเครื่องมือเสียหาย ไม่มีกลิ่นรบกวนระหว่างการท าการทดลอง ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมา ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดความชื่นชอบ มีความเข้าใจ สามารถค านวณผลการทดลอง และอธิบายผลการทดลองได้  

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและสร้างเครื่องมืออย่างง่ายที่มีรูปร่างกระทัดรัด มี
โครงสร้างไม่ซับซ้อน โดยอุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถหาซื้อได้ง่าย มีราคาถูก สามารถเคลื่อนย้ายได้ ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้เรียนไม่เกิดความกลัวกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลอง และกังวลเรื่องความเสียหายที่อาจ
เกิดกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ระหว่างการเรียนปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังได้ออกแบบให้ชุดอุปกรณ์
สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงขณะที่ท าการทดลองได้ง่าย โดยได้ออกแบบชุดอุปกรณ์ทั้งหมด 3 ชุด 
เพ่ือใช้ศึกษา 1. ความสัมพันธ์ของวัฏภาคของของเหลว-ของเหลวที่ละลายกันได้เพียงบางส่วน 2. 
สมบัติของการเปียกของของเหลวบนพ้ืนผิวชนิดต่างๆ และ 3. การเปรียบเทียบสารที่มีสมบัติการบิด
ระนาบของแสง  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือสร้างและพัฒนาชุดอุปกรณ์การทดลองส าหรับใช้ในการเรียนวิชาปฏิบัติการเคมีเชิง
ฟิสิกส์ ในเรื่องสมดุลวัฏภาค เรื่องพฤติกรรมการเปียกในเคมีพ้ืนผิว และสมบัติของสารที่บิดระนาบ
แสงได ้ 

2. ตรวจสอบความถูกต้องและแม่นย าของข้อมูลที่ได้จากของชุดอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นด้วยการ
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากชุดเครื่องมือแบบเก่า หรือเครื่องที่ขายเชิงพาณิชย์ 

3. เพ่ือให้นิสิตใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพขณะท าการทดลอง ด้วยการเตรียมวางแผนก่อน
การท าการทดลอง 
 
วิธีการ 
ชุดอุปกรณ์ส าหรับสมดุลวัฏภาคของเหลว-ของเหลวที่ละลายกันได้เพียงบางส่วน 

ชุดอุปกรณ์อย่างง่ายถูกสร้างข้ึนตามรูป 1 โดยในการออกแบบนั้นต้องค านึงถึงความปลอดภัย
ของผู้ท าการท าการทดลองเป็นส าคัญ ลดปัญหาเรื่องกลิ่นของฟีนอล และรวมถึงลดปริมาณสารที่ใช้ใน
การทดลอง เป็นการแก้ปัญหาของชุดอุปกรณ์แบบเก่า (ทางซ้ายมือ) ที่มีหลอดทดลองแตกบ่อย และมี
กลิ่นของฟีนอลที่เกิดขึ้นระหว่างท าการทดลอง 
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รูป 1 (ซ้าย) การจับหลอดทดลองของนิสิตขณะท าการทดลอง (แบบเก่า) เพ่ือคนสารผสมหรืออ่าน
อุณหภูมิ ซึ่งจุกยางสีด าบังสเกลของเทอร์โมมิเตอร์ (ขวา) ชุดเครื่องมืออย่างง่ายประกอบไปด้วย 1. ชุด
ควบคุมอุณหภูมิ (ใช้หลักการเดียวกับอ่างควบคุมอุณหภูมิ) 2. ปั๊มตู้ปลา (เพ่ือให้เกิดการกระจายความ
ร้อนหรือความเย็นอย่างสม่ าเสมอ) 3. ขดลวดทองแดงเพ่ือแลกเปลี่ยนความร้อน 4. เทอร์โมมิเตอร์ 5. 
ชุดหลอดทดลองพร้อมฝาปิด และท่ีวางหลอดทดลอง 6. อ่างน้ าขนาด 6 ลิตร 
 
ชุดอุปกรณ์เครื่องวัดมุมอย่างง่าย 

วางแผนจัดสร้างเครื่องมือดังแสดงในรูป 2 โดยมีหลักการสร้างและออกแบบ ให้แท่นวาง
ตัวอย่างที่มีระนาบขนานกับพ้ืน  สามารถปรับระดับขึ้นลงได้ (ดูหมายเลข 6-8)  เพ่ือให้ต าแหน่งหยด
ของเหลวอยู่ในระดับเดียวกับแนวกึ่งกลางกล้องส่องทางไกล ต้องมีส่วนที่หยดของเหลวที่สามารถ
ควบคุมปริมาณของเหลวได้ (ดูหมายเลข 1-2) และส่วนขยายภาพหยดของเหลว  ซึ่งอาจเป็นระบบที่มี
กล้องส่องทางไกลขนาดเล็ก (ดูหมายเลข 9) ติดกับ goniometer วัดมุม  หรือใช้การจับภาพด้วย
กล้องเว็บแคม (ดูหมายเลข 10)  ที่บันทึกภาพของหยดของเหลวด้วยคอมพิวเตอร์ (สายต่อหมายเลข 
14) แล้วใช้โปรแกรม ImageJ วัดมุมสัมผัส โดยขณะท าการทดลองจะมีการใช้ชุดหลอดไฟช่วยในการ
ส่องสว่าง (ดูหมายเลข 3-4) และที่ควบคุมการปรับระดับแสง (หมายเลข 12-13) 

โปรแกรม ImageJ เป็นโปรแกรมที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย Wayne Rasband และ The 
National Institute of Health (NIH) (Rasband W, https://imagej.nih.gov/ij/index.html) 
โปรแกรมนี้ถูกเขียนมาเพ่ืออ านวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลจากรูปภาพ ตัวอย่างเช่น การนับ
จ านวนเซลล์ที่ได้จากภาพถ่าย การหาพ้ืนที่ของวัตถุ เป็นต้น โดยการวัดขนาดของอนุภาคที่ปรากฏใน
รูปภาพ เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ภาพที่ให้มีการดาว์นโหลดได้ฟรี และสามารถพัฒนา source code 
ได ้
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รูป 2 เครื่องวัดมุมอย่างง่าย 

 
ชุดอุปกรณ์โพลาริมิเตอร์อย่างง่าย 

ออกแบบเครื่องมือโดยมีอุปกรณ์หลักคือ 1. Linear polarizer filter (แผ่นโพลาไรซ์ชนิด
เส้นตรง) 2. สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ต และ 3. สเกลมุมวงกลม โดยบรรจุอุปกรณ์หลักในกล่องสี่เหลี่ยม 
 

 
 

รูป 3 โพลาริมิเตอร์อย่างง่าย 

 
ผลการวิจัย 
สมดุลวัฏภาคของเหลว-ของเหลวท่ีละลายกันได้เพียงบางส่วน 

ชุดอุปกรณ์ (รูป 1 (ขวา)) ถูกน ามาใช้ในการหาอุณหภูมิวิกฤตของฟีนอลและน้ า จ านวน 6 
อัตราส่วนโดยมวล โดยใช้ปริมาณรวมของสารเท่ากับ 3 กรัม ขณะที่ชุดการทดลองแบบเก่ามีมวลรวม
เท่ากับ 6 กรัม เนื่องจากได้เลือกใช้หลอดทดลองขนาดเล็กและใช้จุกซิลิโคนที่มีการเจาะรูขนาดเล็ก 
ปิดฝาหลอดทดลอง เพ่ือป้องกันกลิ่นของฟีนอล ในการอ่านค่าอุณหภูมิผู้เรียนสามารถอ่านได้จาก
กล่องควบคุมอุณหภูมิ หรืออ่านจากเทอร์โมมิเตอร์ ผลการทดลองของอุณหภูมิของการรวมตัวของสาร
แสดงไว้ในรูป 4 (ก) และไดท้ าการทดลองด้วยชุดแบบเก่าดังแสดงรูป 4 (ข) จากผลการทดลองที่ได้ ได้
น าไปหาค่าของอุณหภูมิวิกฤตและองค์ประกอบวิกฤตของฟีนอลและน้ าที่สามารถละลายได้เพียง
บางส่วนที่ได้จากชุดอุปกรณ์อย่างง่าย และแบบเก่า เปรียบเทียบกับค่าที่ได้มีการรายงาน ดังแสดงใน
ตาราง 1 

1 2

3 4 5

6
7

8

9 10

11

13

12

14
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(ก)                                                   (ข) 

รูป 4  กราฟความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละโดยน้ าหนักกับอุณหภูมิของฟีนอลและน้ าที่ได้จากชุดการ
ทดลองอย่างง่าย (ก) และแบบเก่า (ข) 

ตาราง 1 องค์ประกอบวิกฤตและอุณหภูมิวิกฤตที่ได้จากอุปกรณ์อย่างง่าย และชุดอุปกรณ์แบบเก่า 
ชุดอุปกรณ์ องค์ประกอบวิกฤต / wt% phenol อุณหภูมิวิกฤต/OC 
อย่างง่าย 35.3 ± 0.2 68.2 
แบบเก่า 34.8 ± 0.5 67.2 
ข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง 34-35a 65.3-70.7 a 
a(Jaoui et. al., 1999) 

จากผลการทดลองแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการใช้ชุดเครื่องมืออย่างง่ายมีความแม่นย าของ
ค่าท่ีได้จากการทดลอง และมีค่าใกล้เคียงกับในรายงาน และยังมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้ก็อยู่ในช่วง
ที่แคบกว่าค่าท่ีได้จากชุดการทดลองแบบเก่า ทั้งนี้เนื่องจากการลดอุณหภูมิเป็นไปอย่างช้าๆ ด้วยการ
ควบคุมด้วยขดลวดทองแดงที่แลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งใช้หลักการเดียวกับอ่างควบคุมอุณหภูมิ ข้อดี
ของชุดอุปกรณ์อย่างง่ายคือมีความสะดวกในการอ่านค่าของอุณหภูมิ และช่วยลดเรื่องของกลิ่นของฟี
นอล ท าให้ผู้ท าการทดลองไม่ต้องกังวลเรื่องหลอดแตก ที่อาจเกิดจากการใช้ที่จับบีบปลายหลอดที่
แน่นเกินไป หรือหลวมเกินไปจนท าให้หลอดหลุดออกจากที่จับได้ จากการทดลองด้วยนิสิตผู้เรียน
พบว่าเมื่อท าการทดลองด้วยชุดการทดลองอย่างง่ายนี้ จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 2 ชั่วโมง ส าหรับ
การทดลองซ้ า 3 ครั้ง ท าให้ผู้เรียนเหลือเวลาเรียน 1 ชั่วโมง ในการท าความเข้าใจในเรื่องของผลการ
ทดลองที่ได้ หรือได้อภิปรายกับเพื่อนในกลุ่ม  

การวัดมุมสัมผัสของน  า 

ได้ท าการทดลองวัดมุมของน้ าบนพื้นผิวชนิดต่างๆ (ดูรูป 5) ด้วยเครื่องวัดมุมอย่างง่าย (ดูรูป 
2) ที่บันทึกภาพด้วยกล้องเว็บแคม และหาค่ามุมด้วยโปรแกรม Image J โดยท าการทดลองซ้ า
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ตัวอย่างละ 5 ครั้งด้วยกลุ่มนิสิตที่ท าโครงงานพิเศษ และนิสิตปริญญาโท โดยแสดงผลของมุมสัมผัสใน
ตาราง 2  

 
รูป 5 หยดน้ าบนผิวแก้วที่ถ่ายภาพจากเครื่องวัดมุมอย่างง่าย 

ตาราง 2 ค่ามุมสัมผัสของน้ า กับพ้ืนผิวชนิดต่างๆ  

พ้ืนผิววัสดุ 
มุมสัมผัส (องศา) 

เครื่องวัดมุมอย่างง่าย เครื่อง Dataphysics OCA 
20 

เอกสารอ้างอิงa 

glass 34.89±1.06 37.41±1.65 37.6-46.5 

Teflon 115.07±1.27 117.52±3.06 109.2-115 

CD 75.12±0.98 76.78±3.25 70-82 

plastic 99.87±0.61 98.41±0.24 102.1 

acrylic 74.53±1.06 72.7±2.90 70.9 
a (Gonzalez et.al., (2008); Duée et.al., (2013); Ting et.al., (2014)) 

จากผลการทดลองที่ได้ในตาราง 2 ค่ามุมสัมผัสที่ได้จากเครื่องวัดมุมอย่างง่ายมีความถูกต้อง
อยู่ ในระดับที่น่าเชื่อถือได้ เมื่อเทียบกับค่าที่ ได้มีการรายงานไว้และค่าจาก เครื่องวัดมุมรุ่น 
Dataphysics OCA และสามารถท าซ้ าได้จากผลการทดลองของนิสิตจ านวน 10 กลุ่ม โดยมีค่าความ
ผิดพลาดน้อยกว่าร้อยละ 5  

การเปรียบเทียบการบิดระนาบแสงของสารด้วยโพลาริมิเตอร์อย่างง่าย 
ได้ท าการทดลองเปรียบเทียบการบิดระนาบแสงของโมเลกุลน้ าตาลซูโคสกับน้ า จากชุดโพลา

ริมิเตอร์ที่สร้างข้ึน (รูป 3) โดยใช้แหล่งก าเนิดแสงจากสมาร์ทโฟน หรือแท๊บเล็ต แล้ววางแผ่นโพลาไรซ์
บนแหล่งก าเนิดแสง ตามด้วยวางบีกเกอร์ที่บรรจุน้ าบนแผ่นโพลาไรซ์ ซ่ึงน้ าจะถูกใช้เป็นตัวอ้างอิง เมื่อ
มองผ่านกล่องโพลาริมิเตอร์ ผู้วิจัยได้ท าการหมุนแผ่นโพลาไรซ์จนเห็นแถบที่มืดสนิท (ดูรูป 6 (ก) และ 
(ค)) นั่นคือแสงไม่สามารถผ่านโมเลกุลของน้ าได้ และก าหนดให้จุดดังกล่าวเป็นค่าเริ่มต้น (ตั้งค่าเป็น
ศูนย์ อ่านค่าจากวงเวียนบนกล่อง) ต่อมาได้น าสารละลายซูโคส (ดูรูป 6 (ก) และ (ข)) มาวางใน
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ต าแหน่งเดียวกับที่วางน้ าแล้วเห็นแถบที่มืดสนิท จะเห็นว่าในกรณีของสารละลายซูโคสมีแสงผ่านได้
ดังรูป 6 (ข) นั่นคือแสงสามารถผ่านสารละลายซูโคส ซึ่งเป็นสมบัติของสารประกอบที่มีออพติคัลแอค
ทีฟ (optical active) ที่สามารถบิดระนาบของแสงได้ เมื่อต้องการหามุมของการหมุนก็สามารถท าได้
โดยการหมุนแผ่นโพลาไรซ์ด้านบนจนเกิดแถบมืดสนิทเช่นเดียวกันกับที่สังเกตได้จากรูป 6 (ค) โดยมุม
ที่เบี่ยงเบนขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลาย ซึ่งการทดลองดังกล่าวสามารถน าไปใช้สอนในวิชา
เคมีอินทรีย์ได้ หรือการสาธิตให้เห็นการจัดเรียงผลึกในทิศทางที่แตกต่างกันในพอลิเมอร์ได้อีกด้วย 
หมายเหตุ ในบทความนี้ได้น าเสนอเฉพาะการเปรียบเทียบการบิดระนาบแสงของสารที่มีสมบัติออพติ
คัลแอคทีฟ โดยสามารถท าการทดลองที่ได้จากโพลาริมิเตอร์อย่างง่ายที่สร้างด้วยหลักการพ้ืนฐาน
ตามท่ีได้น าเสนอไว้ในส่วนของวิธีการ ส าหรับการวัดค่าการเบี่ยงเบนของมุมของสารละลายที่มีสมบัติ
ออพติคัลแอคทีฟอยู่ในระหว่างการศึกษา 
 

 
(ก)                               (ข)             (ค) 

รูป 6 เปรียบเทียบการผ่านของแสงของ (ก) สารละลายซูโคสกับน้ า ภาพขยายของ (ข) สารละลาย   
ซูโคส และ (ค) น้ า 

 
สรุป 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอการสร้างชุดอุปกรณ์อย่างง่าย 3 ชนิด เพ่ือใช้ใน
การหาเพ่ือหาองค์ประกอบวิกฤตและอุณหภูมิวิกฤตของฟีนอลและน้ าซึ่งเป็นของเหลวที่สามารถ
ละลายด้วยกันได้เพียงบางส่วน การวัดมุมสัมผัสบนพ้ืนผิววัสดุชนิดต่างๆ และการเปรียบเทียบการบิด
ระนาบของแสงของสารประกอบที่มีสมบัติออฟติคัลแอคทีฟ จากผลการทดลองที่ได้จากทุกชุดอุปกรณ์
ที่สร้างขึ้นนั้น ผลการทดลองที่ได้มีความถูกต้อง โดยมีค่าใกล้เคียงกันและสอดคล้องกับเอกสารอ้างอิง
ที่ได้รายงานไว้ นั่นคือชุดอุปกรณ์อย่างง่ายที่ถูกสร้างขึ้นมีประโยชน์ต่อการเรียนวิชาปฏิบัติการเคมีเชิง
ฟิสิกส์ และจัดได้ว่าเป็นการทดลองที่ลดปริมาณการใช้สารเคมีในชุดการทดลององค์ประกอบวิกฤต
และอุณหภูมิวิกฤตที่ได้จากอุปกรณ์อย่างง่ายที่ลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับชุดอุปกรณ์แบบ
เก่า 
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การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธี 
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 

The Development of English Reading Comprehension Ability Using 
Flipped-Classroom of Matthayomsuksa 1 Students 

ปิยะพจน์  แรมจบก1 และ นภาทรัพย์  เลิศปรีดากร2 
Piyaphod Ramjabok1 and Napasub Lerdpreedakorn2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เพ่ือศึกษาเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน   
          กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านม่วงดง อ าเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 15 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่ม
เดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เครื่องมือ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 12 
แผน แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และแบบวัดเจตคติต่อ
การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เวลาในการ
ทดลอง 12 สัปดาห์ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว และการทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระ (t-test for Dependent 
Samples) 
          จากผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
 1. นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจก่อนเรียนเฉลี่ย 
เท่ากับ 12.93 คิดเป็นร้อยละ 32.33 และหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 30.27 คิดเป็นร้อยละ 75.68 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนมีเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิ ธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน อยู่ในระดับด ี
  
ค าส าคัญ ห้องเรียนกลับด้าน, การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยกลวิธีแบบห้องเรียนกลับด้าน 
 
 

 

1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2 รองศาสตราจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 



282 

 

Abstract 
 The purposes of this study were 1) to study and compare the English reading 
comprehension ability before and after using flipped-classroom of Matthayomsuksa 1 
students 2) to study the students’ attitude toward teaching English reading 
comprehension using flipped-classroom.  
          The sample consisted of 15 students who studied in Matthayomsuksa 1 of 
Baan Maung Dong School, using cluster random sampling. The design of this study 
was a one group pretest-posttest design. The research instruments were 12 lesson 
plans, an English reading comprehension ability test and an attitude questionnaire. 
The experiment lasted 12 weeks, 2 hours a week or 24 hours for all. The mean, 
percentage, standard deviation, one sample t-test and t-test for Dependent Samples 
were employed to analyze the data.  
          The finding of this research were as follows:  
 1. The students pretest and posttest mean scores of English reading 
comprehension ability were 12.93 or 32.33 percent and 30.27 or 75.68 percent 
respectively. The students’ posttest mean score was higher than the set criterion of 
70 percent and significantly higher than the pretest at the .05 level. 
 2. The students’ attitude towards teaching English reading comprehension 
using flipped-classroom was at a good level. 
 
Keywords flipped-classroom, teaching reading English using flipped-classroom  
 
บทน า 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 252) กล่าวว่า ภาษาเป็นกระบวนการในการติดต่อสื่อสารที่
ผู้คนและคนที่เรียนรู้ภาษา หลายประเทศมีภาษาประจ าชาติเป็นภาษาแม่ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่
ละพ้ืนที่ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการติดต่อสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้คนทั่วโลก การ
เข้าใจภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศท าให้ผู้เรียนสามารถตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เป็นวิธีที่สื่อสารข้อความผ่านความคิดและความรู้กับพลเมืองเพ่ือร่วมมือกัน กับหลายๆ
ประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (2545: 3-6)  ได้พัฒนาหลักสูตรและการสอนด้านการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งหวังให้ผู้ เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ใน
ระดับที่สูงขึ้น และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก 
และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ก าหนดให้มีการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ข้ันพื้นฐานจากช่วงชั้นที่ 1 ถึง ช่วงชั้นที่ 4  
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 ทักษะการอ่านนั้นใช้ในการแสวหาข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้และนอกจากนี้ การอ่านยังเป็นทักษะ
ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีโอกาสใช้มากกว่าทักษะ ฟัง พูด และเขียน สอดคล้องกับ 
อัจฉรา สินธุโคตร (2543: 1) ได้อธิบายว่า ในบรรดา 4 ทักษะคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน ทักษะการอ่านมีความส าคัญที่สุดเนื่องจาก มีโอกาสได้ใช้มากกว่า ทักษะการฟัง การพูด และ
การเขียน การสอนอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศนั้น ครูส่วนมากจะเน้นทักษาการอ่าน
มากกว่าทักษะอ่ืนเพราะนักเรียนสามารถใช้ทักษะการอ่านในการค้นคว้าส าหรับการเรียนในระดับสูง 
และเนื่องจากสรรพวิชาการใหม่ๆเขียนเป็นภาษาอังกฤษจึงก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้เรียนและนักค้นคว้า
ต่างๆที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่หรือภาษาท่ีสอง 
 แม้ว่าจะมีการบรรจุภาษาอังกฤษลงในหลักสูตรหลายวิชาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา กรม
วิชาการ (2545: 17)  กล่าวว่า นักเรียนจ านวนมากยังคงมีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ
การอ่านท าให้นักเรียนไม่ได้ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลายในยุคสารสนเทศได้ ปัญหาส่วนนี้เกิด
จากนักเรียนไม่ได้รับการฝึกกลยุทธ์ในการอ่านที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากครูผู้สอนขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการใช้กระบวนการที่หลากหลาย ผู้สอนมุ่งสอนเฉพาะเนื้อหาไม่เน้นเทคนิคกระบวนการ จาก
ประสบการณ์ขอผู้วิจัยที่ได้ท าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนไม่สามารถใช้
ทักษะการอ่านการแสวงหาข้อมูลต่างๆ และจากผลการทดสอบระดับโรงเรียนนั้นต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
(โรงเรียนบ้านม่วงดง, 2561: 15) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสอนอ่านภาษาอังกฤษ และ
งานวิจัยพบว่า การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เป็นวิธีการที่สามารถพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ระดับหนึ่ง  ดังที่ เบิร์กแมน และ แซมส์ (Bergmann & Sams, 
2012: 13-14)  กล่าวว่า การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) คือการจัดเนื้อหา
ให้นักเรียนเรียนรู้ที่บ้านผ่านสื่อออนไลน์ เช่น วีดีทัศน์ บันทึกเสียง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น
เรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกปฏิบัติหรือกลุ่มสัมพันธ์  
 จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เป็น
วิธีการเรียนรู้ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านม่วงดง ส านั กงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่า การสอนอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน จะช่วยพัฒนาความสามารถการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสูงขึ้นหรือไม่ และนักเรียนจะมีเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน อยู่ในระดับใด ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็น
แนวทางในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน นอกจากนี้ผลการวิจัยจะ
เป็นแนวทางในการสอนอ่านภาษาอังกฤษส าหรับผู้สอนภาษาอังกฤษครั้งต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้
กลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน 

2. เพ่ือศึกษาเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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วิธีการ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ด าเนินการดังต่อไปนี้  
 1. ระเบียบวิธีวิจัย 
     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One 
group pretest-posttest Design)  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้การ
สอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน จ านวน 12 แผน 
แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบแก้ไข ทดลองใช้ และปรับปรุงแล้ว มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกแผน 2) แบบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพ่ือวัดระดับความเข้าใจในการอ่าน คือระดับแปล
ความ ระดับตีความ ระดับวิเคราะห์และสรุปความจ านวน 40 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามและจุดประสงค์ IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง .40 - .67 และมี
อ านาจจ าแนกระหว่าง .35 – .95 แล้วคัดเลือกข้อสอบไว้จ านวน 40 ข้อและค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.88 และ 3) แบบวัดเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน จ านวน 20 ข้อ เป็นการวัดประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) มี 5 
ระดับความคิดเห็น มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ (IOC) เท่ากับ 1 ทุกข้อ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ซึ่งมีขั้นตอนตามรายละเอียด ดังนี้  1) ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) 
จ านวน 40 ข้อ ก่อนด าเนินการทดลองสอน 2) ผู้วิจัยด าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้านที่สร้างขึ้น จ านวน 12 แผน ภายในระยะเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 24 
ชั่วโมง 3) หลังจากด าเนินการทดลองครบตามที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดแล้ว ผู้ วิจัย
ได้ท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ
ด้านอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจชุดเดียวกับแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจก่อนเรียน 4) น าแบบวัดเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจโดยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านวัดนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 5) น าผลคะแนนที่ได้มา
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือใช้ในการสรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
      สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ 
(Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบไม่อิสระ (t-test for Dependent Samples) และ
ใช้การทดสอบทีแบบกลุ่มเดียวกับเกณฑ์ (One Sample t-test) โดยวิธีค านวณจากโปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) คะแนนที่ได้จากแบบวัดเจต
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คติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านของ
นักเรียน น ามาหาค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน ามาแปลผล 
  
ผลการวิจัย 
  ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ สรุปจากการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และคะแนนจากแบบวัดเจตคติของ
นักเรียนต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ซึ่ง
สรุปผลได้ดังนี้  
          1. นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจก่อนเรียนเฉลี่ย
เท่ากับ 12.93 คิดเป็นร้อยละ 32.33 และหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 30.27 คิดเป็นร้อยละ 75.68  ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 2.  นักเรียนมีเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอนแบบ 
ห้องเรียนกลับด้าน อยู่ในระดับดี 
การอภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาเจตคติต่อการสอน
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน จากผลการศึกษา
สามารถอภิปรายผลเป็นประเด็นต่างๆ ตามล าดับดังนี้ 

   1. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า
นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 
12.93 คิดเป็นร้อยละ 32.33 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 30.27 คิดเป็นร้อยละ 75.68 จะเห็น
ได้ว่านักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจหลังเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1  ซึ่งการที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอยู่ในระดับ
ต่ า นักเรียนยังไม่สามารถตีความ แปลความ วิเคราะห์และสรุปความจากเรื่องที่อ่านได้ เนื่องจากยัง
ขาดความรู้ด้านค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ เนื้อหาที่ได้อ่านไม่น่าสนใจ ไม่เห็นความส าคัญของการ
อ่าน รวมถึงนักเรียนยังขาดการฝึกฝนกลวิธีในการอ่านอย่างถูกวิธี แต่หลังจากท่ีนักเรียนได้รับการสอน
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านแล้ว ท าให้นักเรียนมี
ความเข้าใจเนื้อหาในบทอ่านได้มากยิ่งขึ้น สามารถแปลความ ตีความ วิเคราะห์ความและสรุปความ
จากเรื่องที่อ่านได้ และตอบค าถามหลังการอ่านได้อย่างถูกต้อง สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจาก ครูมีการ
น าเข้าสู่บทเรียนโดยการตั้งค าถามจากบทอ่าน มีการทบทวนค าศัพท์จากใบงานที่นักเรียนได้ท ามา
ก่อนเข้าชั้นเรียนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย นักเรียนจึงเข้าใจเกี่ยวกับบทอ่านได้ง่ายขึ้น มีกิจกรรมการ
อภิปรายกลุ่ม แบบคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น 
รวมทั้งมีกิจกรรมการสรุปความเข้าใจด้วยปากเปล่าท าให้นักเรียนได้ประมวลความเข้าใจที่ได้อ่าน
มาแล้ว มีการท าแบบทดสอบรายบุคคลเพ่ือวัดระดับความรู้ในแต่ละเรื่องท าให้นักเรียนกระตือรือร้นใน
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การเรียน กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านนักเรียนมีเวลาในการท าแบบฝึกหัด ใบงาน และ
ท ากิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านเพื่อความเข้าใจมากกว่าวิธีการสอนแบบปกติเนื่องจากนักเรียนได้อ่านบท
อ่านมาก่อนเข้าชั้นเรียนแล้วหนึ่งรอบ และนักเรียนยังสรุปความรู้ของตนเองแล้วเผยแพร่ในกลุ่มไลน์
ของห้องเรียนตนเอง สอดคล้องกับ วสันต์  ศรีหิรัญ  (2560: 19-28)  ที่กล่าวว่า การเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน เป็นรูปแบบการสอนที่ครูต้องเปลี่ยนแปลงตามบริบทของครูผู้สอน จากการสอน
เปลี่ยนเป็นการเตรียมแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพราะการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน จะเน้นกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องท าความเข้าใจ จากเนื้อหาที่ครูจัดเตรียมให้นอก
ห้องเรียนหรือจากแหล่งการเรียนรู้สารสนเทศอ่ืนๆ แล้วน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาสรุปเป็นองค์
ความรู้ด้วยตนเอง กลับมาท ากิจกรรมในห้องเรียนร่วมกับเพ่ือนและครูผู้สอน จึงส่งผลให้คะแนน
ความสามารถการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อาจกล่าวได้ว่า การสอน
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน สามารถพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนได้เพ่ิมมากข้ึน 

    ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพรรณ เด่นประภัสร์ และ มณีรัตน์ ช่วยชู
วงศ์ (2557) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ และทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่านักเรียนที่
เรียนด้วยการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านมีความสามารถด้านทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบดั้งเดิม (Traditional Teaching Method) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านสามารถพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเองใน 4 ด้านได้แก่ 1) รักการเรียนรู้ 2) วางแผน จัดการ และรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ 3) ค้นหาและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หลากหลายแหล่งเรียนรู้ และ 4) ติดตามการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

   2. นักเรียนที่ได้รับการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน มีคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าจากการจัดกิจกรรมการสอน
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอนอ่านแบบห้องเรียนกลับด้าน มีความหลากหลาย
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมการเรียนรู้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูและนักเรียน รวมทั้งมีขั้นตอนการสอนที่ชัดเจน ผู้วิจัยจะอภิปรายผลในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นก่อนการอ่าน ซึ่งสามารถแบ่งเป็นสองขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นก่อนการอ่านนอกชั้นเรี ยน 
ในขั้นนี้นักเรียนจะต้องอ่านบทอ่านด้วยตนเองที่บ้านหรือเวลาที่นักเรียนว่าง รวมถึงการท าใบงาน
ต่างๆ โดยครูจะแนะน าวิธีในการอ่านที่เหมาะสม และการสังเกตบทอ่านจากรูปภาพ หัวข้อเรื่อง และ
ค าศัพท์ ขั้นที่ 2 ขั้นก่อนการอ่านในชั้นเรียน ในขั้นนี้ครูจะทบทวนเนื้อหาต่างๆที่นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองที่บ้านจากบทอ่านและใบงาน การทบทวนค าศัพท์ การเปิดโอกาสให้นักเรียนถามในสิ่งที่ยังไม่
เข้าใจ และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด ดังที่ วิลเลียมส์ (Williams, 1994: 37-44) ได้กล่าวว่า 
การดูก่อนที่จะอ่านและการตั้งถาม (Preview and Question) เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เตรียมความ
พร้อมในการอ่าน กระตุ้นความสนใจในเรื่องที่จะอ่าน และเพ่ือเตรียมตัวในด้านภาษาให้แก่ผู้เรียน
ก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่อง โดยการดูรูปภาพ อ่านหัวข้อหัวเรื่องหรือย่อหน้าแรก ลักษณะตัวอักษรที่เด่น
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และบทสรุป ขั้นที่ 2 ระหว่างการอ่าน เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะต้องเข้ากลุ่มคละความสามารถอ่านบท
อ่านอีกรอบแล้วหาใจความส าคัญของบทอ่าน และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันใน
กลุ่ม สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2547: 49) ได้อธิบายว่า การอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม
เล็กประมาณ 4-8 คน โดยให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจะท าให้นักเรียนเกิดการมีส่วน
ร่วมอย่างทั่วถึง มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จะท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้มากขึ้น ขั้นที่ 3 หลังการอ่าน ซึ่งในขั้นนี้สามารถแบ่งได้สองขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นหลังการอ่าน
ในชั้นเรียน ในขั้นนี้นักเรียนจะต้องท าแบบทดสอบหลังการอ่านเพ่ือประเมินความเข้าใจในการอ่าน
ของตนเอง และสรุปบทเรียนด้วยปากเปล่าจากความคิดรวบยอดของนักเรียนเอง และขั้นที่ 2 ขั้นหลัง
การอ่านนอกชั้นเรียน นักเรียนจะต้องสร้างสรรค์ผลงานโดยกาสรุปเนื้อเรื่องที่ได้อ่านแล้วน าเสนอใน
กลุ่มไลน์ ดังที่ วิลเลียมส์ (Williams, 1994: 37-44) ได้อธิบายว่า เมื่ออ่านบทอ่านเสร็จแล้วนักเรียน
ต้องสามารถถ่ายโอนความรู้จากเรื่องที่อ่านไปแล้ว และสามารถเชื่อมโยงความรู้จากเรื่องที่อ่าน 
เชื่อมโยงความสนใจ หรือความคิดเห็นของนักเรียนได้ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องของภาษาและเน้นเนื้อหาด้านภาษาศาสตร์ให้เชื่อมโยงกับความรู้เดิม ความสนใจ หรือความ
คิดเห็นได้ เป็นการทบทวนในเนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดี ทั้งยังท าให้นักเรียนได้สรุปข้อมูลและสร้างความ
เข้าใจให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น ซึ่งกลวิธีการสอนโดยใช้กลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านมีความ
หลากหลายแตกต่างจากการสอนแบบเดิม ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในการสอนรูปแบบใหม่ 
นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น 

    ดังนั้นการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านช่วยพัฒนาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นและท าให้
นักเรียนมีผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเกรียงไกร สกุลประเสริฐศรี (2557) ที่ได้วิจัยเรื่อง ผลของการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
แนวคิดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 48 คน พบว่า 
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่างดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญและ
แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนที่จะได้รับการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
แนวคิดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรมาศ จันทศิลป์ 
(2558) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องผลของการสอนเขียนโดยใช้รูปแบบการสอนของทูลมินในบรรยากาศ
ของห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อความสามารถในการเขียนโต้แย้งของนักศึกษาปริญญาตรี พบว่า คะแนน
เฉลี่ยของการเขียนเรียงความโต้แย้งก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมขึ้นอย่างมีอย่างมี
นัยส าคัญทาสถิติ ที่ระดับ .05 และ นักเรียนมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการเรียนการสอนที่ใช้รูปแบบ
การสอนของทูลมินในบรรยากาศห้องเรียนกลับด้านนั้นได้ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนเนื่องจากนิสิตได้
มีการเตรียมตัวดูวีดีโอเนื้อหามาก่อน และได้ฝึกทักษะการเขียนในห้องเรียนมากขึ้น ทั้งยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ร็อธ (Roth, 2016) ได้ศึกษาผลกระทบของห้องเรียนกลับด้านต่อความสนใจในการ
ฟังของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยศึกษาประสิทธิผลของนักเรียนที่จะ
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแพนนาสาสตรา พนมเปญ ซึ่งได้รับการสอนฟังโดยวิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน วิชาภาษาอังกฤษ พบว่า ห้องเรียนกลับด้านพัฒนาทักษะการฟังของนักเรียน
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เตรียมอุดมศึกษากัมพูชา โดยค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 83.31 สูงกว่าค่าเฉลี่ย
แบบทดสอบก่อนเรียนซึ่งเท่ากับ 72.88 และจากแบบสอบถามพบว่านักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการ
สอนฟังโดยใช้การสอแบบห้องเรียนกลับด้าน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฮวง และ โฮง (Huang 
& Hong, 2015) ได้วิจัยเกี่ยวกับผลของการใช้รูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านในการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT)  กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ประเทศไต้หวัน พบว่า การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  

  3. ผลการศึกษาเจตคติต่อการสอนอ่านโดยใช้กลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ของนักเรียนโดยภาพรวมมีเจตคติอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม มีการอภิปรายกลุ่ม ท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน 
ขาดความวิตกกังวล ทั้งนี้ผลการศึกษาเจตคติยังพบว่านักเรียนชอบการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
เนื่องจากท าให้ประสบความส าเร็จในการอ่านเพราะในระหว่างการท ากิจกรรมนั้นมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดและสรุปเนื้อหาจากบทอ่านในใบงานร่วมกนอีกด้วย พบว่านักเรียนมีเจตคติต่อการท างาน
เป็นกลุ่มเป็นอันดับ 1 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.47 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาลาวีย๊ะ สะอะ (2559: 
71) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเนื่องจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่เน้นให้นักเรียนค้นคว้าและแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองตามความสามารถ ท าให้นักเรียนภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ   
ชลยา เมาะราษี (2556: 106-108)  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่ดีต่อการสอนแบบย้อยกลับ
ร่วมกับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านอยู่ในระดับดี และยังได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัลน์ลลิต  
เอ่ียมอ านวยสุข (2555: 72-73) พบว่า ระดับเจตคติของนักเรียนตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ซึ่งอยู่ใน
ระดับมากเนื่องจากสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

 

สรุป 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพ่ือศึกษาเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดย
ใช้กลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูล
ดังนี้ 
 

1. ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนโดยใช้กลวิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน 
 ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธี
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

การทดสอบ  n �̅� S.D. ร้อยละ t 

คะแนนการทดสอบก่อนเรียน 
คะแนนการทดสอบหลังเรียน 

15 12.93 1.280 32.33 32.609 
15 30.27 1.831 75.68  

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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  จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือคามเข้าใจโดยใช้
กลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 15 คน มีเฉลี่ยก่อน
เรียนคิดเป็นร้อยละ 32.33 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 75.93 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ
ร้อยละ 70 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า ผลคะแนนความสามรถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. เจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน 
 
ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
 การวัด  n �̅� S.D. ระดับเจตคติ 

เจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน 

 

15 

 

4.07 

 

.36 

 

ดี 

   

  
 จากตารางที่ 2 พบว่า เจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.07 แสดงว่า
นักเรียนมีเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีดี 
  

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้กลวิธี
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1.1 จากการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้กลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน มี
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเนื่องจากเป็นการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมาก่อนในเวลาว่างหรือที่บ้านแล้วมาท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่
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โรงเรียนท าให้นักเรียนได้มีโอกาสในการใช้ภาษา การวิเคราะห์ การอภิปราย และมีความสามารถด้าน
การแปลความ ตีความ วิเคราะห์และสรุปความจากเรื่องที่ได้อ่าน ซึงถือว่าเป็นการฝึกปฏิบัติด้านภาษา
มากขึ้น ดังนั้นครูควรใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
เพ่ือช่วยให้นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจมากขึ้น 
     1.2 จากการวิจัยพบว่าการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน ท าให้นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและมี
เจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน อยู่
ในระดับ ดี เนื่องจากนักเรียนชอบการท ากิจกรรมการอ่านแบบกลุ่ม ช่วยกันอ่าน แล้วอภิปรายผลและ
ตอบค าถาม ท าให้นักเรียนเกิดความภาคูมิใจเมื่อประสบความส าเร็จในการอ่าน ดังนั้นครูควรน าการ
สอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น 
              2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
        2.1 ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
โดยกลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านในระดับชั้นอ่ืนๆ 
        2.2 ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
โดยใช้กลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับทักษะอ่ืนๆ เช่น การฟัง การพูด และการเขียน 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความเป็น
จริงเสริม ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: เรื่องภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน 
A study of learning achievement of project based learning assisted 
with augmented reality technology for learning in the 21st Century: 

Wisdom on sweet tamarind planting 
ศานต์ พานิชสิติ1*  พิมพ์พรรณ  ทิพยแสง2 และ อภิชาติ สุวรรณชื่น3 

Sant Phanichsiti 1, Phimphan Thipphayasaeng 2 and Apichat Suwanachuen3 

 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนรู้ด้วยโครงงานร่วมกับ
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality : AR) ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
บูรณาการทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน เรื่องภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน และ 2) เพ่ือ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
(Augmented Reality : AR) ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: เรื่องภูมิปัญญาการปลูกมะขาม
หวาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี จ านวน 40 คน  การทดลองแบบศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการสุ่มอย่าง
ง่าย โดยการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
แนวคิดพ้ืนฐานการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้ด้วยโครงงาน กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการการเรียนรู้ด้วยโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
(Augmented Reality : AR) ในกิจกรรมนอกเวลาเรียน และ การประเมินรูปแบบการเรียนรู้ โดย
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ การศึกษาคุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 ท่าน พบว่ารูปแบบการเรียนรู้มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสม (�̅� = 4.39, s.d. = 0.61) 
และ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความเชื่อมมั่น 0.85 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน สูงกว่ากับการเรียนการสอนรูปแบบปกติ อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (t = 
3.459, p<.05)  
 
ค าส าคัญ การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน, เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม, 
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Abstract 
 The purpose of this research consists of 1) to develop an instructional model 
using project based learning assisted with augmented reality technology for learning 
in the 21st Century: Wisdom on sweet tamarind planting in the classroom, and 2) to 
study of learning achievement of project based learning assisted with augmented 
reality technology for learning in the 21st Century: Wisdom on sweet tamarind 
planting. The sample group by purposive sampling of this study is 40 of students 
from bachelor of education program in occupations and technology. The sample was 
divided into 2 major group: the control group, the experimental group. Each group 
contained 20 students.  

The results of study were as follows: 1) The learning model consists of three 
stages that are the integrating project based learning into the learning model, 
integrating project based learning with augmented reality for Wisdom on sweet 
tamarind planting in the extracurricular activities and evaluating the learning model 
which scores by three experts. The quality of learning model that were consistent 
and appropriate at a high level (�̅� = 4.39, s.d. = 0.61) 2) achievement tests that got a 
reliability at 0.85 and the results revealed that the learning achievement of 
experimental group was higher than a control group at 0.05 level of significance (t = 
3.459, p<.05).  
Keywords project based learning, augmented reality, wisdom on sweet tamarind 
planting 
 
บทน า 

มะขามหวานเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ มะขามหวานถือ
ว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดและเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงจังหวัดเพชรบูรณ์ (บุณรัตน์  
พิมพาภรณ์และคณะ, 2555) แต่ทว่าพื้นที่ปลูกมะขามหวานมีแนวโน้มลดน้องลงไปอย่างต่อเนื่อง โดย
ข้อมูลล่าสุดจากส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ปีพุทธศักราช 2558 พ้ืนที่การปลูกมะขามหวานมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์, 2558) ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยน
จากการปลูกมะขามแล้วปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างอ่ืนทดแทน ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
อ่อนแอในระบบเศรษฐกิจของเกษตรกรชาวสวนมะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์ เกษตรกรนิยม
ปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนทดแทนมะขามหวาน มีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช จากสถานการณ์ดังกล่าว
ส่งผลให้ภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวานที่ก าลังสูญหายไปและไม่ได้สืบสานให้เยาวชน 

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา พัฒนาความรู้ และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการออกแบบการศึกษา
จึงเป็นตัวแปรส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยผู้วิจัยออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ตามบริบทของชุมชน ยึดหลักการเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่ผู้เรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้
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ตามวิถีชุมชน ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ตั้งค าถามและสามารถคาดเดาค าตอบ ซึ่ง
กระตุ้นให้ผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาทักษะการสังเกตและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2559)   

คณะวิจัยจึงได้สร้างรูปแบบการเรียนรู้ด้วยโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม และ 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่องภูมิ
ปัญญาการปลูกมะขามหวาน มาใช้กับกิจกรรมการ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นการ
ปลูกมะขามหวาน เพื่อเพ่ิมศักยภาพของเยาวชนในชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสืบสาน ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการปลูกมะขามหวานให้มีอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนรู้ด้วย โครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
(Augmented Reality : AR) ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการทฤษฏีปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน เรื่องภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน  

2. เพ่ือการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความเป็น
จริงเสริม (Augmented Reality : AR) ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: เรื่องภูมิปัญญาการปลูก
มะขามหวาน 
 
วิธีการ 

แบบแผนการทดลอง 
 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการทดลองแบบศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการสุ่มอย่างง่าย 
และวัดผลการทดลองก่อนและหลังการทดลอง (The Randomized control-group Pretest-
posttest Design) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538) โดยกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้
ผ่านการทดลองปฏิบัติผ่านการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม 
(Augmented Reality : AR)  จ านวน 20 คน และกลุ่มควบคุมได้รับการสอนตามปกติ จ านวน 20 
คน นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3   โดยการ
จัดการเรียนรู้ทั้ง 2 กลุ่มก าหนดให้มีอาจารย์ผู้สอน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เหมือนกันทั้ง 2 กลุ่ม แต่กลุ่มทดลองที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริม (Augmented Reality : AR)  ถูกมอบหมายให้ท า ภารกิจเป็นเครื่องมือที่ใช้ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented 

Reality : AR) โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 1.1 สร้างแผนจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 

(Augmented Reality : AR) โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการพ่ึงพาตนเองการบูรณาการทฤษฏี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมนอกเวลาเรียนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยพิจารณาตามบริบทและอัตลักษณ์ของชุมชน การสร้างรูปแบบการ
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เรียนรู้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย แนวคิดพ้ืนฐานการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การเรียนรู้ด้วยโครงงาน กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality : AR) ในกิจกรรมนอกเวลาเรียน และ 
การประเมินรูปแบบการเรียนรู้ โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ การศึกษาคุณภาพ
ของรูปแบบการเรียนรู้ 

 1.2 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสริม (Augmented Reality : AR) ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยการสร้างแบบ
ประเมิน 5 ระดับ (Likert, R, 1932)  

2. การใช้งานสื่อการเรียนรู้ด้วยโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented 
Reality : AR) โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 2.1 น าสื่อการเรียนรู้ด้วยโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented 
Reality : AR) ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  2.2 ประเมินผลการเรียนรู้ด้านสมรรถนะของผู้เรียนและความรู้ในเนื้อหาสาระและบริบท
ของหลักสูตร โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงงาน
ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality : AR)  

2.2.1 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงวิเคราะห์เนื้อหา และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือก าหนดความส าคัญของเนื้อหาจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่ต้องการวัดและ
จ านวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ (Multiple Choices)  

2.2.2 ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหาแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณาคัดเลือกจากค่าของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(Index Item Object Congruence: IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 
2538)   ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 จ านวน 30 ข้อ 

2.2.3 ทดลองใช้ (Try-out) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหาแล้วกับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 และ 5 เนื่องจากเป็นกิจกรรมเสริม
นอกเวลาเรียนของนักศึกษา จึงใช้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 เป็นกลุ่มทดลองใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ 

2.2.4 น าผลการทดลองใช้ (Try-out) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมา
วิเคราะห์รายข้อ เพ่ือหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม 
โดยใช้เทคนิค 27 % ของจุง เตห์ ฟาน (Fan, 1952) โดยข้อสอบที่ดีจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และ
ค่าอ านาจจ าแนก 0.20 ขึ้นไป คัดเลือกไว้จ านวน 20 ข้อ โดยพิจารณาจากความครอบคลุมจุดประสงค์
การเรียนรู้ ซึ่งพบว่าแบบทดสอบมีค่ามีความยากง่าย (p)  ตั้งแต่ 0.25-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ตั้งแต่ 0.25-0.67 
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2.2.5 น าแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจ านวน 20 ข้อ ไปทดลองใช้กับผู้เรียนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Ebel and FUiVbie, 1986:77-78) โดยใช้สูตร KR 
– 21 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder–Richardson)  ปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่นที่ 0.85 ถือว่าเป็นค่า
ความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ 

2.2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างโดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้  

1) ชี้แจงให้กลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านเการทดลองปฏิบัติผ่านการเรียนรู้
แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality : AR เพ่ือให้
ผู้เรียนปฏิบัติได้ถูกต้องตามเง่ือนไขที่ตั้งไว้ 

2) ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) จ านวน 1 ฉบับ โดยท าการทดสอบก่อนเรียน
กับผู้เรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ฉบับเดียวกัน ซึ่ง
เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

3) ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
(Augmented Reality : AR)  และการทดลองปฏิบัติผ่านการเรียนรู้แบบโครงงานกับกลุ่มทดลอง และ
จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีปกติกับกลุ่มควบคุม โดยใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 12 ชั่วโมงเท่ากัน 

4) ท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) จ านวน 1 ฉบับ โดยท าการทดสอบหลังเรียน
กับผู้เรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ฉบับเดียวกับที่ใช้ใน
การทดสอบก่อนเรียน  

5) หาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยวิธีการทางสถิติ
เพ่ือการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน (t-test Independent) (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2545) 

 
ผลการวิจัย 
 การออกแบบการทดลอง  
 ผู้วิจัยถอดบทเรียนจากเครือข่ายกลุ่มอาชีพมะขามหวานบ้านยาวี และเครือข่ายเกษตรกร
มะขามอินทรีย์ ต าบลริมสีม่วง เพ่ือศึกษาเก่ียวกับแนวทางในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน จากนั้น
สร้างรูปแบบการเรียนการสอนกับการโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented 
Reality : AR)  เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามีหลักการในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ดังนี้  

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented 
Reality : AR) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่นกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิด และ
บูรณาการองค์ความรู้ให้เข้ากับความรู้เดิมเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการลงมือท าผ่านกิจกรรมโครงงาน โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น
ให้ผู้เรียนมีความอยากรู้อยากเห็น สนใจค้นคว้าหาค าตอบจากสิ่งที่ผู้เรียนสนใจและสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้วยตนเอง เช่น นักศึกษาทดลองเปลี่ยนการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอ่ืนที่มีฤทธิ์ใกล้เคียง
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กับสมุนไพรตามภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้รับความรู้จากสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
(Augmented Reality : AR)  ผ่านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของวีดิทัศน์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality : AR) ประกอบด้วย โปรแกรม Unity และ 
Vuforia 

3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท างานเป็นทีม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างทีม  
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ให้กลุ่มอ่ืนๆ ได้เรียนรู้  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังต่อไปนี้  
1. คุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 

(Augmented Reality : AR) พบว่ารูปแบบการเรียนรู้มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสม  (  �̅�= 
4.39, s.d. = 0.61) ประกอบด้วย 6 ประเด็นการประเมิน ได้แก่ ความครอบคุลมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
การปลูกและดูแลมะขามหวานในแต่ละช่วงระยะเวลาการปลูก และความถูกต้องของเนื้อหาการ
เรียนรู้กับบริบทของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.67  โดยที่ ความสอดคล้องของเนื้อหาการเรียนรู้กับ
บริบทของหลักสูตร  ความเหมาะสมของเนื้อหาการเรียนรู้กับบริบทของหลักสูตร และการใช้
ประโยชน์ของสื่อการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33  ในขณะที่การใช้งานสื่อการเรียนรู้ง่ายต่อการขยาย
ผลการเรียนรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดอยู่ท่ี 4.00 โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในประเด็นนี้
ว่า ผู้ที่จะน าสื่อการเรียนรู้ไปใช้งานจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมจึงให้คะแนนในประเด็นนี้น้อยกว่า
ประเด็นอ่ืนๆ  

2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังของผู้เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบปกติ เมื่อสิ้นสุดการทดลองผู้วิจัยท าการทดสอบเพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังของ
ผู้เรียน โดยใช้  dependent Samples t-test  ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1.1  

 
ตารางที่ 1.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังของผู้เรียน โดยใช้การ

จัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 x  SD   t p 

ก่อนเรียน 4.85 0.93 
8.65 1.87 20.67** 0.000 

หลังเรียน 13.50 1.79 

**p<.05 

จากตาราง 1.1 พบว่าเมื่อทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของ
ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.79 ดังนั้นจากการทดสอบ
สถิติ t  พบว่า ค่าเฉลี่ยระหว่างคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังของ โดยการจัดการเรียนรู ้แบบ
ปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality : AR) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
ผู้วิจัยท าการทดสอบเพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังของผู้เรียน โดยใช้  dependent 
Samples t-test  ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1.2 

ตารางที่ 1.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังของผู้เรียน โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการบูรณาการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงานในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม 
(Augmented Reality : AR) 

 x  SD   t p 

ก่อนเรียน 4.80 1.11 
10.95 2.63 18.65** 0.000 

หลังเรียน 15.75 2.29 

**p<.05 

จากตาราง 1.2 พบว่าเมื่อทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของ
ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.11 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.29 ดังนั้นจากการทดสอบ
สถิติ t  พบว่า ค่าเฉลี่ยระหว่างคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้ผ่าน โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality : AR)และกลุ่มควบคุมได้รับการ
สอนตามปกติ เมื่อสิ้นสุดการทดลองผู้วิจัยท าการทดสอบเพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
ของผู้เรียน โดยใช้ Independent Samples t-test   ได้ผลดังแสดงในตารางที ่1.3 

ตารางที่ 1.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของผู้เรียน โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality : AR)กับ
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 x  S.D D t df p 

กลุ่มทดลอง 15.75 2.29 
2.25 3.459 ** 38 0.001 

กลุ่มควบคุม 13.50 1.79 

**p<.05 
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จากตาราง 1.3 พบว่าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทั้งสองกลุ่มของผู้เรียน คะแนน
ทดสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.75 คะแนนทดสอบหลังเรียนของกลุ่มควบคุมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.50 เมื่อเปรียบเทียบแล้วมีความแตกต่างกันเท่ากับ  2.25 ดังนั้นจากการทดสอบ
สถิติ t  พบว่า ระหว่างคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

การอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยโครงงานร่วมกับ

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality : AR)  เรื่อง ภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน  
พบว่าคุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้
เนื่องจากรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการแก้ปัญหาร่วมกันของผู้เรียน 
ผู้เรียนสามารถใช้สื่อการเรียนรู้เรื่อง ภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน  ซึ่งถูกถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
ปราชญ์ชาวบ้านมาสู่ผู้ เรียนผ่านภาพ 2 มิติ และดีวิทัศน์ ผู้ เรียนจึงมีโอกาสเห็นสถานการณ์ 
องค์ประกอบของสิ่งที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ ก่อนการลงมือปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Luis 
et. al. (2013) ที่มีการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมมาเป็นเครื่องมือในการผลักดันในการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงายในการเรียนรู้วิชาเคมี ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานต้องการสภาพแวดล้อมการ
ท างานร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้ร่วมกันในขณะที่เทคโนโลยีความจริงเสริมช่วยให้
ผู้เรียนได้รู้จักเครื่องมือก่อนลงมือปฏิบัติการจริง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในการเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียน
การสอนผ่านโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality : AR) สูงกว่าเมื่อ
เทียบกับการเรียนการสอนรูปแบบปกติ อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการ
จัดการเรียนรู้ผ่านโครงงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่าการปฏิบัติผ่านโครงงาน เพ่ือแก้ปัญหาตามที่
ได้รับมอบหมาย อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดทักษะและกระบวนการแก้ปัญหาจากการเรียนรู้ โครงงาน  
องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมีความคงทนมากกว่าการเรียนรู้แบบปกติ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Edutopia (2554) กล่าวถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย
โครงการว่า กระบวนการเรียนรู้ด้วยการสร้างชิ้นงาน ส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น
จริง ในขณะเดียวกันยังสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ จากการท างานเป็นกลุ่ม นอกจากนี้งานวิจัย
ของณัฏฐ์ ดิษเจริญ และคณะ (2557) พัฒนาสื่อการเรียนรู้รายวิชาเคมีเรื่องโครงสร้างอะตอม และ
พันธะเคมีโดยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ (Augmented Reality) ในรูปแบบแอนิ
เมชั่นสามมิติ ช่วยเพ่ิมความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาเคมีได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วกว่าการเรียนด้วย
บทเรียนแบบเดิมที่เป็นภาพแบบสองมิติ และพรทิพย์ ปริยวาทิต และ วิชัยนภาพงศ์. ผลของการใช้
บทเรียน Augmented Reality Code เรื่องค าศัพท์ภาษาจีนพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที ่3 นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ และสรเดช ครุฑ
จ้อน (2560). พัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง 
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ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศรินทร์ ศรีเงิน และ
คณะ (2558) ซึ่งการศึกษาผลสัมฤทธิ์สื่อมัลติมิเดียกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องเรขาคณิตโดยการใช้
เทคโนโลยีความจริงเสริมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เนื่องจากเกมที่ออกแบบเพ่ือจัดการเรียนการสอนถูกออกแบบให้
สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ท าให้สนุก ตื่นเต้น เกิดแรงจูงใจในการเรียน 

สรุป 
 เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญในการศึกษา เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้โดยลดข้อจ ากัดทางด้านเวลาและสถานที่ การสร้างรูปแบบการเรียนรู้โดยโครงงานร่วมกับ
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality : AR) มีการถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากเกษตรกร จากนั้นน ามาออกแบบเป็นสื่อการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างสนุกสนานและกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะและการ
ประสานความรู้ทางทฤษฏีเข้ามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นผ่านกิจกรรม
การท าโครงงาน การศึกษาคุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้ พบว่ารูปแบบการเรียนรู้มีความสอดคล้อง
และมีความเหมาะสม (�̅� = 4.39, s.d. = 0.61) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในการเรียนรู้ผ่าน
การจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนการสอนผ่านโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
(Augmented Reality: AR) สูงกว่าเมื่อเทียบกับการเรียนการสอนรูปแบบปกติ อย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่อง การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนการสอนผ่าน
โครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality : AR) ควรมีการเปรียบเทียบผล
การเรียนรู้กับรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบอ่ืน และรูปแบบการเรียนรู้มีความเฉพาะเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาการปลูกมะขามหวาน ซึ่งสามารถพัฒนาฐานการเรียนรู้ให้ครอบคลุมต่อพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ 
และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานผู้สอนต้องสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมส าหรับการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการ
สืบค้นข้อมูล และการท างานร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างจัดการเรียนรู้  
เอกสารอ้างอิง 
เกศรินทร์ ศรีเงิน อรญา เสียงเลิศ และ สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิ์สื่อมัล

ติมิเดียกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องเรขาคณิตโดยการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  

จักรพันธ์ นิลพัฒน์ ไพบูลย์ พวงวงศ์ตระกูล และวิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์. (2561). สื่อการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 17 
ฉบับที่ 2.  
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ยุทธวิธีการเสรมิสร้างศกัยภาพครูสังคมศึกษาเพื่อเป็นนักวิจัยชุมชนร่วมสมัย 
Capacity Building Tactics for Social Studies Teachers  
to Become Contemporary Community Researchers 

เชษฐภูมิ วรรณไพศาล1 
Chetthapoom Wannapaisan1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนายุทธวิธีการเสริมสร้างศักยภาพครูสังคม
ศึกษาเพ่ือเป็นนักวิจัยชุมชนร่วมสมัย โดยมีรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Policy Research) ใช้การวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research)                  
มีวิธีการด าเนินการ 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรมและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 การศึกษาบริบทของหน่วยงานและพ้ืนที่วิจัย (contextual study) 
และ ระยะที่ 3 การพัฒนาร่างและตรวจสอบยุทธวิธีโดยผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์เพ่ือก าหนดเป็น                
"ร่างยุทธวิธี” ใน 2 องค์ประกอบส าคัญ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 วัตถุประสงค์ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น 
และองค์ประกอบที่ 2 แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบประเมินยุทธวิธี ส าหรับเทคนิควิธีการเก็บข้อมูล 
ได้แก่ การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่ม และการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ 1) ครูสังคมศึกษา จ านวน 89 คน 2) ผู้น าชุมชนและแกนน าชาวบ้านในพ้ืนที่วิจัย 2 แห่ง 
จ านวน 14 คน 3) ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษาและต่างสาขาวิชา 
รวมทั้งนักวิชาการและ NGOs  ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 19 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยได้ยุทธวิธีการเสริมสร้างศักยภาพครูสังคมศึกษาเพ่ือเป็นนักวิจัยชุมชนร่วมสมัย             
มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 วัตถุประสงค์ กล่าวคือ ครูสังคมศึกษามีศักยภาพการเป็น
นักวิจัยชุมชนร่วมสมัยที่เหมาะสมต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 และ
องค์ประกอบที่ 2 พบยุทธวิธีเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ จ านวน 5 ยุทธวิธี ได้แก่ ยุทธวิธีที่ 1 การฝึก
ระบบวิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน ยุทธวิธีที่ 2 การแสวงหาประสบการณ์ใหม่ในพ้ืนที่วิจัย ยุทธวิธีที่ 3 
การจัดการข้อมูลงานวิจัยด้วยผังมโนทัศน์  ยุทธวิธีที่ 4 การประยุกต์ใช้วิธีการวิจัยที่เหมาะสมต่อพ้ืนที่วิจัย 
และยุทธวิธีที่ 5 การต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน 

ค าส าคัญ  ยุทธวิธีการเสริมสร้างศักยภาพ, ครูสังคมศึกษา, นักวิจัยชุมชนร่วมสมัย 
  
 
 
 

1 อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตร การสอนเเละการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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Abstract 
 The purpose of this research, conducted through the use of participatory 
policy research, was to develop tactics to build capacity of social studies teachers for 
becoming contemporary community researchers. The methodology was a mixed 
methods research, divided into 3 phrases. Phrase 1 involved a study on theories and 
a review of literature and relevant documents. Phrase 2 was concerned with 
contextual study and research area. Phrase 3 focused on drafting and examining the 
tactics and, then, synthesizing them to produce a “Drafted Tactics” with 2 
components: a goal expected to achieve and a framework to achieve such a goal.            
The research instruments consisted of a form of questionnaire, interview, observation and 
assessment of the tactics; and the data were collected using a questionnaire, an interview, 
an observation, a focus group discussion, and a connoisseurship. The sample group was 
comprised of 1) 89 social studies teachers, 2) 14 community leaders from 2 research 
locations, and 19 persons being composed of executives from the Faculty of 
Education, lecturers from the social studies program and other programs, scholars 
and personnel from concerned NGOs. The statistics used were percentage, arithmetic 
mean and standard deviation. 
 The findings provide the tactics with 2 components. Component 1 is the goal 
expected to achieve, that is, social studies teachers possess the capacity of being 
contemporary community researchers suitable for the context of changes in Thai 
society in the 21st century. Component 2 is 5 tactics to achieve the goal, being:  
Tactic 1: Training in complex thinking systems in community research; Tactic 2: The 
pursuit of new experiences in the research area; Tactic 3: Managing research data 
using concept mapping; Tactic 4: Application of research methods suitable for 
research area; and Tactic 5: Adjustment to and being flexible about research 
methodology. 
  
Keywords: Capacity building tactics, social studies teacher, contemporary community 
researcher  
 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ระบุหลักการของแนวการจัด
การศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ 
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และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เรื่องเกี่ยวกับ
ตนเอง  และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก  
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ซึ่งจะสังเกตได้ว่า “ชุมชน” ได้ปรากฏใน พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นให้ครูได้เรียนรู้ชุมชนและสร้างความเข้าใจ
รว่มกันภายใต้การปฎิรูปการศึกษา 

ในขณะเดียวกันบทบาทของครูถือว่ามีส่วนในการพัฒนาสังคมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้
ชุมชนโดยใช้หลักทางวิชาการในการเรียนรู้ชุมชน มีการวางแผน ปฏิบัติตามแผน ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล ท าให้รับทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมถึงแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของ
ชุมชนนั้น ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ครู ในการเรียนรู้ชุมชน วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 
รวมถึงสิ่งที่ได้รับสามารถน ามาเป็นพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนในชุมชน ที่
เปรียบเสมือนพ้ืนที่วิจัยเป็นอย่างดี ทั้งนี้ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ได้ก าหนดบทบาทของครูกับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
ได้แก่ 1. ครูสามารถศึกษาชุมชนเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจบริบทของชุมชน 2. ครูสามารถจัดท า
เนื้อหาสาระ บทเรียน และหลักสูตรเพ่ือใช้สอนนักเรียน 3. ครูสามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จริยธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนมาเรียนรู้ 4. ครูสามารถจัดท า
แหล่งการเรียนรู้ของชุมชน อาจท าได้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 5. ครูสามารถใช้ชุมชนเป็น
แหล่งการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งการเรียนรู้ 6. ครูสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน ปัจจุบันนี้ถือว่าครูเป็นผู้น าชุมชนในการเชื่อมโยงข่าวสารข้อมูล
ต่างๆมาผนวกกับชุมชน และ 7. ครูสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับกลุ่มกิจกรรมต่างๆในชุมชน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เนื่องจากการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน ต้องอาศัยข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ตลอดจนต้องรวมพลังจากกลุ่มต่างๆ เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา 

แนวทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนที่ส าคัญอีกวิธีหนึ่ง คือ การวิจัยชุมชน 
(community research) ที่จะต้องเป็นนักวิจัยชุมชนซึ่งเปรียบเสมือน “ผู้ค้นหาความจริง” 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทหน้าที่ของครูสังคมศึกษาที่มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อเนื้อหา
ทางด้านหมู่บ้าน ชุมชนและท้องถิ่น เนื่องด้วยชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การ
ถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของ
ชุมชน อีกทั้งเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
เรียนรู้ของชุมชน โดยเน้นการกระบวนการเรียนรู้เพ่ือวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่งเรียนรู้ และมุ่ งการพัฒนาแบบพ่ึงตนเอง เป็นศูนย์กลาง
ของประชาชน ที่ด าเนินการโดยประชาชน และเพ่ือประชาชน ที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน
อย่างยั่งยืน ดังนั้น การเรียนรู้ชุมชนจึงเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการกับภูมิปัญญาของคน
สมัยก่อน เพ่ือเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านความคิด ค่านิยม รวมถึงการใช้
ชีวิตเพ่ือการได้มาซึ่งการพัฒนาของชุมชน ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่าง 

 ดังงานวิจัยของ สุชาติ  ศรียารัณย (2560) กล่าวว่า การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดอยู่
ในประเภทการวิจัยประยุกต์ (applied research) ที่มีรูปแบบและวิธีการวิจัยที่มีลักษณะเฉพาะ
แตกต่างไปจากการท าวิจัยประเภทอ่ืนๆ เริ่มตั้งแต่การตั้งหัวเรื่องและปัญหาการวิจัย ( research 
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problem) การออกแบบวิจัย (research design) ไปจนถึงการก าหนดวิธีการวิจัย (research 
methods) โดยตลอดทั้งกระบวนการท าวิจัยอาจจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชนท้องถิ่นมากกว่าบทบาทการด าเนินการโดยนักวิจัยฝ่ายเดียวนอกจากนี้การท าความเข้าใจ
ปัญหาข้อเท็จจริงของชุมชนท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งนั้น นักวิจัยอาจจ าเป็นต้อง “เข้าถึง” แหล่งข้อมูลด้วย
การลงไป “คลุกคลีตีโมง” อยู่ในพื้นท่ีในระยะเวลาที่นานและเข้มข้นเพียงพอเพ่ือให้ได้ความเข้าใจและ
ข้อค้นพบ (research findings) ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในแง่การสร้างองค์ความรู้ใหม่การ
หักล้างความรู้เดิมหรือการน าไปต่อยอดวางแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นได้จริงๆ 

ในขณะเดียวกันงานวิจัยของ วรรณะ บรรจง (2554) พบว่าครูจะมีเอกลักษณ์เป็นครูนักวิจัย
ไดจ้ึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่ง เข้าสู่การประกอบวิชาชีพครู โดยเริ่มต้น
จากครอบครัวที่อบรมสั่งสอน ท าตนเป็นแบบอย่างเพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์ ที่หลากหลายและค่อย
หล่อหลอมความเป็นตัวตนจากการเรียนในโรงเรียนจนตัดสินใจเลือกเรียนสายครู จากนั้นสถาบัน 
ฝึกหัดครูจึงท าการพัฒนาเอกลักษณ์วิชาชีพครูอย่างเป็นระบบทั้งหลักสูตร การเรียนการสอน การท า
กิจกรรม การฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู และถูกปรับเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อเข้าสู่การประกอบวิชาชีพครู
จากการเรียนรู้วัฒนธรรมในโรงเรียน โดยเฉพาะจากนักเรียน ผู้บริหาร เพ่ือนครู รวมทั้งบริบทของ
สังคมในมิติที่หลากหลาย จึงท าให้พวกเขาเหล่านั้นมีความ เข้มแข็งของเอกลักษณ์ครูนักวิจัย แล้ว
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและท าการวิจัยอย่างบูรณาการในการพัฒนา ตนเองและผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วย 
ตนเองน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางสังคมของการเปลี่ยนแปลงได้ 

จากงานวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งในเชิงวิชาการและ
เชิงปฏิบัติการในชุมชนของ “ครูสังคมศึกษา” ที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถที่
เกี่ยวข้องกับสังคมศึกษาและสังคมศาสตร์ในมิติสาขาวิชาต่างๆเป็นหัวใจส าคัญ  เช่น ศาสนา ปรัชญา 
รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เป็นต้น ในขณะเดียวกันครูสังคมศึกษา
เป็นผู้มีภารกิจส าคัญมากกว่าครูวิชาเอกอ่ืนๆที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นผ่าน
ปฏิบัติการวิจัย และเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับงานของ เชษฐภูมิ วรรณไพศาล (2560) ที่ได้
ท าการศึกษาและประเมินผลครูสังคมศึกษาที่เข้าร่วมอบรมโครงการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในศตวรรษที่ 
21 หลักสูตรการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Project-Based Learning: 
PBL) ประจ าปีการศึกษา 2560 พบ 3 ประเด็นส าคัญดังนี้ 1.ครูสังคมศึกษายังขาดยุทธวิธีที่จ าเป็น
และถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการส าหรับการเป็นนักวิจัยชุมชนร่วมสมัย 2.กรอบแนวคิดและ
ประสบการณ์ในการท างานวิจัยร่วมกับชุมชนของครูสังคมศึกษายังคงยึดติดกับกรอบประสบการณ์ที่มี
มาอยู่แต่เดิม ซึ่งมาจากพ้ืนถิ่นภูมิล าเนาของครแูละบริบทของชุมชนที่แวดล้อมโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่
เท่านั้น และ 3.มุมมองและทัศนคติต่อชุมชนของครูสังคมศึกษาเห็นว่า “ชุมชน” มีสถานะหยุดนิ่ง 
พัฒนาตามหลังการเจริญเติบโตและการขยายตัวของเมือง เป็นหน่วยตั้งรับการหลั่งไหลของความเป็น
โลกาภิวัตน์จากภายนอกชุมชน ชุมชนมีความล้าหลังและต้องได้รับการพัฒนาตามแนวทางของเมือง
เท่านั้นจึงจะน าไปสู่ความเจริญได ้ 

จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาและประเมินผลดังกล่าว ส่งผลให้ผู้วิจัยตระหนักถึง
ความส าคัญเกี่ยวกับการวิจัยในชุมชนของครูสังคมศึกษา ซึ่งถือได้ว่ามีความจ าเป็นอย่างมากที่ต้อง
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ศึกษาและเร่งพิจารณาชุมชนในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของฐานทรัพยากรการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง เนื่องด้วยครูสังคมศึกษาจะต้องมีความใกล้ชิดกับบุคคลในชุมชน เรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชน 
และเข้าใจบทบาทของตนเองต่อการเรียนรู้ชุมชน เพราะครูสังคมศึกษานอกจากจะจัดการเรียนการ
สอนในห้องเรียนแล้ว  บทบาทและภารกิจอีกด้านหนึ่งคือการท างานวิชาการร่วมกับชุมชนโดยการน า
ความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้และพัฒนาให้กับชุมชน รวมทั้งการถอดความรู้จากชุมชนสู่ห้องเรียน 
ดังนั้นจึงควรมีการก าหนดกรอบของการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ และเป็นกระบวนการที่ชัดเจน 
เน้นการปฏิบัติที่สามารถท าได้จริง และสร้างวิธีการเรียนรู้ชุมชนอย่างหลากหลายผ่านยุทธวิธีการเป็น
นักวิจัยชุมชนร่วมสมัย ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง ทั้งต่อ
สังคม ชุมชน ระบบการศึกษาและครูสังคมศึกษาต่อไปในอนาคต   
 ด้วยเหตุแห่งความส าคัญดังกล่าว ประกอบกับผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี การทบทวน
วรรณกรรมและการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าหากครูสังคมศึกษามียุทธวิธีเพ่ือการวิจัยชุมชนที่
สถานะของชุมชนอยู่ภายใต้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์อยู่ทุกวันนี้ 
หรือที่เรียกว่า “ชุมชนร่วมสมัย”ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ที่จะได้น ายุทธวิธีที่ค้นพบจากการวิจัยนี้               
ซึ่งนับได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการวิจัยชุมชนร่วมสมัยที่จะน าไปสู่ประสิทธิผลในการศึกษาวิจัย
ชุมชนของครูสังคมศึกษาที่เหมาะสมต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21                    
ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาและพัฒนายุทธวิธีการเสริมสร้างศักยภาพครูสังคมศึกษาเพ่ือเป็นนักวิจัยชุมชนร่วมสมัย 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

บทบาทของครูกับการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาชุมชน  
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560) 
1. ครูสามารถศกึษาชุมชนเพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจบริบทของชมุชน  
2. ครูสามารถจัดท าเนื้อหาสาระ บทเรียน และ
หลักสูตรเพื่อใช้สอนนักเรียน  
3. ครูสามารถจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรโดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จริยธรรม ประเพณี และ
วัฒนธรรมของชุมชนมาเรียนรู้  
4. ครูสามารถจัดท าแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน 
อาจท าได้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  
5. ครูสามารถใช้ชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรูข้อง
นักเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งการ
เรียนรู ้ 
6. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ประชาชนในชุมชน ปัจจุบันนีถ้ือว่าครูเป็นผูน้ า
ชุมชนในการเชือ่มโยงข่าวสารข้อมูลต่างๆมา
ผนวกกับชุมชน  
7. ครูสามารถสรา้งเครอืข่ายการเรียนรู้กับกลุ่ม
กิจกรรมต่างๆในชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ความหมายชุมชนร่วมสมัย 
(Edward G. Ontita, 2013) 
ชุมชนที่อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความ
เคลื่อนไหวของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ภายใต้
กรอบแห่งปัจจัยที่ ถาโถม เข้ า ไปในชุมชน           
บนมิติต่างๆ เช่น ทุน แรงงาน ภูมิศาสตร์ 
สภาพแวดล้อม  เศรษฐกิ จ  การด าร งชีพ 
การศึกษา ประชากร ศาสนา ความ เชื่ อ        
ความศรัทธา การเมือง ประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

ความหมายยุทธวิธ ี
(Michel de Certeau, 1984) 
หมายถึ ง ชั้ นเชิ งการกระท าที่ เ ป็นแนวคิ ด 
ที่มุ่งสู่ความส าเร็จของเป้าหมาย การด าเนินการนี้
สามารถน ามาใช้เป็นงานที่จ าเพาะเจาะจง 

ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21  
(James Bellanca และ Ron Brandt, 
2554)  
ได้กล่าวว่า การศกึษาในศตวรรษที่ 21 ที่
คนทกุคนตอ้งเรียนรู้ตัง้แต่ชัน้อนุบาลไป
จนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต  
คือ 3R x 7C 
3R  ได้แก่ Reading (อ่านออก), (W)Riting 
(เขียนได้)  และ (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น) 
7C ได้แก่ Critical thinking & problem 
solving (ทกัษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) 
Creativity & innovation  
(ทักษะด้านการสร้างสรรค ์และนวัตกรรม) 
Cross-cultural understanding  
(ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม  
ต่างกระบวนทัศน์) 
Collaboration, teamwork & 
leadership (ทักษะด้านความรว่มมอื การ
ท างานเป็นทมี และภาวะผูน้ า) 
Communications, information & 
media literacy (ทักษะด้านการสือ่สาร 
สารสนเทศ และรู้เท่าทนัสื่อ) 
Computing & ICT literacy (ทกัษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร) 
Career & learning skills (ทักษะอาชีพ 
และทกัษะการเรียนรู้) 

คุณสมบัติของนักวิจยัท่ีด ี
(ส านักงานการวิจัยแห่งชาต,ิ 2555) 
1) ซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมในการวจิัย 
2) ตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวจิัย  
3) มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่วิจัย 
4) มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย 
5) เคารพศกัดิศรีและสิทธขิองมนุษย์ 
6) มีอสิระทางความคิดและไมม่ีอคต ิ
7) น าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน ์
ในทางที่ชอบ 
8) พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการ 
ของผูอ้ื่น 
9) พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ทุกระดับ 
 

ยุทธวิธีการเสริมสร้างศักยภาพ 
ครูสังคมศึกษา 

เพ่ือเป็นนักวิจยัชุมชนร่วมสมัย 
 

องค์ประกอบท่ี 1  
วัตถุประสงค ์กล่าวคือ ครูสังคม
ศึกษามีศักยภาพการเป็นนกัวจิัย
ชุมชนร่วมสมัยที่เหมาะสมตอ่
บริบทการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยในศตวรรษที ่21  
 
องค์ประกอบท่ี 2  
ยุทธวิธีเพือ่ให้บรรลวุัตถุประสงค์  
จ านวน 5 ยุทธวิธี ได้แก่  
ยุทธวิธีที่ 1 การฝกึระบบวิธีคดิ
เชิงซ้อนในการวจิัยชุมชน  
ยุทธวิธีที่ 2 การแสวงหา
ประสบการณ์ใหม่ในพืน้ที่วจิัย 
ยุทธวิธีที่ 3 การจัดการข้อมูล
งานวิจัยด้วยผังมโนทัศน์   
ยุทธวิธีที่ 4 การประยุกต์ใช้
วิธีการวิจัยที่เหมาะสม 
ต่อพื้นที่วิจัย  
ยุทธวิธีที่ 5 การตอ่ยอด 
องค์ความรู้จากงานวิจัย 
เพื่อการพัฒนาชุมชน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. แบบแผนการวิจัยและพื้นที่วิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Policy Research) ใช้การวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research)                 
ในช่วงการด าเนินโครงการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐานสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Project-Based Learning: PBL) รหัสหลักสูตร 613111001 ของ                 
หน่วยพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันคุรุพัฒนา ส านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยมีพ้ืนที่วิจัย 2 พ้ืนที่ ได้แก่ บ้านแม่ตอนหลวง
(ชุมชนชนบท) หมู่ 4 ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านไร่กองขิง (ชุมชน
กึ่งเมือง-กึ่งชนบท) หมู่ 3 ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. ประชากรและตัวอย่างการวิจัย  
  2.1) ประชากร ได้แก่ 1) ครูสังคมศึกษาในหลักสูตรการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานสู่
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Project-Based Learning: PBL) 2) ผู้น าชุมชนและแกนน าชาวบ้านในพ้ืนที่
วิจัย ได้แก่ บ้านแม่ตอนหลวง (ชุมชนชนบท)  และบ้านไร่กองขิง (ชุมชนกึ่งเมือง-กึ่งชนบท)                         
3) ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษาและต่างสาขาวิชา รวมทั้งนักวิชาการ
และ NGOs ที่เก่ียวข้อง 
  2.2) ตัวอย่าง ได้แก่ 1) ครูสังคมศึกษาในหลักสูตรการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานสู่
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Project-Based Learning: PBL) รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 5  จ านวน 89 คน 2) ผู้น า
ชุมชนและแกนน าชาวบ้านในพ้ืนทีว่ิจัย 2 แห่ง ได้แก่ บ้านแม่ตอนหลวง (ชุมชนชนบท)  จ านวน 9 คน 
และบ้านไร่กองขิง (ชุมชนกึ่งเมือง-กึ่งชนบท) จ านวน 5 คน 3) ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์
สาขาวิชาสังคมศึกษาและต่างสาขาวิชา รวมทั้งนักวิชาการและ NGOs ที่เก่ียวข้อง จ านวน 19 คน 
 3. เครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ  
  3.1) ผู้วิจัยน าเครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษาของ เชษฐภูมิ วรรณไพศาล (2562)                     
มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ 
   1) แบบวิเคราะห์เอกสาร (content analysis form) 
   2) แบบสอบถาม(questionnaire) ส าหรับครูสังคมศึกษา ผู้น าชุมชนและแกนน า
ชาวบ้าน และผู้บริหารและคณาจารย์  
   3) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) ส าหรับ               
ครูสังคมศึกษา ผู้น าชุมชนและแกนน าชาวบ้าน และผู้บริหารและคณาจารย์ 
   4) แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วมส าหรับครูสังคมศึกษา (participant observation 
form)            
   5) แบบประเมินยุทธวิธีโดยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง (tactical 
evaluation form) 
  3.2) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต การ
ให้เหตุผลแบบอุปนัย และการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ผลการการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
พบดังนี้ 

1) ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวิเคราะห์เอกสารมีค่า S-CVI เท่ากับ 0.87 
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2) ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถามส าหรับครูสังคมศึกษา (IOC=0.83) ส าหรับ
ผู้น าชุมชนและแกนน าชาวบ้าน (IOC=0.87) และส าหรับผู้บริหารและคณาจารย์  (IOC=0.85) ตามล าดับ 

3) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสันของแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Pearson product-moment correlation coefficient) ส าหรับครูสังคมศึกษา (IOC=0.85) ส าหรับผู้น า
ชุมชนและแกนน าชาวบ้าน (IOC=0.83) และส าหรับผู้บริหารและคณาจารย์  (IOC=0.89) ตามล าดับ 

4) ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสังเกตแบบมีส่วนร่วมส าหรับครูสังคมศึกษา  
(IOC=0.93)    
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย                  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น
เอกสาร การวิเคราะห์เนื้อหา การจัดกลุ่มข้อมูล ให้เหตุผลแบบอุปนัย และการประเมินยุทธวิธีโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 5. ขั้นตอนการวิจัย 

แบ่งข้ันตอนการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้  
ระยะที่ 1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีการ

ด าเนินการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาแนวคิดทฤษฎี 2) การทบทวนวรรณกรรม และ 3) การ
วิเคราะห์เอกสาร  

ระยะที่ 2 การศึกษาบริบทของหน่วยงานและพ้ืนที่วิจัย (contextual study) มีการ
ด าเนินการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิจัยเชิงส ารวจ 2) การศึกษาพหุกรณี และ 3) การสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระยะที่ 3 การพัฒนาร่างและตรวจสอบยุทธวิธีโดยผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์เพ่ือก าหนดเป็น                    
"ร่างยุทธวิธี” ใน 2 องค์ประกอบส าคัญ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น และแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ทั้งนี้  มีการด าเนินการ 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การประชุม
ผู้ทรงคุณวุฒิ (connoisseurship) และ 2) การจัดประชุมอภิปรายผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่มี
ประสบการณ์ (Multi-Attribute Consensus Reaching: MACR)  
  
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยน าเสนอตามขั้นตอนการวิจัยเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีการ
ด าเนินการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาแนวคิดทฤษฎี 2) การทบทวนวรรณกรรม และ 3) การ
วิเคราะห์เอกสาร โดยการใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร พบว่า วิธีการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ                 
ครูสังคมศึกษาเพ่ือเป็นนักวิจัยชุมชนร่วมสมัยมี 5 วิธีการจาก ประกอบด้วย 1) การพัฒนาระบบคิด
และทัศนคติ  2) การส่งเสริมความสามารถในพ้ืนที่วิจัย 3) การฝึกทักษะการจัดการข้อมูล 4) การ
ประยุกต์ใช้วิธีการวิจัยที่เหมาะสมต่อพ้ืนทีว่ิจัย และ 5) การปรับตัวต่อกระบวนการวิจัย 
  ระยะที่ 2 จากการศึกษาบริบทของหน่วยงานและพ้ืนทีว่ิจัยมีการด าเนินการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) การวิจัยเชิงส ารวจ 2) การศึกษาพหุกรณี และ 3) การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการใช้
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม สรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นต่อวิธีการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพครูสังคมศึกษาเพ่ือเป็นนักวิจัยชุมชน
ร่วมสมัย 

ความคิดเห็น 
ต่อวิธีการปฏิบตั ิ

ครูสังคมศึกษา 
ผู้บริหารและคณาจารย์
สาขาวชิาสงัคมศึกษา 

ผู้น าชุมชนและ 
แกนน าชาวบ้าน 

ภาพรวม 

x̅ SD ระดับ x̅ SD ระดับ x̅ SD ระดับ x̅ SD ระดับ 
1) การพัฒนาระบบคิด 
และทัศนคติ 

4.26 .716 มาก 4.21 .713 มาก 4.36 .633 มาก 4.26 .702 มาก 

2) การส่งเสริมความ 
สามารถในพื้นที่วจิัย 

4.34 .706 มาก 4.53 .612 มาก
ที่สุด 

4.57 .514 มาก
ที่สุด 

4.39 .675 มาก 

3) การฝึกทักษะการ
จัดการข้อมูล 

4.40 .635 มาก 4.37 .684 มาก 4.43 .514 มาก 4.40 .625 มาก 

4) การประยุกต์ใช้วธิีการ
วิจัยที่เหมาะสมต่อพื้นที่
วิจัย 

4.27 .653 มาก 4.42 .769 มาก 4.50 .519 มาก 4.32 .659 มาก 

5) การพัฒนาผลงานวิจัย 4.21 .730 มาก 4.32 .749 มาก 4.50 .519 มาก 4.26 .714 มาก 
รวม 4.30 .590 มาก 4.37 .641 มาก 4.47 .470 มาก 4.33 .583 มาก 

ที่มา: จากการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นต่อวิธีการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพครูสังคมศึกษาเพ่ือ
เป็นนักวิจัยชุมชนร่วมสมัย โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.33, SD = .583) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากมากไปหา
น้อยตามล าดับ ดังนี้ ด้านการฝึกทักษะการจัดการข้อมูล (x̅ = 4.40, SD = .625) ด้านการส่งเสริม
ความสามารถในพ้ืนที่วิจัย (x̅ = 4.39, SD = .675) ด้านการประยุกต์ใช้วิธีการวิจัยที่เหมาะสมต่อพ้ืนที่วิจัย  
(x̅ = 4.32, SD = .659) ด้านการพัฒนาระบบคิดและทัศนคติ (x̅ = 4.26, SD = .702)  และด้านการ
พัฒนาผลงานวิจัย  (x̅ = 4.26, SD = .714) 

ระยะที่ 3 การพัฒนาร่างและตรวจสอบยุทธวิธีการเสริมสร้างศักยภาพครูสังคมศึกษาเพ่ือเป็น
นักวิจัยชุมชนร่วมสมัย โดยผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์เพ่ือก าหนดเป็น "ร่างยุทธวิธี” รวมทั้งประเมิน 
ปรับแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) และการประชุมอภิปราย
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและ NGOs ที่มีประสบการณ์ (Multi-Attribute Consensus Reaching: 
MACR) จ านวน 15 คน พบ 2 องค์ประกอบส าคัญโดยให้รายละเอียดของยุทธวิธี ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 วัตถุประสงค์ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น  
ครูสังคมศึกษามีศักยภาพการเป็นนักวิจัยชุมชนร่วมสมัยที่เหมาะสมต่อบริบทสังคมไทยและ

สังคมโลกในศตวรรษที่ 21  
องค์ประกอบที่ 2 ยุทธวิธีเพื่อใหค้รูสังคมศึกษาบรรลวัุตถุประสงค์การเป็นนักวิจัยชุมชนร่วมสมัย 
ยุทธวิธีที่ 1 การฝึกระบบวิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน (Training in complex 

thinking systems in community research) โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีการคิด ทัศนคติ 
และมุมมองต่อการฉายภาพชุมชนของครูสังคมศึกษาเป็นส าคัญ ได้แก่ การมีมุมมองทัศนคติเชิงบวก
ต่อการพัฒนาชุมชน การคิดและท าความเข้า ใจชุมชนอย่างเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์กันเชิง
โครงสร้างทั้งระบบ ที่ไม่ได้แยกส่วนคิดหรือท าความเข้าใจประเด็นใดประเด็นหนึ่งชนิดแปลกแยกเป็น
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การเฉพาะเท่านั้น การมองชุมชนเป็นหน่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีสัมพันธภาพกับบริบทแวดล้อม
ภายนอกอยู่เสมอ รวมทั้งการมองชุมชนในแง่พ้ืนที่วิจัยที่ช่วยให้นักวิจัยมองเห็น “ระดับของหน่วยใน
การวิเคราะห์ (unit of analysis)” ที่น าไปสู่ระบบวิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน 

ยุทธวิธีที่ 2 การแสวงหาประสบการณ์ใหม่ในพื้นที่วิจัย (The pursuit of new 
experiences in the research area) เป็นการเปิดโอกาสให้ครูสังคมศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการท า
วิจัยใหม่ในพ้ืนที่วิจัย (Research Based Learning: RBL) ทั้งนี้ ครูสังคมศึกษาจะต้องเข้าไปร่วมท า
กิจกรรมต่างๆ กับชุมชน ที่ท าการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะได้เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
ชุมชนนั้นอย่างแท้จริง และต้องให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการวิจัยในฐานะเจ้าของแหล่งเรียนรู้ 
ซึ่งจะท าให้ได้ผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือ ครูสังคมศึกษาก็เกิดประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในชุมชนที่เป็น
พ้ืนที่วิจัย ท าให้ชาวชุมชนเกิดความรักและผูกผันกับสังคมและวัฒนธรรมของตน และสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้เป็นอย่างประสบผลส าเร็จที่ยั่งยืน 

ยุทธวิธีที่ 3 การจัดการข้อมูลงานวิจัยด้วยผังมโนทัศน์ (Managing research data using 
concept mapping)  ครูสังคมศึกษาต้องหมั่นฝึกฝนและทดลองใช้ระบบการจัดการข้อมูลจากการ
วิจัยด้วยผังมโนทัศน์  นับตั้งแต่การบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูล (data collection) การแบ่งปัน
ข้อมูล (data sharing) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล (data analysis and synthesis) การ
เผยแพร่ข้อมูลและผลการวิจัย (publishing data and research results) การสงวนรักษาข้อมูล 
(data preservation) เป็นต้น 

ยุทธวิธีที่ 4 การประยุกต์ใช้วิธีการวิจัยที่เหมาะสมต่อพื้นที่วิจัย (Application of 
research methods suitable for research area) เป็นกระบวนการเลือกรับแล้วปรับเปลี่ยน
การใช้วิธีการวิจัยที่เหมาะสมต่อพ้ืนที่วิจัยหรือชุมชนของครูสังคมศึกษา โดยใช้การวางแผนการ
ด าเนินการวิจัยที่มีระบบ และมีขั้นตอน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากพ้ืนที่วิจัยที่ใช้ในการตอบปัญหาการ
วิจัยตามจุดประสงค์และสมมุติฐานของการวิจัยที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็วและมีความ
น่าเชื่อถือ  

ยุทธวิธีที่ 5 การต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน (Adjustment to 
and being flexible about research methodology) 

 ครูสังคมศึกษาและชุมชนร่วมมือกันเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัย ใน 2 รูปแบบ ดังนี้  
1) เชิงวิชาการ เช่น การใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการ การสอน การฝึกอบรม เป็นต้น และ                 
2) เชิงพาณิชย์ เช่น การสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือสินค้าจากชุมชน ซึ่งทั้งเชิงวิชาการและ
เชิงพาณิชย์นั้นเป็นคุณูปการที่ส าคัญยิ่งของการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน เนื่องจากเป็นการตอบสนอง
ต่อเป้าประสงค์หลักทีน่ าไปสู่การต่อยอดจากผลการวิจัยและข้อค้นพบ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน 
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แผนภาพที่ 1 ยุทธวิธีการเสริมสร้างศักยภาพครูสังคมศึกษาเพ่ือเป็นนักวิจัยชุมชนร่วมสมัย 
 
สรุปผลและการอภิปรายการวิจัย 

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ายุทธวิธีการเสริมสร้างศักยภาพครูสังคมศึกษาเพ่ือเป็นนักวิจัย
ชุมชนร่วมสมัยมี 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 วัตถุประสงค์ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น  
ครูสังคมศึกษามีศักยภาพการเป็นนักวิจัยชุมชนร่วมสมัยที่เหมาะสมต่อบริบทสังคมไทยและ

สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2555) ที่ได้ก าหนดคุณสมบัติของนักวิจัยที่ดีไว้ 9 ข้อ และสอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ที่กล่าว
เกี่ยวกับบทบาทของครูกับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน ไว้ 7 ข้อ (รายละเอียดปรากฏในกรอบ
แนวคิดการวิจัย) 

องค์ประกอบท่ี 2 ยุทธวิธีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ยุทธวิธีที่ 1 การฝึกระบบวิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีการคิด 

และทัศนคติ ท าความเข้าใจชุมชนอย่างเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์กันเชิงโครงสร้าง การมองชุมชน
เป็นหน่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีสัมพันธภาพกับบริบทแวดล้อมภายนอกอยู่เสมอ และหลักการ
ส าคัญคือ วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานการศึกษาของ อานันท์ กาญจนพันธุ์ 
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(2562)  จะมองวิธีคิดเชิงซ้อนจากมิติของการแยกแยะระดับของความคิด หรือระดับของนามธรรม 
(level of abstraction) และระดับของหน่วยในการวิเคราะห์ (unit of analysis) ซึ่งมีความส าคัญ
มาก เพราะความจริงที่เคลื่อนไหวนั้นไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ในระนาบเดียว และหน่วยการวิเคราะห์ที่ตายตัว
ตามที่เรามักจะเข้าใจกัน แต่จะเกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายๆระนาบของความคิด (concepts) และ
หลายๆหน่วยของการวิเคราะห์ 

ยุทธวิธีที่ 2 การแสวงหาประสบการณ์ใหม่ในพื้นที่วิจัย เป็นการเปิดโอกาสให้ครูสังคม
ศึกษาได้แสวงหาประสบการณ์ใหม่ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based 
Learning: RBL) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Tri Saptuti Susiani,  Moh Salimi และ Ratna 
Hidayah (2018) พบว่า ทักษะที่จ าเป็นของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ฝึกฝนให้กับครูในอนาคต ผ่านการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL) นั้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง               
โดยเน้นวิธีการน าเสนอเป็นรูปแบบการเรียนรู้ทางเลือกที่สามารถพัฒนาทักษะความสามารถและ
ประสบการณ์ใหมใ่นพ้ืนที่วิจัย  

ยุทธวิธีที่ 3 การจัดการข้อมูลงานวิจัยด้วยผังมโนทัศน์  ครูสังคมศึกษาต้องหมั่นฝึกฝนและ
ทดลองใช้ระบบการจัดการข้อมูลจากการวิจัยด้วยผังมโนทัศน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Novak และ 
Cañas (2008) พบว่า ผังมโนทัศนเ์ป็นเครื่องมือส าหรับการจัดระเบียบข้อมูลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเป็นตัวแทนของความรู้ แนวคิด และความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดหรือข้อเสนอที่ระบุโดยใช้
สายเชื่อมต่อระหว่างกันอย่างเป็นระบบสัมพันธ์กัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Cené  (2015) 
พบว่า  การรวบรวมข้อมูลและการจัดการข้อมูลแบบ Data Collection and Management in 
Community (DCDM) ในการวิจัยที่ด าเนินการโดยชุมชนมีหลักการที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษซึ่ง
แตกต่างจากการวิจัยแบบดั้งเดิม ดังนั้นการจัดการข้อมูลจากการวิจัยชุมชนนักวิจัยต้องพยายาม
ทดลองการจัดการข้อมูลให้ครบถ้วนกระบวนการเพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ชัดเจน 
นับตั้งแต่การออกแบบการเก็บข้อมูลจนกระทั่งถึงการเผยแพร่ข้อมูลและผลการวิจัย 

ยุทธวิธีที่ 4 การประยุกต์ใช้วิธีการวิจัยท่ีเหมาะสมต่อพื้นที่วิจัย เป็นกระบวนการที่ครูสังคม
ศึกษาต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการเลือกรับแล้วปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัยที่เหมาะสมต่อพ้ืนที่วิจัยหรือ
ชุมชน ซึ่งเป็นยุทธวิธีที่ต้องใช้วิจารณญาณในการวิจัยเพ่ือให้การวิจัยมีความสอดคล้องกับปัญหาของ
พ้ืนที่วิจัยหรือชุมชนที่ต้องการศึกษาวิจัย ทั้งนี้สอดคล้องกับ Kerlinger (1986) สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ 
(2530) นงลักษณ์ วิรัชชัย และ สุวิมล ว่องวาณิช (2543) ไดใ้ห้หลักการเลือกใช้วิธีการวิจัยที่เหมาะสม
ในการด าเนินการวิจัยไว้ 2 ประการ ดังนี้ 1) เพ่ือให้ได้ค าตอบของปัญหาการวิจัยที่ถูกต้อง ชัดเจน 
และมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ โดยการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ที่ศึกษา เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือการวิเคราะห์ข้อมูล  และ 2) เพ่ือ
ควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรการวิจัยที่ศึกษา โดยใช้แนวทาง 3 ประการ ได้แก่ 2.1) ศึกษาให้มี
ความครอบคลุมขอบเขตของปัญหาการวิจัยให้มากที่สุด 2.2) ควบคุมอิทธิพลของตัวแปรที่ไม่อยู่ใน
ขอบเขตของการวิจัยแต่จะมีผลกระทบต่อผลการวิจัยให้ได้มากที่สุด  และ 2.3) การลดความคลาด
เคลื่อนที่จะเกิดขึ้นในการวิจัยให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด 

ยุทธวิธีที่ 5 การต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน ครูสังคมศึกษาและ
ชุมชนร่วมมือกันเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัย ใน 2 รูปแบบ ดังนี้ 1) เชิงวิชาการ และ                     
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2) เชิงพาณิชย์ สอดคล้องกับ James Bellanca และ Ron Brandt (2554) ที่กล่าวถึง ทักษะของคน
ในการศึกษาศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต 
ด้วยหลักการ 3R x 7C โดยเฉพาะทักษะด้านการสร้างสรรค์ (creativity) และนวัตกรรม (innovation) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

1. จากผลการวิจัยยุทธวิธีการเสริมสร้างศักยภาพครูสังคมศึกษาเพ่ือเป็นนักวิจัยชุมชนร่วม
สมัยนี้ เป็นการน าไปสู่การตอบโจทย์ปัญหาส าคัญให้แก่ครูสังคมศึกษาที่จะต้องประยุกต์ใช้ยุทธวิธี
เหล่านี้ ให้เป็นเครื่องมือและกลไกส าหรับการวิจัยในชุมชนร่วมสมัยที่ “สถานะของชุมชน” มีการ
เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยปัจจัยและบริบทแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอก
ชุมชน ดังนั้นการน าทั้ง 5 ยุทธวิธีไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ครูสังคมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมของชุมชนที่
เป็นเป้าหมายของการวิจัยที่แท้จริง 

2. ครูสังคมศึกษาที่น าทั้ง 5 ยุทธวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้ในชุมชน ควรมีการประเมินประสิทธิภาพ
ของยุทธวิธีใน 3 ระยะ ได้แก่ ประเมินก่อนการใช้ยุทธวิธี ประเมินขณะใช้ยุทธวิธี และประเมินหลัง
การใช้ยุทธวิธี ทั้งนี้เพ่ือสัมฤทธิ์ผลสูงสุดและความเหมาะสมต่อสถานการณ์ของชุมชนที่ครูสังคมศึกษา
ประสงค์จะท าการเข้าไปศึกษาและก าหนดเป็นพ้ืนทีว่ิจัย 

3. การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งยวดต่อการประยุกต์ใช้ยุทธวิธีดังกล่าว   
หากครูสังคมศึกษาปราศจากการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน แกนน าชุมชนและชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่วิจัย 
ย่อมส่งผลต่อประสิทธิผลของการใช้ยุทธวิธีที่จะลดน้อยถอยลงไปซ่ึงแปรเปลี่ยนไปตามระดับการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษายุทธวิธีการเป็นนักวิจัยในชุมชนร่วมสมัยของครูวิชาเอกอ่ืนๆด้วย ทั้งนี้    
อัตลักษณ์ ระบบวิธีคิด และวิถีการปฏิบัติของครูในแต่ละวิชาเอกย่อมมีความแตกต่างกันไม่มากก็น้อย 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการศึกษายุทธวิธีเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต่ออัตลักษณ์ของครูแต่ละวิชาเอกจึงมี
ความส าคัญและจ าเป็น 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเป็นนักวิจัยในชุมชนร่วมสมัยในบริบทแวดล้อมของ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียนที่มีสภาพแวดล้อมและปัจจัย
ทางสังคมและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับประเทศไทย 

3. ควรมีการศึกษาต่อยอดงานวิจัยจากการค้นพบทั้ง 5 ยุทธวิธีดังกล่าวนี้ เป็นการพัฒนา
โครงการวิจัยเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนการด าเนินการวิจัยในชุมชนหรือท้องถิ่นส าหรับครู
สังคมศึกษาอย่างเป็นระบบส าหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งในระดับกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
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การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ 
กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิด  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

The Development of English Reading Comprehension Ability Using 
START Strategy and Mind Mapping of Matthayomsuksa 2 Students 

กชพร  ชลธาร1 และ กิตติพร  โนนคู่เขตโขง2  
Kodchapon Chonlatarn1 and Kittiporn  Nonkukhethong2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธี
สตาร์และแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล  อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 
35 คน  ซึ่งเลือกโดยใช้วิธีสุ่มแบบกลุ่ม รูปแบบของการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง  โดยใช้แผนวิจัย
แบบกลุ่มเดียว  มีการวัดผลก่อนและหลังการทดลองเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้ จ านวน 12 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจและวัดเจตคติต่อการสอนอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิด  
การด าเนินการทดลองใช้ระยะเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 24 ชั่วโมงสถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบไม่อิสระ  

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจก่อนเรียน 

เท่ากับ 12.03 คิดเป็นร้อยละ 30.07 นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจใช้กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิดสูงกว่าร้อยละ 70และหลังเรียนเท่ากับ 31.71 คิดเป็นร้อย
ละ 79.29 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่าความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและ 

 2. นักเรียนมีเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทและ
แผนผังอยู่ในระดับดี 

ค าส าคัญ  :  สตาร์ท แผนผังความคิด สตาร์ทและแผนผังความคิด การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ 
     เข้าใจ 

 
1นักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษส าหรับผู้พูดภาษาอื่น, มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
2ดร. ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษส าหรับผู้พูดภาษาอื่น, มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 
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Abstract 
  The purposes of this research were to study and compare the English 
reading comprehension ability using START strategy and mind mapping before                 
and after the instruction and to study students’ attitude towards the implementation 
of the instruction. The sample consisted of 35 Mattayomsuksa 2 students at 
Anubanphenprachanukul School, Udonthani Province in the first semester of the 
academic year 2019. They were selected through cluster random sampling. The 
research design was a one group pretest-posttest design. The research instrument 
comprised 12 lesson plans, an English reading comprehension ability test and an 
attitude questionnaire. The experiment lasted 12 weeks, 2 hours a week, or 24 hours 
for all. The mean, percentage, standard deviation and t-test for Dependent Samples 
were used for data analysis. The findings revealed that the students’ pretest mean 
scores of English reading comprehension ability were 12.03 or 30.07%. The students’ 
English reading comprehension ability was also higher than criterion of 70 percent 
and after posttest was 31.71 or 79.29%. Thus, English reading comprehension ability 
of students was higher than that of the pretest. Also, the students’ attitude towards 
teaching English reading comprehension using START Strategy and mind mapping was 
at a good level.  

 
Keywords  :   START Strategy, Mind Mapping, START Strategy and Mind Mapping, 
English Reading Comprehension Ability 
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บทน า 
การศึกษาในยุคปัจจุบัน มุ่งเน้นการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีทั้งความรู้  ทักษะ  และ

ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งในศตวรรษนี้เป็นยุคของเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ส่งผลให้คนไทยในยุคนี้จ าเป็นต้องมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่มีผู้ใช้ติดต่อสื่อสารกันอย่างแพร่หลายดังที่ แกรดดอล 
(Graddol, 2006: 5) ได้กล่าวถึงแนวโน้มความส าคัญของภาษาอังกฤษว่าจ านวนผู้เรียนภาษา อังกฤษ
ทั่วโลกจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าภายในปี ค.ศ. 2020 จ านวนผู้เรียนจะเพ่ิมสูงสุดถึง 
2 พัน ล้านคน ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นว่าผู้คนบนโลกนี้ต่างตระหนักถึง ความส าคัญของภาษาอังกฤษ ใน
สังคมโลกยุคใหม่ นอกจากนี้ สุวิทย์  เมษินทรีย์ (2560: 1) ได้ให้แนวคิดว่าในการพัฒนาประเทศไทย 
4.0 การพัฒนาคนไทยให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งส าคัญเนื่องจาก
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  การติดต่อสื่อสาร และเป็นรากฐานของการศึกษา
ในระดับสูงขึ้น  รวมทั้งการน าความรู้ไปประกอบอาชีพ จากความส าคัญของภาษาอังกฤษดังกล่าว 
 กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( 2561: 11 )ได้ส่งเสริมให้
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือผู้ที่เรียนจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร
การศึกษา  การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ภาษาประเทศคู่ค้า  และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษาผู้วิจัยในฐานนะครูสอน
ภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล อ าเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี สังกัดส าหนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  มีการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จากสภาพปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษที่ผ่านมา พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.57 โดยเฉพาะผลการเรียนในทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ มีคะแนน
เฉลี่ยเพียงร้อยละ 37.45 (ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล, 2560)  ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ
ต่ ากว่าเกณฑ์คือร้อยละ 70 จากปัญหา  ความส าคัญและแนวทางจัดการเรียนการสอนอ่านดังกล่าวมา
ข้างต้นนี้  ผู้วิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวิธีการสอนอ่านในหลายรูปแบบที่สามารถ
น ามาใช้สอนเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของผู้เรียนและใช้
แก้ปัญหาในการเรียนการสอนนั้น ผู้วิจัยพบว่ากลวิธีสตาร์ท (START: Students and Teacher 
Actively Reading Text) ซึ่งคิดค้นข้ึนโดยสการ์ลัค (Scharlach, 2008: 229) เป็นกลวิธีการสอนอ่าน
ที่ สามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่ตนอ่านได้ และพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจได้ กลวิธีสตาร์ทประกอบด้วย 8 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 การคาดเดาล่วงหน้า 
(Predicting / Inferring) ขั้นตอนที่ 2 การจินตนาการภาพเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน (Visualizing) ขั้นตอน
ที่ 3 การเชื่อมต่อกับความรู้เดิม (Making Connection) ขั้นตอนที่ 4 การตั้งค าถาม (Questioning) 
ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ใจความส าคัญ (Determining Main Idea) ขั้นตอนที่ 6 การสรุปความ 
(Summarizing) ขั้นตอนที่ 7 การตรวจการคาดเดา (Checking Prediction) และขั้นตอนที่ 8 การ
ประเมินค่า (Making Judgement) นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการใช้แผนผังความคิด (Mind 
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Mapping) ตามแนวคิดของ บูซาน (Buzan, 1991: 95)  ซึ่งเป็นวิธีการจดบันทึกความคิดของมนุษย์ 
เปรียบเสมือนการจ าลองความคิดในรูปแบบของการใช้ภาพ เส้น สี สัญลักษณ์และค าส าคัญ มาวาด
ตรงกลางและกระจายความคิดออกไปแทนการเขียนบันทึกด้วยตัวอักษรเรียงเป็นบรรทัดยาวๆ   

  ดังนั้นในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษได้ตระหนักถึงความส าคัญและปัญหา
ดังกล่าว และเห็นว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ควรได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยการวางพ้ืนฐานและส่งเสริมทักษะการอ่านให้ผู้เรียนพัฒนาได้เต็ม
ตามศักยภาพของตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านให้ดีขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การศึกษาต่อและใช้ในชีวิตประจ าวันอีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดย
ใช้กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน  
 2.  เพ่ือศึกษาเจตคติที่มีต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ท
และแผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
วิธีการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญ
ประชานุกูล  อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2562 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ 22102 จ านวน 146 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนอนุบาล
เพ็ญประชานุกูล  อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  เขต 1 จ านวน 
1 ห้อง จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 35 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ 3 ประเภท ดังนี้ 
1.1  แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ท

และแผนผังความคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 12 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง 
                  1.2  แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ เป็น
แบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ เพ่ือทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และทดสอบหลัง
เรียน (Posttest) 
                  1.3  แบบวัดเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ท
และแผนผังความคิด จ านวน 20 ข้อ โดยใช้การวัดตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) มีระดับความ
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คิดเห็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นข้อความเชิง
บวกและลบ  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิด เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ  

2. ด าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิด ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้
แบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. น าแบบวัดเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทและ
แผนผังความคิด ทดสอบหลังเรียนให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในแบบวัดเจตคติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 
ผลการวิจัย 
 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดย
ใช้กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 35 คน มีคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนเท่ากับ 12.03 คิดเป็นร้อยละ  30.07 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ  31.71 คิดเป็น
ร้อยละ 79.29  
 
ตารางท่ี  1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดย

ใช้กลวิธีสตาร์และแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนเทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70   

การทดสอบ N x̄  S.D. คะแนนเกณฑ์ 

ร้อยละ 70 

t 

หลังเรียน 35 31.71 2.84 78.14 6.52** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยกลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิด  จ านวน 35 คน มี
คะแนนทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 31.71 แสดงว่า คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิด  หลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้
กลวิธีสตาร์และแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียน   
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การทดสอบ N x̄  S.D. t 

ก่อนเรียน 35 12.03 3.24 
30.33** 

หลังเรียน 35 31.71 2.84 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

    จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิด จ านวน  35  คน  มี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ  12.30 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลัง
เรียนเท่ากับ 31.71 คะแนน เมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนน พบว่า คะแนน
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ตารางท่ี  3  การศึกษาเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยโดยใช้
กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

การวัด n x̄  S.D. ระดับเจตคติ 
เจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
เพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ท 
และแผนผังความคิด 

35 4.22 0.18 ดี 

 
จากตารางที่ 6 หลังจากที่นักเรียนได้รับการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้

กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเจต
คติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิด เท่ากับ 4.22 
แสดงว่านักเรียนมีเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีสตาร์ทและแผนผัง
ความคิด  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
  
การอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาเจตคติของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทและแผนผัง
ความคิด ซึ่งผู้วิจัยได้แยกอภิปรายผลเป็นประเด็นต่างๆ ตามล าดับ ดังนี้ 

 1.  ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดย
ใช้กลวิธีสตาร์ทก่อนเรียนและหลังเรียน 

  1.1  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ 
ความเข้าใจกลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิด  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนมี
คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนเฉลี่ย 12.03 คิดเป็น ร้อยละ 30.07 และ
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คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 31.71 คิดเป็นร้อยละ 79.29 จะเห็นได้ว่าก่อนเรียนนักเรียนมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต่ า  เนื่องจากผู้เรียนอาจขาดความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจ เช่น ขาดความรู้ด้านค าศัพท์  ขาดการจัดวางหมวดค าศัพท์ที่เป็นระบบและโครงสร้าง
ไวยกรณ์ท่ีส าคัญ  ขาดกลวิธีเกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษที่เหมาะสม รวมไปถึงผู้เรียนไม่สามารถจับ
ใจความส าคัญและสรุปเรื่องที่อ่านได้ และปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีเท่าที่ควร  ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้ระดับคะแนนก่อนสอบของนักเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ  แต่อย่างไรก็ตาม  หลังจากที่นักเรียนได้รับการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิดแล้วนักเรียนมีคะแนน
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน  จากการวิจัยพบว่านักเรียนมีคะแนนความสามารถด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนเท่ากับ 79.29 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70 
และสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ 1 ท าให้นักเรียนมีความสามารถด้านการแปลความ  ตีความ วิเคราะห์
และสรุปความจากเรื่องที่อ่านได้  ส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านบทอ่านได้ดียิ่งขึ้น  จัดวาง
ค าความคิดได้อย่างเป็นระบบ  สามารถเขียนตอบค าถามหลังการอ่านได้อย่างถูกต้อง  และน าทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ทั้งในและนอกห้องเรียนด้วยความเข้าใจ  ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวความคิดของฮิลเดลเดนและเพรสลีย์ (Hilden & Pressley, 2007) ที่กล่าวว่า ความรู้ที่เพ่ิมขึ้น 
และการน าไปประยุกต์ใช้ ช่วยให้นักเรียนสามารถใช้เทคนิคการอ่านท่ีได้เรียนมาด้วยตัวเอง   

 2.  ผลการศึกษาเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจกลวิธีสตาร์ทและ
แผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   

  จากการวิจัยพบว่า เจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธี
สตาร์ทและแผนผังความคิด ของนักเรียนอยู่ในระดับดีสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิดนั้น  นักเรียนได้ฝึก ตั้งค าถาม  
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง กิจกรรมมีความหลากหลายกระตุ้นความคิดและความสนใจ
ของนักเรียน กิจกรรมมีล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน ไม่ท าให้นักเรียนสับสน นอกจากนั้นนักเรียนได้ท า
กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความจ า โดยการใช้แผนผังความคิด (Mind mapping) ท าให้นักเรียน เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการแปลความ ตีความ และวิเคราะห์ สรุปความได้จากเรื่องที่
อ่าน เป็นความเข้าใจของตนเองได้เข้าใจเนื้อหาครบถ้วนถูกต้องและแม่นย าเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ อีก
ทั้งยังมีการการสร้างบรรยากาศที่น่าเรียน สนุกสนาน ผ่อนคลายและไม่ตึงเครียดท าให้นักเรียนไม่
กังวลและเกิดความรู้สึกสบายใจในการเรียน  ส่งผลให้นักเรียนมีระดับผลการคะแนนการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสูงขึ้น  ดังนั้นจึงท าให้ผู้เรียนที่ได้รับการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจกลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิด มีเจตคติที่ดีต่อการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของคราเชน (Krashen, 1987: 35-40) เกี่ยวกับสมมติฐานด้านอารมณ์และ
ความรู้สึกของผู้เรียนที่กล่าวว่าผู้เรียนที่มีความวิตกกังวลน้อยจะประสบความส าเร็จในการเรียน 
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สรุป 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ สรุปจากศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจกลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนและน าคะแนนจากแบบวัดเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งสรุปผลได้
ดังนี้ 

 1. นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ท
และแผนผังความคิด  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนเท่ากับ 12.03 คิดเป็นร้อยละ 
30.07 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 31.71 คิดเป็นร้อยละ 79.29 ซึ่งนักเรียนมีคะแนนหลังเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย  พบว่า ความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
            2. นักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทและแผนผัง
ความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมมีเจตคติต่อการสอนอ่าน ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิด ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยอยู่ใน
ระดับด ี
    
ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

    เพ่ือให้กิจกรรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทและ
แผนผังความคิด มีประสิทธิผลมากขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอดังต่อไปนี้ 

  1.1  ผลการวิจัยในครั้งนี้  พบว่า  กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิด สามารถน ามา
พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจได้ดี ช่วยสร้างนิสัยในการอ่านให้มีประสิทธิภาพช่วยให้
ผู้เรียนอ่านเรื่องได้เร็วขึ้นเข้าใจเนื้อหาที่ยากได้ง่ายขึ้น สามารถจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านโดยไม่
ต้องใช้เวลานานจดจ าเรื่องที่อ่านได้นานรู้จักคาดเดาค าศัพท์จากบริบทตลอดจนส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

  1.2  ผลการวิจัยในครั้งนี้  พบว่า  กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิด เป็นกลวิธีที่พัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษได้ดีเพราะมีขั้นตอนและกระบวนการอย่างเป็นระบบส่งเสริม
กระบวนการคิดให้นักเรียนกิจกรรมการเรียนสนุกสนาน ทุกคนมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดง
ความคิดเห็นและความกล้าแสดงออกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนเกิดความมั่นใจ สนุกสนานใน
การเรียนภาษาอังกฤษนักเรียนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา บรรยากาศไม่ตึงเครียด นักเรียนเกิดแรงจูงใจ ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน มีเจตคติที่ดีต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
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  1.3  ผลการวิจัยในครั้งนี้  พบว่า  ครูผู้สอนควรท าความเข้าใจ และแนะน านักศึกษา ถึง 
รูปแบบ วิธีการและขั้นตอน การสอนอ่านโดยใช้กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิด ที่น ามาใช้ในการจัด
กิจกรรม  การเรียนการสอนแต่ละครั้งเพ่ือที่จะสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะจาก
ปัญหา ที่พบจากการวิจัยในช่วงแรก ของการสอน นักศึกษาไม่ค่อยเข้าใจ ถึงขั้นตอนทั้ง 8 ขั้นตอน ท า
ให้การด าเนิน กิจกรรมการเรียนการสอนล่าช้าไม่ทันเวลาที่ก าหนด 

  1.4  ผลการวิจัยในครั้งนี้  พบว่า  ครูผู้สอนควรจัดเวลาให้เหมาะสมในการท ากิจกรรม
แต่ละขั้นตอน และเกิดความต่อเนื่องสัมพันธ์กันทั้ง 8 ขั้นตอน เพ่ือที่จะสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียน ได้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น ขั้นตอนการอ่านควรให้จบภายในครั้งเดียว 
และข้ันตอนการเรียน นักเรียนต้องใช้เวลาในการเขียนมากกว่าขั้นตอนอื่น 

 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ที่จะท าวิจัยเกี่ยวกับการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดย
ใช้กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิดผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

         2.1  ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ
กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิด ของนักเรียนในระดับชั้นอ่ืนๆ 

 2.2  ควรมีการวิจัยการด้วยการสอนโดยใช้กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิดกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เก่ียวกับอ่าน 

 2.3  ควรมีการวิจัยการสอนที่ใช้กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิด กับตัวแปรที่เป็น
ทักษะการคิด เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ การคิดรวบยอด หรือตัวแปร ในด้านการ
เขียน เป็นต้น 

 
เอกสารอ้างอิง 
Graddol, D. (2006). English Next. London: British Council. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2561).  นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ส านักคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561.  สืบค้นเมื่อ 4 ธันวาคม 2561, จาก
https://www.obec.go.th/wp-content/uploads/2018/08/obec61.pdf 

 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
สุวิทย์  เมษินทรีย์. (2560, 29 กุมภาพันธ์).  Thailand 4.0 : สร้างความเข้มแข็งจากภายใน   
 เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลก.  สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2562, จาก 
 https://www.facebook.com/drsuvitpage/posts/thailand-40. 
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญ. (2560). สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 อุดรธานี:  

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล. 
Scharlach, T. D. (2008). START comprehending: Students and teachers actively reading  
 text. The Reading Teacher, 62(1), 20-31.  



326 

 

Buzan, T. (1991).  Use both side of your brain. New York: London. Cambridge  
 University Press. 
Wilhelm, J. (2011). Improing comprehension with think-aloud strategies. New York:  
  scholastic Professinal Books 
Hilden, K.R. & Pressley, M. (2007) Self-Regulated through Transactional Strategies  
 Instruction. http://dx.doi.org/10.1080/10573560600837651. Reading and  
 Writing Quarterly, 23, 51-75.  
Krashen, S.D, (1987).  Principles  and practice in second language acquisition.  

 San Francisco: Alemany Press. 
 



327 

 

การศึกษาการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการพัฒนาความสามารถในการน าไปใช้จริง 
ของนักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในฐานะวิชาศึกษาทั่วไป  

The Study of Using Role Playing Activities for Developing of Ability of 
Using of Students who study Japanese languages as  

General Education Program 
สุวัธน์เรืองศรี1 

Suwat Ruangsri1 
 

บทคัดย่อ 
 วิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการสอนความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในการน าไปใช้
จริงโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ และเปรียบเทียบความสามารถในการน าไปใช้จริงระหว่างกลุ่มที่
เรียนโดยกิจกรรมบทบาทบาทสมมติกับกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยบทบาทสมมติ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
ทดลองที่เป็นกลุ่ม (Group Designs in Experimental Research) แบบแผนการวิจัยแบบศึกษากลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการสุ่มและวัดหลังการทดลอง (The Randomized Posttest-Only 
Control Group Design ) กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 15 คน รวม 30 คน ห้องเรียนที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม ผู้วิจัย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยไม่ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติให้กับผู้เรียน ส่วนห้องเรียนที่ 2 เป็นกลุ่ม
ทดลอง ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติให้กับผู้เรียน โดยทั้งห้องเรียนผู้วิจัย
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้สอนได้แก่ 1 ) แผนการเรียนรู้ที่
ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการน าไปใช้จริง จ านวน 3 แผน 2) 
แผนการเรียนรู้ที่ไม่ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ จ านวน 3 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
แบบทดสอบความสามารถในการน าไปใช้จริง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ สถิติ t-test แบบ 
dependent samples ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ผลการศึกษาพบว่าผู้เรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (กลุ่มทดลอง) กับ
ผู้เรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นโดยไม่ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (กลุ่มควบคุม) มีผลทดสอบความสามารถใน
การน าภาษาญี่ปุ่นไปใช้จริงแตกต่างกันในเชิงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้เรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้
กิจกรรมบทบาทสมมติมีคะแนนโดยเฉลี่ยสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นโดยไม่ใช้กิจกรรมบทบาท
สมมติ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติช่วยพัฒนาความสามารถในการ
น าไปใช้จริงของนักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในฐานะวิชาศึกษาทั่วไป  
 
ค าส าคัญ: กิจกรรมบทบาทสมมติ พัฒนาการ ความสามารถในการน าไปใช้จริง 
 
 

 

อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
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Abstract 
 The aims of this research are to study and compare the Ability of Using 
between students learning achievement by role play activities and student learning 
achievement by normal learning. This study is a group designs in experimental 
research conducted by the randomized posttest-only control group design. The 
sample group of this research is physical education of students of second year at 
Thepsatri Rajabhat university. Therefore, 30students are experimented and divided in 
two groups with the two classrooms. The researcher divides the sample group with 
15 students per classroom by using purposive sampling technique for getting the two 
classrooms such as the experimental classroom group and the controlled classroom 
group. This research conduct in the first semester of the academic year 2019 
between 4 June – 24 September 2019 at Thepsatri Rajabhat university. The 
instructional instruments are 3 lesson plans which are used role play activities and 3 
lesson plans which are not used role play activities. The research instruments are 
Ability of Using test. The quantitative data are analyzed with dependent sampling t-
test, mean and standard deviation.  
 The findings indicated that the students are studied by role play activities 
having the learning achievement higher than the students who are managed by the 
normal learning management at 0.05 level significantly. It can be said that using role 
play activities develop Ability of Using of students who study Japanese languages as 
general education program. 
 
Keywords: Role play activities, Developing, Ability of Using 
 
บทน า 

  ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร จุดประสงค์ในการเรียนคือผู้เรียนเรียนแล้วสามารถ
น าไปใช้จริงได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้เรียนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้เรียนในชั้นต้น ไม่สามารถน าสิ่งที่
เรียนไปใช้จริงได้ ซึ่งในประเด็นนี้ สมเกียรติ เชวงกิจวณิช และสุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข (2557, น.13-
17) อธิบายถึงสาเหตุที่ผู้เรียนไม่สามารถน าภาษาญี่ปุ่นไปใช้จริงได้ไว้ว่า ต าราเรียนส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
ต าราภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นซึ่งยังยึดแนวทางการแต่งต าราแบบดั้งเดิม มักจัดท าโดยใช้ “โครงสร้าง
ประโยค” เป็นตัวก าหนดเนื้อหาที่จะท าการเรียนการสอน (Structural syllabus) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Kobayashi (2009) ที่พบว่า ต าราเรียนภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นใน
ฐานะภาษาที่สอง ส่วนใหญ่ใช้“โครงสร้างประโยค”เป็นหลักในการจัดท าต ารามิได้เน้นวัตถุประสงค์
เพ่ือการสื่อสารและน าไปใช้จริงอย่างจริงจัง 
 ส าหรับในเรียนการสอนในรายวิชา ศท 0011213 ที่เลือกศึกษาวิชา “ภาษาญี่ปุ่น”เพ่ือการ
สื่อสาร ปัญหาที่ส าคัญที่สุดในการเรียนการสอน คือ ผู้เรียนไม่มีโอกาสพบเจอคู่สนทนาชาวญี่ปุ่นใน
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ชีวิตประจ าวัน จึงไม่สามารถน าภาษาที่เรียนไปแล้วไปใช้ในสถานการณ์จริงได้  อีกทั้งต าราเรียนที่ใช้
เน้นฝึก“บทสนทนาตายตัว” บทสนทนาตายตัว หมายถึง  บทสนทนาที่ก าหนดรูปประโยคหรือส านวน
ที่ผู้เรียนเรียนในบทนั้นเป็นหลัก ซึ่งท าให้ผู้เรียนไม่สามารถสื่อสารได้อย่างอิสระ ท าให้เมื่อเจอ
สถานการณ์จริงผู้เรียนไม่สามารถน าภาษาไปใช้จริงได้   (石田敏子 Ishita toshiko, p.150)  
 ตัวอย่างของบทสนทนาที่ถูกก าหนดไว้ ในต าราเรียน Nihongo SukiSuki ที่ใช้ในรายวิชา ศท 
0011213 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 

 Okui sensee:  Supaporn san no uchi wa doko desu ka. 
 อาจารย์โอะคุอิ:  บ้านของคุณสุภาภรณ์อยู่ที่ไหนคะ 
 Supaporn:   Chonburi desu. 
 สุภาภรณ์:   ชลบุรีค่ะ 
 Okui sensee:  Daigaku kara uchi made nan jikan desu ka. 

 อาจารย์โอะคุอิ:  จากมหาวิทยาลัยถึงบ้าน ใช้เวลากี่ชั่วโมงคะ 
 Supaporn:   3 jikan desu. 
 สุภาภรณ์:   3 ชั่วโมงค่ะ 
(แปลโดยผู้วิจัย) 

   จากตัวอย่างในข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้เรียนท าได้เพียงอ่านตามหนังสือเท่านั้น ซึ่งไม่เกิดการ
ฝึกฝนทักษะสื่อสารแต่อย่างใด ผู้เรียนได้ฝึกฝนเพียงแค่ทักษะการอ่าน แม้ว่าผู้สอนจะให้ผู้เรียนจับคู่
สนทนากันเอง โดยให้ผู้เรียนเปลี่ยนค านามในบทสนทนาข้างต้นเป็นค านามที่ตรงกับเรื่องราวของ
ตนเอง ผู้ เรียนก็ยังคงอยู่ในบทสนทนาตายตัวอยู่ ซึ่งท าให้ผู้เรียนขาดอิสระในการสื่อสาร ท า
ความสามารถในการน าภาษาไปใช้ในสถานการณ์จริงไม่พัฒนา 
 จากปัญหาเรื่องการที่ผู้เรียนไม่มีโอกาสพบเจอคนญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน และปัญหาเรื่อง
ต าราเรียนที่เน้น“โครงสร้าง”เป็นหลัก ผู้วิจัย(ผู้สอน)จึงจ าเป็นต้องหากิจกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
การเรียนแต่ในต าราเรียน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการน าภาษาไปใช้จริงของนักศึกษาที่ เป็น
พ้ืนฐานที่ส าคัญในการสื่อสาร ซึ่งการเรียนภาษาเพ่ือใช้สื่อสารเป็นวัตถุประสงค์หลักของรายวิชา ศท 
0011213 ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า 
กิจกรรมบทบาทสมมุติ (Role playing) เป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการ
สื่อสารของผู้เรียนได้ รวมถึงสามารถพัฒนาความสามารถในการน าภาษาไปใช้จริงได้ เพราะมีการ
ก าหนดผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และเนื้อหาของสาร รวมทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
เปิดเผย เกิดความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก และปรับพฤติกรรมของตนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับการพูดจริงในชีวิตประจ าวัน (เกศสุดา ปงลังกา, 2550, น.2)          
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติในการพัฒนาความสามารถในด้าน
ความสามารถในการน าภาษาใช้จริงของนักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในฐานะวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในหลักสูตรภาษาอาเซียนและภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการ
สื่อสารต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลการสอนความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในการน าไปใช้จริง โดยใช้กิจกรรม
บทบาทสมมต ิ
 
วิธีการวิจัย 

  งานวิจัยนี้แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
   1. กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาพลศึกษา  คณะ      
คุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ห้องเรียนที่  1  และ ห้องเรียนที่  2 จ านวน 30 คน              
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ศท 0011213 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
   2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
    2.1 ตัวแปรอิสระ  ได้แก่ 
     1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 
     2) การจัดการเรียนรู้โดยไม่ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 
    2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลทดสอบความสามารถในการใช้จริง 

  ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสร้างเครื่องมือ 
   เครื่องมือในการทดลอง ประกอบด้วย  
    1. แผนการเรียนรู้ 3 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่อง “ตลาด” เรื่อง “ที่นี่ที่ไหน” 

และเรื่อง “ปกติท าอะไรนะและไป....กันเถอะ” ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 
    2. แผนการเรียนรู้ 3 เรื่องที่จัดการเรียนรู้โดยไม่ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 

เนื้อประกอบด้วย บทที่ 2 , 3, 4, 5, 8, 9 และ 10 จากต าราเรียน Nihon SUKISUKI 
    3. แบบทดสอบความสามารถในการใช้จริง เรื่อง “ตลาด” เรื่อง “ที่นี่ที่

ไหน” และเรือ่ง “ปกติท าอะไรนะ และไป....กันเถอะ” แบบอัตนัย เรื่องละ 5 ข้อ รวม 15 ข้อ 
 
ขั้นตอนที่ 3 ข้ันตอนการทดลอง 

   1. ขั้นตอนก่อนทดลอง เลือกแผนการวิจัยเชิงทดลองที่เป็นกลุ่ม (Group Designs 
in Experimental Research) แบบแผนการวิจัยแบบศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการสุ่ม
และวัดหลังการทดลอง (The Randomized Posttest-Only Control Group Design )  
   2. ขั้นทดลอง การจัดการเรียนรู้ตามแผนแบบแผนการวิจัยแบบศึกษากลุ่มทดลอง 
และกลุ่มควบคุมโดยการสุ่มและวัดหลังการทดลอง (The Randomized Posttest-Only Control  
Group Design) มีวิธีการดังนี้ 
   1) แบ่งตัวอย่าง 2 ห้องเรียน เพ่ือสุ่มจับฉลากและแบ่งเป็นกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุม ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาพลศึกษา คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ห้องเรียนที่ 2 จ านวน 15 คน เป็นกลุ่มทดลอง และห้องเรียนที่ 1 จ านวน 15 คน เป็นกลุ่มควบคุม 
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   2) ผู้วิจัยด าเนินการสอนด้วยตนเองทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งใช้
เนื้อหาเดียวกัน แต่ใช้วิธีสอนต่างกัน โดยใช้เวลาสอนเท่ากัน คือ กลุ่มละ 9 ชั่วโมง  
   3. ขั้นตอนหลังการทดลอง  

น าผลการทดสอบของห้องเรียนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มาวิเคราะห์โดย
กระบวนการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

ขั้นตอนที่ 4 ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.เปรียบเทียบความสามารถด้านในการน าไปใช้จริงหลังการทดลองกับผู้เรียนโดยน า

คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนจากกลุ่มผู้เรียน 2 กลุ่ม ทั้งกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยกิจกรรมบทบาท
สมมติและกลุ่มที่เรียนด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติ มาหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความแตกต่างของ
คะแนนโดยใช้สถิติ t-test แบบ dependent samples เพ่ือหาค่านัยส าคัญทางสถิติ 

  2.วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในการน าไปใช้จริง 
  3. น าข้อมูลที่ได้มาสรุปและเขียนเป็นความเรียง 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลส ารวจความสามารถในการน าไปใช้จริงหลังจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ แบ่งเป็น
สัปดาห ์
          สัปดาห์ที่ 1 
  ในสัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยสอนเนื้อหาบทที่3 เรื่องคุยสัพเพเหระเรื่องอาหารได้(1) และบท
ที่4 เรื่องคุยสัพเพเหระเรื่องอาหารได้ (2) โดยไม่สอนผ่านกิจกรรมบทบาทสมมติให้กลุ่มควบคุม และ
สอนบทที่ 3 เรื่องคุยสัพเพเหระเรื่องอาหารได้(1) และบทที่4 เรื่องคุยสัพเพเหระเรื่องอาหารได้ (2) 
ผ่านกิจกรรมบทบาทสมมติเรื่อง “ตลาด” ให้กลุ่มทดลอง ซึ่งผลการทดลองมีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ผลส ารวจแบบทดสอบความสามารถในการน าไปใช้จริง สัปดาห์ที่ 1 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย D S.D. t sig 

กลุ่มทดลอง 
(N=15) 

10 
8.20 

(82.00%) 
2.87 

(28.70%) 

0.9023 

6.31 0.00 กลุ่ม
ควบคุม 
(N=15) 

10 
5.33 

(53.30%) 
1.5079 

หมายเหตุ:  D = คะแนนของกลุ่มทดลองหักลบด้วยคะแนนของกลุ่มควบคุม 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 2 พบว่า ผลทดสอบของกลุ่มทดลอง สัปดาห์ที่ 1 มี
ค่าเฉลี่ย 8.20 (82.00%) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.9023 ส่วนผลทดสอบของกลุ่มควบคุม สัปดาห์ที่ 
1 มีค่าเฉลี่ย 5.33 (53.30%) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.5079 ค่าสถิติ t เท่ากับ 6.31 เมื่อพิจารณา
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ระดับนัยส าคัญของตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้คือ 0.05 
จึงสรุปได้ว่า ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในการน าไปใช้จริงของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีความแตกต่างกันในเชิงสถิติ กล่าวคือกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 2.87 
(28.70%) 

สัปดาห์ที่ 2 
  ในสัปดาห์ที่ 2 ผู้วิจัยสอนเนื้อหาบทที่ 5 เรื่องบอกทางได้ โดยไม่สอนผ่านกิจกรรม
บทบาทสมมติให้กลุ่มควบคุม และสอนบทท่ี 5 เรื่องบอกทางได้ ผ่านกิจกรรมบทบาทสมมติเรื่อง “ที่นี่
ที่ไหน” ให้กลุ่มทดลอง ซึ่งผลการทดลองมีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 ผลส ารวจแบบทดสอบความสามารถในการน าไปใช้จริง สัปดาห์ที่ 2 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย D S.D. t sig 

กลุ่มทดลอง 
(N=15) 

10 
7.70 

(77.00%) 3.30 
(33.00%) 

1.7606 
5.04 0.00 

กลุ่มควบคุม 
(N=15) 

10 
4.40 

(44.00%) 
1.8244 

หมายเหตุ:  D = คะแนนของกลุ่มทดลองหักลบด้วยคะแนนของกลุ่มควบคุม 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 3 พบว่า ผลทดสอบของกลุ่มทดลอง สัปดาห์ที่ 2 มี
ค่าเฉลี่ย 7.70 (77.00%) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.7606 ส่วนผลทดสอบของกลุ่มควบคุม สัปดาห์ที่ 
2 มีค่าเฉลี่ย 4.40 (44.00%) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.8244 ค่าสถิติ t เท่ากับ 6.98 เมื่อพิจารณา
ระดับนัยส าคัญของตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้คือ 0.05 
จึงสรุปได้ว่า ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในการน าไปใช้จริงของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีความแตกต่างกันในเชิงสถิติ กล่าวคือกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 3.30 
(33.00%)  

สัปดาห์ที่ 3 
  ในสัปดาห์ที่ 3 ผู้วิจัยสอนเนื้อหาบทที่ 8 เรื่องคุยเรื่องการเดินทางไปโรงเรียนได้ บท
ที่ 9 เรื่องคุยเรื่องชีวิตประจ าวันหนึ่ง ๆ ได้(1) และบทที่ 10 เรื่องคุยเรื่องชีวิตประจ าวันหนึ่ง ๆ ได้  (2) 
โดยไม่สอนผ่านกิจกรรมบทบาทสมมติให้กลุ่มควบคุม และสอนบทที่ 8 เรื่องคุยเรื่องการเดินทางไป
โรงเรียนได้ บทที่ 9 เรื่องคุยเรื่องชีวิตประจ าวันหนึ่ง ๆ ได้(1) และบทที่ 10 เรื่องคุยเรื่องชีวิตประจ าวัน
หนึ่ง ๆ ได ้(2) ผ่านกิจกรรมบทบาทสมมติเรื่อง “ปกติท าอะไรนะ และไป....กันเถอะ” ให้กลุ่มทดลอง 
ซึ่งผลการทดลองมีดังนี้ 
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ตารางท่ี 4 ผลส ารวจแบบทดสอบความสามารถในการน าไปใช้จริง สัปดาห์ที่ 3 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 

D 
S.D. t sig 

กลุ่มทดลอง 
(N=15) 

10 
7.16 

(71.60%) 4.13 
(41.30%) 

1.4474 
6.98 0.00 

กลุ่มควบคุม 
(N=15) 

10 
3.03 

(30.30%) 
1.7775 

หมายเหตุ:  D = คะแนนของกลุ่มทดลองหักลบด้วยคะแนนของกลุ่มควบคุม 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 4 พบว่า ผลทดสอบของกลุ่มทดลอง สัปดาห์ที่ 3 มี
ค่าเฉลี่ย 7.16 (71.60%) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.4474 ส่วนผลทดสอบของกลุ่มควบคุม สัปดาห์ที่ 
2 มีค่าเฉลี่ย 3.03 (30.30%) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.7775 ค่าสถิติ t เท่ากับ 6.98 เมื่อพิจารณา
ระดับนัยส าคัญของตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้คือ 0.05 
จึงสรุปได้ว่า ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในการน าไปใช้จริงของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีความแตกต่างกันในเชิงสถิติ กล่าวคือกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 4.13 
(41.30%)  
 

2. ผลส ารวจโดยรวม 3 สัปดาห์ของแบบทดสอบความสามารถในการน าไปใช้จริงหลังจัด
กิจกรรมบทบาทสมมติ  
 จากผลส ารวจของทั้ง 3 สัปดาห์ สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5 ผลส ารวจโดยรวม 3 สัปดาห์ของแบบทดสอบความสามารถในการน าไปใช้จริง  
กลุ่มตัวอย่าง คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย D S.D. t sig 
กลุ่มทดลอง 

(N=15) 
30 

22.40 
( 74.67%) 9.44 

(31.46%) 

3.4027 
8.69 0.00 

กลุ่มควบคุม 
(N=15) 

30 
12.96 

(43.20%) 
2.46741 

หมายเหตุ:  D = คะแนนของกลุ่มทดลองหักลบด้วยคะแนนของกลุ่มควบคุม 
  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 5 พบว่า ผลทดสอบของกลุ่มทดลองรวม 3 สัปดาห์  มี
ค่าเฉลี่ย 22.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.4027 ส่วนผลทดสอบของกลุ่มควบคุมรวม 3 สัปดาห์ มี
ค่าเฉลี่ย 12.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.46741ค่าสถิติ t เท่ากับ 8.69 เมื่อพิจารณาระดับนัยส าคัญ
ของตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้คือ 0.05 จึงสรุปได้ว่า 
ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในการน าไปใช้จริงของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทั้ง 3 
สัปดาห์มีความแตกต่างกันในเชิงสถิติ กล่าวคือกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 9.44 
(31.46%)  
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สรุป 
 `การศึกษาการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการพัฒนาความสามารถในการน าไปใช้จริง พบว่า
ผู้เรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (กลุ่มทดลอง) กับผู้เรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นโดย
ไม่ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (กลุ่มควบคุม) มีผลทดสอบความสามารถในการน าภาษาญี่ปุ่นไปใช้จริง
แตกต่างกันในเชิงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้เรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติมี
คะแนนโดยเฉลี่ยสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นโดยไม่ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 ในการศึกษาการใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติในการพัฒนาความสามารถในการน าไปใช้จริงของ
นักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในฐานะวิชาศึกษาท่ัวไป ผลปรากฏว่า ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ มีผลคะแนนทดสอบความสามารถในการน าไปใช้จริงสูงกว่านักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยไม่ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นการจัดการเรียน
ที่ฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในสถานการณ์จ าลอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเกศสุดา ปง -
ลังกา (2550 : 2) ที่ว่า “กิจกรรมบทบาทสมมุติเป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถช่วยพัฒนาความสามารถใน
การสื่อสารของผู้เรียนได้ และสามารถพัฒนาความสามารถในการน าภาษาไปใช้จริงได้ เพราะมีการ
ก าหนดผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และเนื้อหาของสาร รวมทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
เปิดเผย เกิดความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก และปรับพฤติกรรมของตนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกับการพูดจริงในชีวิตประจ าวัน”                                                                                                            
 จากการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยทดลองจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 3 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ผู้วิจัยน าเนื้อหาในต าราเรียนที่ผู้เรียนเรียนในแต่ละบทมาสร้างเป็นกิจกรรม
บทบาทสมมติ ท าให้กลุ่มผู้เรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติ สามารถเข้าใจว่า
สถานการณ์ใดควรใช้ภาษาในรูปใด เพราะภาษาญี่ปุ่นมีระดับการใช้ภาษาที่หลากหลาย แม้ว่าใน
ภาพรวมผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมบทบาทสมมติมีคะแนนทดสอบความสามารถในการจริงสูง
กว่ากลุ่มที่ไม่ได้เรียน แต่เมื่อพิจารณาในรายสัปดาห์จะเห็นว่า ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มในที่
ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติและกลุ่มที่ไม่ได้มีความแตกต่างมากขึ้นตามล าดับ กล่ าวคือ สัปดาห์ที่ 1 มี
ความแตกต่าง 2.87 (28.70%) สัปดาห์ที่ 2 มีความแตกต่าง 3.30 (33.00%) และสัปดาห์ที่ 3 มีความ
แตกต่าง 4.13 (41.30%) ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติ
ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถน าภาษาญี่ปุ่นที่เรียนไปใช้ได้ แม้ว่าเนื้อหาจะซับซ้อนขึ้น แต่ผู้ที่
ไม่ได้เรียนด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติ ยิ่งเนื้อหามีความซับซ้อนมากขึ้น ความเข้าใจและความสามารถ
ในการน าไปใช้จริงก็ลดน้อยตามไปด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติส าหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในฐานะ
วิชาศึกษาทั่วไป ควรอธิบายเนื้อหาคร่าว ๆ ของเรื่องที่จะท ากิจกรรมบทบาทสมมติก่อน เนื่องจาก
ผู้เรียนเป็นกลุ่มท่ีไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น ถ้าไม่อธิบายเนื้อหาผู้เรียนจะไม่สามารถสร้างประโยคได้เลย 
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 2. เนื่องจากการจัดเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติใช้เวลามาก ดังนั้นควรจัดในผู้เรียน
กลุ่มท่ีมีจ านวนน้อย เพ่ือที่ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
 3. ในการท ากิจกรรมบทบาทสมมติ ควรมีสื่อการสอนประกอบด้วย เพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผู้เรียน เช่น ในกิจกรรมบทบาทสมมติเรื่อง “ตลาด” ผู้วิจัยให้ผู้เรียนใช้แบงก์กาโม่ (ธนบัตรปลอม) ใน
การซื้อของ ในกิจกรรมบทบาทสมมติเรื่อง “ที่นี่ที่ไหน” ผู้วิจัยใช้แผ่นภาพสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศ
ญี่ปุ่น ในกิจกรรมบทบาทสมมติเรื่อง “ปกติท าอะไรนะ และไป....กันเถอะ” ผู้วิจัยใช้แผ่นภาพค ากริยา
ในภาษาญี่ปุ่น 
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การศึกษาแนวทางการออกแบบวางผังแม่บทสถาบนัการศึกษา                                     
เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

A study design guidelines for institutional design to create                               
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สุรวัช  หมู่เก็ม1 
Surawat  Moogem1 

 
บทคัดย่อ 
 วิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ซึ่งหากเมื่อพิจารณาจาก
ขนาดพ้ืนที่ องค์ประกอบต่างๆ และจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ภายใน เช่น หอพักนักศึกษา บ้านพัก
บุคคลากร ฯ สามารถเปรียบได้กับชุมชนขนาดย่อมเลยก็ว่าได้ จึงควรมีการวางแผนทางกายภาพ   
เป็นพิเศษ เพ่ือรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งส่วนการศึกษา หาความรู้ และการใช้ชีวิตร่วมกัน
ภายในรั้วมหาวิทยาลัย โดยเล็งเห็นความส าคัญของการออกแบบวางผังสถาบัน ที่มีความสัมพันธ์ต่อ
คุณภาพชีวิต ร่วมทั้งการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของผู้ใช้โครงการ ทั้งนักศึกษา บุคคลากร และ
บุคคลภายนอก โดยการศึกษาแนวคิด และรูปแบบการวางผังมหาวิทยาลัยต่างๆในปัจจุบัน           
ทั้งในและต่างประเทศ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ในด้านต่างๆที่
เหมาะสม และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง รวมถึงตัวอย่างแนวคิดการวางผังฯในอนาคตที่ค านึงถึง
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เราควรให้ความส าคัญของพ้ืนที่พักอาศัยของนักศึกษา และ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ว่าเป็นชุมชนๆหนึ่ง ที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบ 
ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และท าให้เราสามารถก าหนดนิยามความเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ที่ยั่ งยืน เพ่ือการเผยแพร่แก่สาธารณะชน ท าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน  รวมถึง          
การออกแบบวางผังพ้ืนที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย โดยน าแนวคิดการออกแบบวางผังชุมชนเมือง
มาใช้สามารถเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนได้   
  
ค าส าคัญ ผังแม่บทสถาบันการศึกษา, แนวทางการออกแบบ, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Email : mr.surawat.moogem@gmail.com 
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Abstract 
 The purpose of this research was to study of guidelines for designing an 
educational institution master plan to create a sustainable learning community. 
Which if considering the size of the area Various elements And the number of people 
living within dorm Personnel homes can be compared to a small community that 
has it all. Should have special physical planning To meet the needs of users 
Including education and life in the university Which saw the importance of 
institutional planning design That is related to the quality of life As well as being      
a society for project users, students, personnel, and outsiders By studying concepts 
And the current university plan layout Both at home and abroad The ability to meet 
the needs of users. In various fields that are appropriate And can really use it 
Including examples of future planning ideas that take into account the environment, 
etc.The research results show that We should focus on the student's living space. 
And university personnel That is a community Affecting the university And the 
surrounding community Both in society, economy and environment And enable us to 
define a definition of a sustainable learning community For publicizing Resulting in 
consistent understanding Including the design of the layout of the residential space 
within the university By using the urban planning and design concepts Can become  
a sustainable learning community. 
 
Keywords Master Plan for Educational Institutions, Design guidelines, Sustainable 
learning community     
 
บทน า 

ในอดีตสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เรารูจักกันคือ มหาวิทยาลัยนั้น  มาจาก        
การรวมกลุ่มของนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือการเรียนรู้และความเจริญงอกงามทางวิชาการ   
(อิสริยา  เลาหตีรานนท์,2552) เป็นดั่งสถาบันทางด้านสังคม ซึ่งมีบทบาทในการขัดเกลาและ       
การถ่ายทอดวัฒนธรรม การให้ความรู้ และการฝึกทักษะอาชีพ แต่จากสถานการณ์การศึกษาใน
ปัจจุบัน ผลกระทบจากจ านวนนักศึกษาแรกเข้าลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ประกอบกับวิถีชีวิตของ
นักศึกษายุคใหม่ที่เทคโนโลยีไอทีและความสะดวกสบายมีมากล้น เกิดความอิสระในการใช้ชีวิตอย่าง
เต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบเห็นในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาขนาดใหญ่ ตามจังหวัดที่
ส าคัญของภาคต่างๆ ซึ่งผังแม่บทในปัจจุบัน ไม่สามารถตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานพ้ืนที่ของ
นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป ปัญหาสังคม และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งในรั้วสถาบันการศึกษา 
และพ้ืนที่ชุมชนรอบข้าง รวมถึงการจัดสรรงบประมาณที่จ ากัดในการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากขนาดพ้ืนที่ องค์ประกอบต่างๆ และจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ภายในเช่น หอพัก
นักศึกษา บ้านพักบุคคลากร ฯ สามารถเปรียบได้กับชุมชนขนาดย่อมเลยก็ว่าได้  ซึ่งชุมชน หมายถึง 
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การที่คนจ านวนหนึ่งมี วัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีความพยายามที่จะท าอะไร
ร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกัน ในการกระท า  ซึ่งรวมถึงการสื่อสารกัน (ประเวศ วะสี,2541) จึงควรมี
การวางแผนทางกายภาพเป็นพิเศษ เพ่ือรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งส่วนการศึกษา หา
ความรู้ และการใช้ชีวิตร่วมกันภายในรั้วมหาวิทยาลัย ท าให้เราเห็นถึงความส าคัญของการออกแบบ
วางผังสถาบัน ที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิต รวมทั้งการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของผู้ใช้โครงการ ทั้ง
นักศึกษา บุคคลากร และบุคคลภายนอก โดยการศึกษาแนวคิด และรูปแบบการวางผังมหาวิทยาลัย
ต่างๆในปัจจุบัน ทั้งในและต่างประเทศ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ใน
ด้านต่างๆที่เหมาะสม และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง รวมถึงตัวอย่างแนวคิดการวางผังฯในอนาคตที่
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

ซึ่งจากการมีที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดการวางผังฯ และตัวอย่างการออกแบบวางผัง
สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พบว่ามีหลายๆปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน โดยผลที่ได้ของการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในการออกแบบวางผัง
สถานบันการศึกษาแห่งใหม่ หรือการปรับปรุงพ้ืนที่ของสถาบันในอนาคต สามารถส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของนักศึกษา เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตที่ดี และมีคุณภาพสู่สังคมต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวางผังชุมชนเมือง และรูปแบบการ
วางผังสถาบันการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โครงการ 2.) เพ่ือศึกษารูปแบบของการวาง
ผังสถาบันการศึกษาตัวอย่างของประเทศไทยในปัจจุบัน 3.) เพ่ือให้เกิดแนวทางการออกแบบวางผัง
สถาบันการศึกษา ที่เหมาะสมทั้งด้านกายภาพ และสามารถตอบสนองการใช้งานโดยรวม 
 
กระบวนการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยประยุกต์ เพ่ือน าเสนอแนวทางการออกแบบวางผังแม่บท
สถาบันการศึกษา โดยอาศัยการส ารวจ เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และเป็นล าดับขั้นตอน โดยแบ่งขั้นตอนออกเป็น 3 ส่วน คือ 1).การศึกษา
เอกสาร ทฤษฏี แนวคิดและหลักการที่เก่ียวข้อง การศึกษากรณีตัวอย่างของการออกแบบวางผังชุมชน
เมือง และการวางผังสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ใช้วิธีการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 
เช่น หนังสือ ภาพถ่ายทางอากาศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2).ลงพ้ืนที่ส ารวจเก็บข้อมูลและการศึกษา
กรณีตัวอย่างของการวางผังสถาบันการศึกษาต่างๆ  โดยมีประชากร คือสถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ที่มีที่พักอาศัยของนักศึกษา และบุคลากร อยู่ในเขตพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย          
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างนั้น เนื่องจากผู้วิจัยท างานอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็น 
การศึกษาการวางผังแม่บทสถาบันการศึกษาได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ รวมถึงศึกษาข้อมูลมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยการค้นคว้าในระบบออนไลน์ 3).รวบรวม
และสรุปข้อมูล เพ่ือน าเสนอรูปแบบแนวทางการออกแบบวางผังสถาบันการศึกษา (Design 
Guidelines) เพ่ือให้เกิด “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน” 
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ผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ต้องการสังคม มองเห็นถึงความส าคัญของพ้ืนที่พักอาศัย
ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิต การเป็นอยู่ร่วมกันของ ทั้งนักศึกษา 
บุคคลากร และบุคคลภายนอก โดยค านึงถึงการใช้พลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือลูกหลาน
ในอนาคต  เสมือนการจ าลองสังคมขนาดหย่อม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ก่อน
ออกสู่ชีวิตการท างานในอนาคตอันใกล้นี้เอง       
 หลังจากการวิจัย ท าให้เราสามารถตอบค าถามของการวิจัย ในเรื่องของการให้ความส าคัญ
ของพ้ืนที่พักอาศัยของนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ว่าเป็นชุมชนๆหนึ่ง ที่มีความส าคัญ 
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเช่นกัน โดยผลการวิจัยท าให้เราทราบถึงความคล้ายคลึง หรือ
ความแตกต่างระหว่างชุมชนภายในพ้ืนที่พักอาศัยของนักศึกษา กับชุมชนโดยทั่วไป และศึกษา
องค์ประกอบที่ดีของชุมชน โดยสามารถแบ่งตามลักษณะของชุมชน ได้แก่   ชุมชนที่ดี ชุมชน        
การเรียนรู้ที่ดี และชุมชนที่ยั่งยืน ซึ่งจากศึกษาท าให้เราสามารถก าหนดนิยามความเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ที่ยั่งยืน เพ่ือการเผยแพร่แก่สาธารณะชน ท าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ดังนี้  
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน หมายถึง ชุมชนที่อยู่อาศัยของนักศึกษา และบุคลากร ภายใน
มหาวิทยาลัย ที่มีลักษณะการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา หาความรู้ และ
ฝึกฝนทักษะการใช้ชีวิตในสังคมนอกห้องเรียน บนพ้ืนฐานของความรักและความภาคภูมิใจในสถาบัน
ของตนเอง 

องค์ประกอบของชุมชนต่างๆ  
 การศึกษาองค์ประกอบ และคุณลักษณะของชุมชนต่างๆ ได้แก่ชุมชนที่ดี ชุมชน      

การเรียนรู้ที่ดี และชุมชนที่ยั่งยืน เพ่ือทราบถึงความแตกต่าง และลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชน         
(ดูภาพ 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 ผังข้อมูลองค์ประกอบ และคุณลักษณะที่ดีของชุมชนต่างๆ 
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องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน  
  จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของชุมชุนที่ดี องค์ประกอบของชุนชนที่ยั่งยืน 
และองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยที่ดีนั้น สามารถสรุปลักษณะเฉพาะ และองค์ประกอบส าคัญที่ท า
ให้เกิดความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนได้ (ดูภาพ 2) ดังนี้  1).ชาวชุมชนฯ มีความรัก ภูมิใจใน
สถาบัน และรู้หน้าที่ของตน 2).การมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมหาวิทยาลัย 3).มีการ
ออกแบบวางผังชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัยเรียน และสภาพแวดล้อม 4).มีจ านวนที่พักอาศัยที่
เหมาะสม และมีสภาวะความสบาย 5).มีพ้ืนที่รองรับกิจกรรมนักศึกษา ทั้งด้านสังคม และศาสนา 6).มี
ระบบสาธารณูปการที่ดี เช่น ส่วนรักษาพยาบาล ส่วนค้นคว้าหาความรู้นอกเวลา และระบบการรักษา
ความปลอดภัย เป็นต้น 7).มีพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมด้านสันทนาการที่เพียงพอ 8).มีความ
สะดวกมีความสะดวก ทั้งการติดต่อ สัญจรภายในมหาวิทยาลัย 9).มีการน าเทคโนโลยีต่างๆ และ
กิจกรรมต่างๆมาใช้ในการลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง 10).มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนใกล้เคียง 

จากการให้นิยามความหมายของ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน” ที่สามารถเข้าใจได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น หลังจากการศึกษาแนวคิด และรูปแบบในการวางผังสถาบันการศึกษาของประเทศไทย และใน
ต่างประเทศ จึงสามารถอธิบายแนวคิดในการวางผังสถาบันการศึกษา และก าหนดกรอบทฤษฏี และ
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องได้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ดูภาพ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 2 ผังความสัมพันธ์ของการวางผังสถาบันการศึกษา กับแนวคิดการออกแบบชุมชนเมือง 

 
 
 
 



341 

 

จากการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ และการวิเคราะห์รูปแบบการการออกแบบ
วางผังของสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในประเทศ และต่างประเทศมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค     
บริบทโดยรอบของพ้ืนที่มหาวิทยาลัย การเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆ และลักษณะชุมชนโดยรอบ 
อันจะน าไปสู่แนวทางการออกแบบวางผังแม่บทสถาบันการศึกษา เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่
ยั่งยืนโดยมีการลงพ้ืนที่ส ารวจ เก็บข้อมูลของ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา 

พบว่า ปัจจัยในการศึกษาความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนั้น สามารถจ าแนกได้จาก
ปัจจัย ในการออกแบบวางผังพ้ืนที่เป็นหัวข้อต่างๆ ได้ดังนี้ 1)การเข้าถึงพ้ืนที่ 2)รูปแบบและทางเลือก
ของการสัญจรภายในชุมชนนักศึกษา(ดูภาพ 3) 3)พ้ืนที่กิจกรรมต่างๆของนักศึกษา(ดูภาพ 4)         
4)ระยะห่างจากบริการสาธารณะ และสถานที่ส าคัญโดยรอบ 5)ความเป็นส่วนตัวของชุมชนนักศึกษา 
6)ความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 7)ระบบการจัดการขยะ และของเสีย 8)การรักษา
พ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่เปิดโล่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3 แผนผังการสัญจรภายในชุมชนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตฯ 
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ภาพ 4 แผนผังพ้ืนที่กิจกรรมต่างๆของนักศึกษา และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย มอ.หาดใหญ่ 
 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเป็นเมือง มีความเจริญทั้งทางสังคม และ
เศรษฐกิจ จึงมีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะต่างๆ รวมทั้ง
ได้มีการออกแบบวางผังพ้ืนที่มหาวิทยาลัยโดยค านึงถึงการใช้ประโยชน์พ้ืนที่อย่างคุ้มค่า และรักษา
สภาพแวดล้อมที่ดี มาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นนั้นเอง 

ซ่ึงจากศึกษาแนวคิดในการออกแบบวางผังชุมชนเมือง จากกรอบทฤษฏี แนวคิดเอกสาร และ
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง นั้น ท าให้ได้แนวการออกแบบวางผัง พ้ืนที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย          
ซ่ึงสามารถเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนได้ โดยจ าแนกออกเป็น 6 แนวคิด ประกอบด้วย 

1). การวางผังโครงสร้างหลัก โดยใช้แนวคิดเชิงสัญลักษณ์ของสถาบันการศึกษา  คือ แนวคิด 
Three theories of urban spatial design ของ Roger Trancik  นักผังเมือง และภูมิสถาปนิก ซึ่ง
เป็นทฤษฏีที่ว่าด้วยเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ในทางสามมิติ ของอาคาร ที่ว่าง และการรับรู้ 
เข้าใจของมนุษย์ ได้แก่ ทฤษฏี Figure-Ground ,Linkage,     Place theory (ดูภาพ 4) เพ่ือให้เกิด
พ้ืนที่ว่าง และอาคารที่มีเอกลักษณ์ ท าให้สามารถรับรู้ได้ง่าย และมีความรู้สึกเคารพต่อสถานที่ 
เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการจึงมีผู้ใช้โครงการทั้งนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก  
  - Figure – Ground Theory (ทฤษฏีภาพ และพ้ืน) โดยการออกแบบวางผังที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง Mass ของอาคาร กับ Open space เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ รูปแบบ
ของมหาวิทยาลัย โดยอธิบายเป็นรูปแบบแผนผัง ที่ประกอบด้วยพ้ืนที่ส่วนทึบ (Urban solids) ได้แก่ 
1.) อาคารหลักที่มีลักษณะเป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย  2.) อาคารที่แสดงความเป็นกลุ่มก้อน    
3.) อาคารที่เน้นขอบเขต พ้ืนที่ส่วนโปร่ง (Urban voids) ได้แก่ 1.) พ้ืนที่บริเวณปากทางเข้า
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มหาวิทยาลัย 2.) พ้ืนที่กึ่งสาธารณะในบริเวณกลุ่มอาคาร 3.) พ้ืนที่ถนน 4.) พ้ืนที่ลานโล่ง 
สวนสาธารณะ 5.) พ้ืนที่โล่งแนวยาวที่บ่งบอกความเป็นขอบเขต    
  - Linkage Theory (ทฤษฏีความเชื่อมโยง) โดยการออกแบบวางผังทิศทางของ
เส้นทางสัญจร (Circulation)  ที่ท าให้เกิดรูปทรงของมหาวิทยาลัย การเน้นโครงข่ายการคมนาคม ที่
ให้ความส าคัญของการเชื่อมต่อ และการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของถนน 
ทางเดินเท้า ทางจักรยาน พ้ืนที่โล่งที่เป็นแนวยาว เป็นต้น     
  - Place theory (ทฤษฏีการสร้างสถานที่) ซึ่งเป็นการออกแบบวางผังเพ่ือเพ่ิม
คุณค่า และความส าคัญ สะท้อนจิตวิญญาณของความเป็นสถาบันการศึกษา ในเชิงประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และสังคม ให้กับพ้ืนที่โดยตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการ
ออกแบบพื้นที่โล่งสาธารณะ ที่สามารถใช้เป็นพื้นที่กิจกรรม พักผ่อน หรือจัดพิธีกรรมในโอกาสต่างๆ  

2). การออกแบบวางผังพื้นท่ีโดยรวมของมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด Sustainable city ท า
ให้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งในการพยายามลดการใช้พลังงานแก่เมือง ซึ่งมีกระบวนการใน
การก าจัดของเสียที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย และการน านวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการน า
พลังงานทดแทนมาใช้ เป็นต้น     

3). การแนวคิด New Urbanism การวางผังสถาบันให้มีศูนย์กลางย่อยในแต่ละพ้ืนที่กิจกรรม
ต่างๆชัดเจน และท าให้เกิดการประหยัดพลังงานด้วยระบบวิธีต่างๆ เช่น การออกแบบทางเดินเท้า 
ทางจักรยาน ,การออกแบบวางผังอาคาร ที่ค านึงลักษณะสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่สถาบัน เป็นต้น 
โดยมีการผสมผสานกับแนวคิด Share space& mixed use ในการใช้พ้ืนที่กิจกรรมร่วมกัน เช่นการ
เพ่ิม  function ใหม่แก่อาคาร โรงยิมเนเซี่ยม หรือพ้ืนที่ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานบ่อยๆ เป็นต้น  โดยแนวคิด
ที่เหมาะสมในการน าใช้ในการออกแบบวางผัง  ได้แก่ แนวคิด Traditional neighborhood 
development  (TND.) ซึ่งเป็นรูปแบบวิถีชีวิตที่พึงพาการใช้เครื่องยนต์ส าหรับการเดินทางให้น้อย
ที่สุด โดยเน้นการเดินเท้า หรือปั่นจักรยาน ไปตามเส้นทางภายในชุมชน (ดภูาพ 5) 

4). การแนวคิด Neighborhood concept ที่น ามาใช้ในการออกแบบวางผังพ้ืนที่ส่วนที่พัก
อาศัยของนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ทั้งรูปแบบหอพัก บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ เป็นต้น 
ซึ่งท าให้เกิดหน่วยชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นสังคมขนาดย่อม โดยมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆเช่น สวนละแวกบ้าน ลานกิจกรรม โรงอาหาร ร้านค้าสหกรณ์ สนามกีฬาชนิดต่างๆ และ
ส่วนบริการเป็นต้น ที่สามารถสนับสนุนให้เกิดความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 
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ภาพ 5 ระยะเวลาในการเดินที่เหมาะสม ภายในบริเวณสถาบันการศึกษา 

 
5). แนวคิด Co Housing ที่น ามาใช้ในการออกแบบวางพ้ืนที่พักอาศัยของนักศึกษานั้น มี

ลักษณะเป็นชุมชนที่การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสังคม ประกอบด้วยบ้านเดี่ยวที่เป็นส่วนตัว ทาวน์ เฮาส์ 
หรือหอพัก ที่เสริมด้วยสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆที่สามารถใช้ร่วมกันได้ ซึ่งผู้อยู่
อาศัยทุกคน จะมีหน้าที่ในการดูแล บริหารจัดการชุมชนแห่งนี้ โดยมีอาจารย์ และบุคลากรคอยดูแล
ความเรียบร้อยอีกที ซึ่งกิจกรรมภายในชุมชนขนาดย่อมๆแห่งนี้ ก็จะมีทั้งกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ 
ระหว่างรุ่นพ่ี-รุ่นน้อง, การร่วมกันท าอาหาร และทานอาหารร่วมกัน, ดูแลสวนละแวกบ้าน รวมไปถึง
การที่นักศึกษาช่วยดูแล รักษาความปลอดภัยของลูกหลาน อาจารย์ และบุคลากรภายที่มาวิ่งเล่น
ภายในสนามเด็กเล่นภายในชุมชนแห่งนี้ก็เป็นได้ 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า สังคมไทยควรได้ทราบถึงประโยชน์ และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
จากการน าทฤษฏี แนวคิดในการออกแบบชุมชนเมือง มาใช้ในการเลือกที่ตั้งโครงการ ออกแบบวางผัง
สถาบันการศึกษาโดยรวม และพ้ืนที่พักอาศัยภายใน ซึ่งทุกอย่างสามารถส่งผลกระทบทั้งด้านดี และ
ด้านไม่ดี แก่มหาวิทยาลัยเอง นักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบ หรือสามารถพูดได้ว่า การสร้าง
มหาวิทยาลัยหนึ่งแห่ง สามารถส่งผลกระทบทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ชุมชน
รอบข้างได้มากมายจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ การใช้ทรัพยากรที่เพ่ิมขึ้ น 
สิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง รวมทั้งขยะ และของเสียที่ออกมาจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเห็นว่าสิ่งที่
ตามมาของการออกแบบวางผังพ้ืนที่พักอาศัยของนักศึกษา และบุคลากร ไม่ได้เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาปีสองปี หากแต่เป็นเกือบสิบๆปีกว่าจะเห็นผลนั่นเอง    
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สรุป 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทราบถึง แนวทางการออกแบบวางผังสถาบันการศึกษา 
(Design Guidelines) เพ่ือให้เกิด “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน”ซึ่งจะเป็นข้อมูลด้านการออกแบบ
ชุมชนเมือง และการวางแผนผังสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร ต่อไปในอนาคต รวมถึงได้มีองค์ความรู้น าไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 
  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัย ไปใช้ เป็นแนวทางการออกแบบวางผั งแม่บท
สถาบันการศึกษาเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในครั้งนี้ สามารถน าไปต่อยอดเพ่ือเป็น
แนวความคิด หรือแนวทางส าหรับการออกแบบวางผังสถาบันการศึกษา และพ้ืนที่พักอาศัยของ
นักศึกษา และบุคลากร ในอนาคตซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไ ด้ 
รวมทั้งการน ากระบวนการศึกษาความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนั้น ไปใช้เพ่ือออกแบบวางผัง
แม่บท และพ้ืนที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือให้ทราบถึงสิ่งที่ควรส่งเสริม หรือสิ่งที่ควร
ปรับปรุงแก้ไข ในการออกแบบทางกายภาพของพ้ืนที่พักอาศัยของนักศึกษา ท าให้มหาวิทยาลัยทุก
แห่งของประเทศไทย เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงสืบต่อไป 
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การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
 โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

The Development of English Reading Comprehension 
Ability Using Collaborative Strategic Reading of 

Prathomsuksa 6 Students 
วรินยา วารีย์1 และ ประยงค์  กลั่นฤทธิ์2 

Warinya Waree1 and Prayong Klanrit2 
 
บทคัดย่อ 
           ว ิจ ัย ใ น ค รั ้ง นี ้ม ีว ัต ถ ุป ร ะ ส ง ค ์เ พื ่อ เ พื ่อ ศ ึก ษ า แ ละ เ ป ร ีย บ เ ท ีย บ
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั ้น
ประถมศึกษาปีที่   6   ที่เรียนโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือก่อนเรียนและ
หลังเรียนและศึกษาเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้
ก ล ว ิธ ีก า ร อ ่า น แ บ บ ร ่ว ม ม ือ ข อ ง น ัก เ ร ีย น ชั ้น ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า ป ีที ่ 6 
  กลุ ่มตัวอย่างในการวิจัยครั ้งนี ้    คือ นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 
โรงเร ียนบ้านงิ ้วพังฮอหนองท่ม   อ า เภอวาริชภ ูมิ ส านักงานงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษา  เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  จ านวน  20  คน ซึ่ง
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม แบบแผนของการวิจัยเป็นการวิจัย เชิงทดลองแบบ
กลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย    
แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน   12  แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง   
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และแบบ
วัดเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ
ร่วมมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบทีแบบกลุ ่มเดียวและการทดสอบแบบทีแบบไม่อิสระ 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

                                                           
1  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษส าหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 
2  รองศาสตราจารย์ ดร. ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษส าหรับผู้พูด
ภาษาอื่น มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
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  1) นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ   ก่อนเรียนเท่ากับ   18.90  คิดเป็นร้อยละ 47.25 และคะแนนหลังเรียน
เท่ากับ 30.30 คิดเป็นร้อยละ 75.75   ซึ่งนักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์   70 และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า ความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน    
  2) นักเรียนมีเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดย
ใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ อยู่ในระดับด ี
 
ค าส าคัญ : ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ, กลวิธีการอ่านแบบ
ร่วมมือ, เจตคติ 
       
 ABSTRACT 
           The   purposes  of  this  research  were  to study and compare 
student’s English reading comprehension ability before and after using 
collaborative strategic reading of   Prathomsuksa   6   students  and   
to   study   the students’ attitude  towards   teaching   English  reading 
comprehension and using collaborative strategic reading. 
           The sample consisted of 20 Prathomsuksa 6 students at 
Banngiwpanghonongtom School, Warichaphum  District  under  the 
Primary Educational Service Area Office 2,   in the  first  semester  of  
the  academic  year  2019, selected through cluster random sampling. 
The  design of this research was a one group  pretest-posttest  design. 
The  research  instruments  included  12 lesson plans, an English 
reading comprehension  ability test and an attitude questionnaire. The 
experiment lasted twelve weeks, 2  hours  a   week   with   the total 
of 24 hours.   The mean,  percentage,  standard deviation, one sample 
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t-test   and  t-test   for  Dependent Samples were used for data 
analysis.The findings of this research were as follows: 
        1) The students’  pretest  and  posttest  mean scores of English 
reading comprehension ability  were  18.90 or 47.25 percent and 30.30 
or 75.75  percent respectively. The posttest mean  score  was  higher  
than  70  percent.  The students’  English  reading comprehension 
ability was  found to be significantly higher than that of the pretest.               
       2) The   students’  attitude  towards  teaching  English  reading  
comprehension  using Collaborative Strategic Reading was at a good 
level. 
 
Keywords: English reading comprehension, Collaborative Strategic  
               Reading, Attitude  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ในยุคโลกาภิวัตน์ สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง
ในทุกมิติของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศหนึ่งในประชาคมโลก
ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วง
ศตวรรษที่ 21 ดังนั้น จึงต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยี 
และรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพราะสารสนเทศส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษจึงต้อง
พัฒนาความสามารถของคนไทย ตลอดจนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2551: 190) ที่ได้ระบุว่า ภาษาถือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์
สามารถเรียนรู้ภาษาเพ่ือการด ารงชีวิตโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 
การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์กับชุมชนและโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทาง
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วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และสามารถพัฒนาภาษาของตนได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง
เรียนภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ภาษาช่วยให้คนรู้จักคิดและแสดงออกถึงความคิดด้วยการพูด การเขียน 
และการกระท าซึ่งเป็นผลจากการคิด ถ้าไม่มีภาษาคนจะคิดไม่ได้ ถ้าคนมีภาษาน้อย 
มีค าศัพท์น้อย ความคิดเห็นของคนก็จะแคบไม่กว้างไกล คนที่ใช้ภาษาได้ดีจะมี
ความคิดดีด้วยซึ่งส่งผลไปสู่การกระท า ผลของการกระท าส่งผลไปสู่ความคิด ซึ่งเป็น
พลังของภาษา ภาษาจึงมีบทบาทส าคัญ ต่อมนุษย์เพราะช่วยให้มนุษย์พัฒนา
ความคิด ช่วยด ารงสังคมให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ซึ่งกรมวิชาการ 
(กรมวิชาการ, 2552: 45) ระบุว่า การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความส าคัญอย่างยิ่งใน
การใช้ชีวิตประจ าวันเพราะเราสามารถเห็นภาษาได้ทุกที่ เช่น ในการอ่านเอกสาร 
หนังสือพิมพ์ ป้ายประกาศ ฉลากสินค้า ต าราวิชาการ และสื่อบันเทิงต่างๆ จึงท าให้
ภาษามีบทบาทมากซึ่งวิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได้กล่าวถึง คือ ทักษะการ
เรียนรู้ (Learning Skill) ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้
เด็กมีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมทางด้านต่างๆ ส่งผลให้มี
การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กสามารถอ่านได้อย่างเข้าใจ อีกทั้งยัง
ก่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ และทักษะการจ า ตลอดจนความพร้อมต่างๆ 
ทั้งนี้ผู้อ่านต้องสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในการพัฒนาความคิดและ
สติปัญญา  ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตในสังคมโลกที่มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว มีการเผยแพร่ข ้อมูลอย่างไม่หยุดยั ้ง ดังนั ้นกระบวนการเรียนรู ้จาก
ประสบการณ์จริงจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมากโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐาน
ความเชื่อที่ว ่า ทุกคนสามารถเรียนรู ้ได้ตลอดเวลา และเต็มศักยภาพ โดยต้อง
อาศัยการฝึกฝนการคิดวิเคราะห์และการตีความหมายในการเตรียมความพร้อม
ของผู้เรียนจะต้องอาศัย 4 ทักษะในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประกอบไปด้วย 
ทักษะการฟัง (Listening Skill) ทักษะการพูด (Speaking) ทักษะการอ่าน 
(Reading skill) และทักษะการเขียน (Writing Skill) ซึ่งใน 4 ทักษะนี้ ทักษะการ
อ่านถือว่าเป็นทักษะที่ส าคัญมาก ซึ ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ ส าลี รักสุทธี 
(2553: 2) ที่ได้อธิบายว่า การอ่านเป็นเครื่องมือช่วยให้ประสบความส าเร็จและ
ประกอบอาชีพต่างๆได้ เพราะผู้อ่านสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอ่านไปพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ของตนให้เจริญก้าวหน้าการอ่านเพื่อความเข้าใจถือ
เป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการอ่านและหัวใจของการอ่านทุกชนิด ผู ้เรียนต้อง
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เข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนถ่ายทอด  และนอกจากนี้ มิลเลอร์ (Miller, 1990: 4-7) ได้อธิบาย
ว่าการอ่านเพ่ือความเข้าใจ หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนในการแปลความ 
ตีความและวิเคราะห์ สรุปความ จากผลการอ่านภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถอ่าน
บทความ เรื่องราวที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันได้ เช่นเดียวกับ วิลเลี่ยมส์ (Williams, 
1994: 3) ทีก่ล่าวว่า การอ่านเป็นหัวใจของการเรียนรู้ เป็นทักษะที่อยู่กับผู้เรียนนาน
ที่สุด และเป็นทักษะเดียวที่อยู่กับผู้เรียนไปตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถหาความรู้
เพ่ิมเติมได้ตลอดเวลาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าว
ของนัททอล (Nuttall, 1996: 128) ทีก่ล่าวเสริมอีกว่าวิธีหนึ่งที่จะพัฒนาความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศได้คือ อ่านให้มาก เรียนรู้วิธีการอ่านด้วยการอ่าน หากต้องการให้
ผู้อ่านสามารถอ่านได้ดีขึ้น วิธีเดียวที่จะท าให้การอ่านนั้นบรรลุเป้าหมายและพัฒนา
สมรรถนะขีดความสามารถได้คือ ต้องอ่านให้มากขึ้น เพ่ือเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
และสังคมโลก ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าการอ่านเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการ
แสวงหาความรู้ ความคิด ความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาต่างๆ นอกจากนี้การอ่าน
ยังเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาอารมณ์และจิตใจ กล่าวคือ การอ่านเป็นการ
สนองต่อความต้องการทางด้านจิตใจ ช่วยให้ผู้อ่านมีความสุข ความบันเทิงใจ ผ่อน
คลาย ความตึงเครียดทางอารมณ์ แต่ยังมีผู้เรียนจ านวนมากที่ประสบปัญหาทางด้าน
ของการอ่านซึ่งสอดคล้องกับ สุนันทา  มั่นเศรษวิทย์ (2552 :9) ที่กล่าวว่า ปัญหา
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ มี 3 ด้าน คือ ปัญหาแรก ตัวครู คือครูผู้สอนใช้
วิชาการสอนที่ไม่เหมาะสม ขาดเทคนิคการสอนอ่าน รวมทั้งขาดอุปกรณ์การสอน 
ปัญหาที่สอง ปัญหาที่ตัวผู้เรียน คือผู้เรียนขาดทักษะด้านการอ่านเพ่ือความเข้าใจ
หรือมีแรงจูงใจในการอ่านน้อย และปัญหาเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของบทอ่านซึ่ง 
อ่านยาก หรือ อ่านง่ายเกินไป ซึ่งปัญหาทีเ่กิดข้ึนนี้ยังคงเป็นปัญหาอยู่มาก 
          จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม ประจ าปีการศึกษา 2559 พบว่านักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  23.80  และในปี  2560  คะแนนเฉลี่ย
รวมได้  22.30  (โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม, 2559: 13)   ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์
มาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด  อาจเป็นเพราะนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถแปล
ค าศัพท์จากบทอ่าน ไม่สามารถตอบค าถามหรือประเด็นที่ส าคัญได้  จึงท าให้ไม่
สามารถวิเคราะห์เนื้อหา หรือบทอ่านได้   ไม่สามารถแยกแยะความรู้ ข้ อเท็จจริง 
และข้อคิดเห็นต่างๆ ได้ ท าให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่านเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้อง
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กับรายงานผลการทดสอบระดับชาติ ได้เปิดเผยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) ในรายวิชาภาษาอังกฤษ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอหนองท่มได้คะแนน
เฉลี่ยระดับชาติ  เท่ากับ 32.14  (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, 2561)  จาก
ผลสรุปการวิเคราะห์   พบว่า  ในสาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   การจับใจความ
ส าคัญแก่นสาระ หัวข้อเรื่อง  การวิเคราะห์เรื่อง ข่าว เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อยู่
ในความสนใจซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าสาระอ่ืน  สอดคล้องกับการสังเกตของ
ครูผู้สอน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่  มีปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษเนื่องจากผู้เรียน   
ไม่เข้าใจในสิ่งที่ผู้อ่านถ่ายทอด ไม่สามารถจับใจความส าคัญและสรุปเรื่องที่อ่านได้ 
นักเรียนไม่มีแรงจูงใจในเรื่องที่อ่าน    เนื้อหาของบทอ่านไม่น่าสนใจและยากเกินไป  
นักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงเนื้อเรื่องที่ต่อเนื่องกันได้อีกทั้งนักเรียนยังมีความรู้ด้าน
ค าศัพท์และโครงสร้างและไวยากรณ์ต่างๆไม่เพียงพอ  วิธีการในการพัฒนาทักษะการ
อ่านนั้นมีอยู่หลายวิธี   นักวิจัยและนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอเทคนิคและ
งานวิจัยการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
ซึ่งผู้วิจัยเลือกกลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) ที่
พัฒนาโดยคลิงเนอร์ และโวห์น (Klinger & Vaughn, 1999: 738-747)  โดยมี
ขั้นตอนในการอ่าน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การท านาย (Preview)  วิธีนี้ช่วย
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนโดยเชื่อมโยงจากเนื้อเรื่องและความรู้เดิมของผู้เรียนอีก
ทั้งกลวิธีนี้ช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจที่จะอ่านมากขึ้น เช่น การสังเกตชื่อเรื่อง ค า
ส าคัญที่เน้นหรือขัดเส้นใต้ รูปภาพประกอบ ซึ่งขั้นตอนนี้จะอยู่ในขั้นก่อนการอ่าน 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการอ่าน  ขั้นที่ 2 กลวิธีการท าความเข้าใจ 
(Click  &  Clunk) วิธีนี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถประเมินความเข้าใจของตนเอง โดย
แบ่งออกเป็นค าที่รู้ความหมาย (Click) และค าที่ไม่รู้ความหมาย (Clunk) เช่น การ
อ่านใหม่อีกครั้งโดยใช้บริบทช่วยหาความหมาย หาความหมายโดยใช้ prefix-suffix 
หรือในที่สุดแล้วอาจหาความหมายจากพจนานุกรม ขั้นที่ 3 กลวิธีหาใจความส าคัญ 
(Get the gist) วิธีนี้ช่วยให้ผู้เรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับบทอ่าน และความส าคัญแต่
ละย่อหน้า ซึ่งผู้เรียนจะสามารถเล่าเรื่องที่อ่านได้ด้วยตัวของตนเอง ซึ่งจะท าให้
ผู้เรียนเข้าใจเนื้อเรื่องได้อย่างชัดเจน เช่น ผู้เรียนสามารถเล่าเรื่องที่อ่านเป็นค าพูด
ตัวเองได้ ขั้นที่ 4  กลวิธีการสรุปประเด็นที่ได้ (Wrap  up) วิธีนี้ช่วยให้ผู้เรียนท า
ความเข้าใจเรื่องที่อ่าน โดยการฝึกตั้งค าถาม-ตอบ เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยอาจใช้ 
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WH-question มาช่วยในการตั้งค าถาม เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าเข้าใจ  ซึ่ง
สอดคล้องกับวิจัยของคลิงเนอร์และโวห์น (Klinger & Vaughn, 2000) ได้ศึกษา
พฤติกรรมในการช่วยเหลือกันของนักเรียนที่ เรียนโดยการใช้กลวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือ (CSR) โดยศึกษาจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้เรียนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่สอง จ านวน 37 คน ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการสอน
ด้วยกลวิธีการอ่านแบบร่วมมือมีคะแนนในการทดสอบค าศัพท์ นอกจากนี้ กลวิธีการ
อ่านแบบร่วมมือนี้ช่วยในการอ่านแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนท างาน
ร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งการ
เรียนรู้แบบร่วมมือนี้นับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังที่ 
กานต์พจี  รัตนแสง (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกลวิธี
การอ่านแบบร่วมมือโดยใช้สื ่อภาพประกอบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนักเรียนชั ้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
สาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 32  คน ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2554 เครื ่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบวัดความรู ้ด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากหนังสือภาพประกอบอิเล็กทรอนิกส์ แบบจดบันทึกความเห็น
และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย
และวิเคราะห์เนื ้อหา ผลการวิจ ัยพบว่า  คะแนนเฉลี ่ยหลังการทดลองมีค่า
ประสิทธิภาพ เจนี  (Jeanie, 2011) ได้ศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบร ่ว มม ือ ส ่ง ผล ให ้ผ ลส ัมฤทธิ ์ส ูง ขึ ้น   ก า รศ ึกษ าครั ้ง นี ้เ ป ็นกา ร
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนรูปแบบนี้ มี
แผนการจัดกิจกรรมการสอนแบบร่วมมือให้เด ็กท ากิจกรรมร่วมกันโดยคละ
ความสามารถ  มีเด็กเก่ง  ปานกลางและอ่อนในกลุ่มนักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันท าให้ค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าห้องเรียนปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01       
  จากความส าคัญและปัญหาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ
ร่วมมือของคลิงเนอร์และโวห์น (Klingner & Vaughn,1999: 738-747)  มาพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม ส านักงานเขตพ้ืนประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยในการท า
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วิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาว่า การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ
โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ จะช่วยพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ และต้องการทราบว่านักเรียนมี
เจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ
อยู่ในระดับใด ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการน าไปใช้พัฒนากิจกรรม
การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจต่อไป  
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 
 1. นักเรียนที่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนอ่าน

ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือมีความสามารถด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจไม่น้อย กว่าร้อยละ 70 

 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ มีคว ามสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐาน ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ก่อนเรียนและหลังเรียน 

2. เพ่ือศึกษาเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้
กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
1. ประชากร 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ คือนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 
กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 9 ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
จังหวัดสกลนคร รวมทั้งสิ้น 35 คน 
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2. ตัวแปรที่ศึกษา 
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้ 

กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ 
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

2.2.1 ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
2.2.2 เจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้ 

กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มศูนย์

เครือข่ายการศึกษาที่ 9 ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จังหวัด
สกลนคร รวมทั้งสิ้น 35 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม ส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต 2 
จังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  จ านวน 20 คน  ซึ่งเลือกโดยวิธีการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ลักษณะเครื่องมือ 
      1.1 แผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ
โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ ซึ่งแบ่งออกเป็น 12 เรื่อง แต่ละเรื่องจัดท า
เป็นแผนการเรียนรู้ ได้แก่ My Story, Going Shopping  ,Good health, 
Animals, The Beautiful Word, Our Neighbors, We are Friends,  
Famous People  My Plan, Good Children, Out and about   และ  
Festival แตล่ะเรื่องจัดท าแผนการเรียนรู้จ านวน  1 แผน จ านวน 12 แผน แผน
ละ 2 ช.ม. รวม 24 ชั่วโมง  
      1.2 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นข้อสอบแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก (Multiple choice) จ านวน  40  ข้อ ใช้วัดความสามารถด้าน



355 

 

ก า ร อ่ า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ก่ อ น เ รี ย น 
และหลังเรียน 
       1.3 แบบวัดเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดย
ใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ  จ านวน  20 ข้อ 5 ระดับความคิดเห็นโดยใช้การ
วัดตามวิธีการของ ลิเคิร์ท (Liker Scale) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          1. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการ
อ่านแบบร่วมมือ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 40 ข้อ ก่อนด าเนินการทดลองสอนใช้
เวลา 60 นาท ี

2. ด าเนินการทดลองสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้การพัฒนาความ สามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ซึ่งแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 12 เรื่อง แต่ละเรื่องจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แผนละ 2 ชั่วโมง 
รวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง 

3. หลังจากด าเนินการทดลองครบตามก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที ่ผู ้ว ิจัยท าการทดสอบหลังเรียนใช้เวลา 60 นาที และหลังจากนั ้นผู ้ว ิจ ัย
ด าเนินการแจกแบบวัดเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้
กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ ให้นักเรียนเลือกแสดงความคิดเห็นต่อข้อความในแบบวัด
เจตคต ิ
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
           ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) ร้อยละ (Percentage) และการทดสอบที
แบบไม่อิสระ (t-test for Dependent Samples) 
 2. วิ เคราะห์ข้อมูล เ พ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือความเข้าใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งก่อนและหลังการเรียน  
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 3. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วน ามาแปลผลค่าตามเกณฑ์การแปลผลการวัดเจตคติ 
 
สรุปผลการวิจัย 
  ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนได้รับการพัฒนาการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ดังแสดงรายละเอียดดังนี้ 
  1. ผลการศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
ก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นรายบุคคลโดยใช้แบบทดสอบความสามารถด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ผลการศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจ ก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นรายบุคคลโดยใช้แบบทดสอบความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน ในภาพรวมและ
ผลต่าง 
 

เลขที่ 

คะแนนก่อนเรียน 
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

คะแนนที่ได้ ร้อยละ คะแนนที่ได้ ร้อยละ 

1 18 45.0 24 60.50 
2 21 52.50 25 62.50 
3 10 25.50 27 67.50 
4 19 47.50 26 65.50 
5 10 25.50 33 82.50 
6 21 52.50 35 87.50 
7 23 57.50 31 77.50 
8 16 40.50 32 80.50 
9 16 40.50 35 87.50 
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ตารางที่ 1  ผลการศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
ก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นรายบุคคล (ตอ่) 
 

เลขที่ 

คะแนนก่อนเรียน 
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

คะแนนที่ได้ ร้อยละ คะแนนที่ได้ ร้อยละ 

10 21 52.50 24 60.50 
11 25 62.50 36 90.50 
12 22 55.50 29 72.50 
13 23 57.50 32 80.50 
14 24 60.50 33 82.50 
15 22 55.50 35 87.50 
16 17 42.50 23 57.50 
17 7 17.50 32 80.50 
18 23 57.50 33 82.50 
19 21 52.50 27 67.50 
20 19 47.50 34 85.50 

X̅ 18.90 47.25 30.30 75.75 

S.D. 4.98 12.46 4.27 10.67 
 
 จากตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ พบว่า คะแนนความสามารถด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนที่เรียนการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ 12 แผน นักเรียนจ านวน 20 คน มีคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 18.90 หรือร้อยละ 47.25 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 
30.30 หรือร้อยละ 75.75 
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 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
    หลั งการทดลองผู้ วิ จัย ได้หาค่า เฉลี่ ยและเปรียบเทียบคะแนน
ความสามารถด้านการอ่านกาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจก่อนและหลังเรียน จาก
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียน 
แล้วมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test for Dependent 
Sample) ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

การทดสอบ N 
X̅ 

S.D. 
ค่าเฉลี่ยร้อย

ละ 
t 

ก่อนเรียน 20 18.90 4.98 47.25 
22.18** 

หลังเรียน 20 30.30 4.27 75.75 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่เรียนโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือของนักเรียน
จ านวน 20 คน มีค่าเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 18.90 คิดเป็นร้อยละ 47.25  
คะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 30.30 คิดเป็นร้อยละ 75.75 เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
     ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 จาก
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียน 
โดยใช้การทดสอบกลุ่มเดียวเทียบกับเกณฑ์ (One samples t-test) ด้วยโปรแกรม
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ส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ (SPSS) ซึ่งได้ผลดังตาราง
ที่ 3 
 
ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
การทดสอบ เกณฑ์ร้อยละ 70  t 

 
n X̅ S.D. df 

2.41* 
หลังเรียน 20 30.30 4.27 8.23 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  
 จากตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่เรียนโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 20 คน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 30.30 คิดเป็น
ร้อยละ 75.75 เมื่อทดสอบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า คะแนนความสามารถด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่เรียนโดยใช้กลวิธีการสอนอ่านแบบ  ร่วมมือ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 01  
 
 4.  ผลการศึกษาเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้า ใจ
โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง หลังจากเสร็จสิ้นการ
ทดลองและน ามาค านวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลผล
การศึกษา ปรากฏดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 4 ผลการศึกษาเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้
กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ  
 

การวัด n 
X̅ 

S.D. 
ระดับเจต

คติ 
เจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ 
ความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ
ร่วมมือ 

20 4.35 0.65 ดี 

 
 จากตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า หลังจากที่นักเรียนเรียนการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ นักเรียนมีค่าเฉลี่ย
ของเจตคติโดยรวมเท่ากับ 4.35 แสดงว่านักเรียนมีเจตคติต่อการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการการอ่านแบบร่วมมือ  ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับด ี
 
การอภิปรายผล 
           การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน และศึกษาเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธี
การอ่านแบบร่วมมือ จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลเป็นประเด็นต่างๆ 
ตามล าดับดังนี้ 
           1.  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอนอ่านแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6  พบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 18.90 คิดเป็นร้อยละ 30.30 และคะแนนหลังเรียน 
เท่ากับ 47.25 คิดเป็นร้อยละ 75.75 จะเห็นว่านักเรียนมีความสามารถด้านดารอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียนและไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 1  ซึ่งการที่คะแนนก่อนเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ
ต่ า อาจเนื่องมาจากนักเรียนขาดความรู้พ้ืนฐานด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจ นักเรียนมีความรู้ด้านค าศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ไม่เพียงพอ ไม่สามารถ
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แปลความ ตีความและสรุปวิเคราะห์ความในเนื้อเรื่องที่อ่านได้ นักเรียนไม่มีแรงจูงใจ
ในเรื่องที่อ่าน เนื้อหาของบทอ่านไม่น่าสนใจและยากเกินไป นักเรียนไม่สามารถ
เชื่อมโยงเนื้อเรื่องที่ต่อเนื่องกันได้ รวมทั้งนักเรียนยังขาดการฝึกฝนการอ่านที่ถูกวิธี 
แต่หลังจากที่นักเรียนได้รับการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธี
การอ่านแบบร่วมมือ ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาในบทอ่านได้มากยิ่งขึ้น 
นักเรียนมีความสามารถในการแปลความ ตีความ สรุปวิเคราะห์ความจากเนื้อเรื่องที่
อ่านได้ นักเรียนสามารถจับใจความส าคัญและหารายละเอียดของเนื้อเรื่องได้ สาเหตุ
ที่เป็นเช่นนี้มาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีขั้นตอนการอ่านเนื้อเรื่อง
ภาษาอังกฤษที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย มีการกระตุ้นให้นักเรียนได้คาดเดาเนื้อเรื่องจาก
ส่วนส าคัญ มีขั้นตอนที่กระตุ้นให้นักเรียนได้ดึงประสบการณ์และความรู้เดิมออกมา
ช่วยในการอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับฮาร์เมอร์ (Harmer, 2001: 199) กล่าวถึงการอ่าน
ว่า การอ่านเป็นทักษะที่ผู้อ่านเป็นฝ่ายรับข้อมูลและการจะเข้าใจเนื้อหาได้นั้นต้อง
มีองค์ประกอบของความรู ้เดิมจากตัวผู ้อ่าน การท าให้การอ่านแบบร่วมมือมี
แบบฝึกหัดท้ายบท เป็นการทบทวนเนื้อเรื่องที่นักเรียนได้อ่าน ท าให้นักเรียนมีการ
จดจ าเนื้อเรื่องได้ดียิ่งขึ้น จึงส่งผลให้คะแนนความสามารถการทดสอบหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อาจกล่าวได้ว่า การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ สามารถพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนได้เพ่ิมมากข้ึน 
 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์พจี  รัตนแสง (2554) 
ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกลวิธีการอ่านแบบร่วมมือโดยใช้สื่อ
ภาพประกอบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 32  คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เครื่องมือใน
การว ิจ ัย  ค ือ แบบสอบว ัดความรู ้ด ้านการอ ่าน ภาษาอ ังกฤษจากหน ังส ือ
ภาพประกอบอิเล็กทรอนิกส์ แบบจดบันทึกความเห็นและแบบสอบถามความ
คิดเห็นของผู ้เรียน   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยายและวิเคราะห์เนื ้อหา 
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองมีค่าประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ 
เจนี  (Jeanie, 2011) ได้ศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ ์สูงขึ ้น การศึกษาครั ้งนี ้เป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือกับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนรูปแบบนี้มีแผนการจัดกิจกรรมการสอน
แบบร่วมมือให้เด็กท ากิจกรรมร่วมกันโดยคละความสามารถ มีเด็กเก่ง ปานกลาง
และอ่อนในกลุ่มนักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันท าให้ค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กว่าห้องเรียนปกติ 
 2. นักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธี
การอ่านแบบร่วมมือ มีคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 2 สาเหตุที่เป็น
เช่นนี้เพราะ 
     ประการแรก เนื่องจากก่อนเรียนนักเรียนขาดความรู้ด้านการแปลความ 
การตีความและวิเคราะห์สรุปความเรื่องที่อ่าน อาจเนื่องมาจากนักเรียนไม่มีกลวิธีที่
ช่วยให้ความสามารถด้านการอ่านเพ่ิมข้ึนทั้งนี้หลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ ท าให้นักเรียนมี
ความสามารถในการแปลความ ตีความ รวมถึงสามารถวิเคราะห์สรุปความเรื่องที่
อ่านได้ดีข้ึน เนื่องจากการกระตุ้นให้นักเรียนได้คาดการณ์และเดาเนื้อเรื่องที่อ่านและ
ยังสามารถท าความเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านได้ง่าย การระบุข้อมูลที่รู้หรือไม่รู้ เป็นการ
ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน อีกทั้งนักเรียนได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยคละ
ความสามารถรวมถึงมีการช่วยเหลือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน
ภายในกลุ่ม ท าให้นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติม นอกจากนั้น นักเรียนยังสามารถสรุป
เนื้อเรื่องที่ส าคัญได้อย่างง่าย โดยการน าข้อมูลจากขั้นตอนต่างๆมาสรุปรวมเป็นองค์
ความรู้ใหม่ ซึ่งส่งผลให้คะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 01 นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับการฝึกฝนให้คิดอย่างเป็น
ระบบ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธี
การอ่านแบบร่วมมือ ช่วยพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  
  ประการที่สอง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ เป็นกิจกรรมการสอนอ่านที่ช่วยเพ่ิม
ความเข้าใจและพัฒนาที่พัฒนาโดยคลิงเนอร์ และโวห์น (Klinger & Vaughn, 1999: 
738-747) โดยมีขั้นตอนในการอ่าน 4 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นที่ 1 การท านาย 
(Preview)  วิธีนี้ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนโดยเชื่อมโยงจากเนื้อเรื่องและ
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ความรู้เดิมของผู้เรียนอีกทั้งกลวิธีนี้ช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจที่จะอ่านมากขึ้น เช่น 
การสังเกตชื่อเรื่อง ค าส าคัญที่เน้นหรือขัดเส้นใต้ รูปภาพประกอบ ซึ่งขั้นตอนนี้จะอยู่
ในขั้นก่อนการอ่าน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการอ่าน  ขั้นที่ 2 กลวิธี
การท าความเข้าใจ (Click  &  Clunk) วิธีนี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถประเมินความ
เข้าใจของตนเอง โดยแบ่งออกเป็นค าที่รู้ความหมาย (Click) และค าที่ ไม่รู้
ความหมาย (Clunk) เช่น การอ่านใหม่อีกครั้งโดยใช้บริบทช่วยหาความหมาย หา
ความหมายโดยใช้ prefix-suffix หรือในที่สุดแล้วอาจหาความหมายจากพจนานุกรม 
ขั้นที่ 3 กลวิธีหาใจความส าคัญ (Get the gist) วิธีนี้ช่วยให้ผู้เรียนท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทอ่าน และความส าคัญแต่ละย่อหน้า ซึ่งผู้เรียนจะสามารถเล่าเรื่องที่อ่าน
ได้ด้วยตัวของตนเอง ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อเรื่องได้อย่างชัดเจน  เช่น ผู้เรียน
สามารถเล่าเรื่องที่อ่านเป็นค าพูดตัวเองได้ ขั้นที่ 4  กลวิธีการสรุปประเด็นที่ได้ 
(Wrap  up) วิธีนี้ช่วยให้ผู้เรียนท าความเข้าใจเรื่องที่อ่าน โดยการฝึกตั้งค าถาม-ตอบ 
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยอาจใช้ WH-question มาช่วยในการตั้งค าถาม เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบว่าเข้าใจ  ดังที่คลิงเนอร์และโวห์น (Klinger & Vaughn, 2000) ได้ศึกษา
พฤติกรรมในการช่วยเหลือกันของนักเรียนที่เรียนโดยการใช้กลวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือ (CSR) โดยศึกษาจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้เรียนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่สอง จ านวน 37 คน ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการสอน
ด้วยกลวิธีการอ่านแบบร่วมมือมีคะแนนในการทดสอบค าศัพท์ภาษาอังกฤษสูงขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีของ สแตนดิช (Standish, 2005)  ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการ
ใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือวิธีการสอนเขียนโดยตรง และเจตคติของนักเรียน
เกรด 6 จ านวน 3 ห้องเรียน โดยแบ่ง 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลองและอีก 2 
ห้องเป็นกลุ่มควบคุม ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยกลวิธีการอ่านแบบ
ร่วมมือและวิธีการสอนเขียนโดยตรง   มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่ากลุ่มควบคุมทั้ง 2 กลุ่ม 
และเจตคติของนักเรียนทั้ง 3 กลุ่มท่ีมีต่อการเขียนไม่ต่างกัน 
 ดังนั้นการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ
ร่วมมือช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นและท าให้
นักเรียนมีผลคะแนนการทดลอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   กานต์พจี  รัตนแสง (2554) ได้ศึกษาการ
พัฒนาการเรียนการสอนด้วยกลวิธีการอ่านแบบร่วมมือโดยใช้สื่อภาพประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 
32  คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบวัด
ความรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษจากหนังสือภาพประกอบอิเล็กทรอนิกส์ แบบ
จดบันทึกความเห็นและแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติบรรยายและวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า   1. คะแนนเฉลี่ยหลังการ
ทดลองมีค่าประสิทธิภาพของการเรียนการสอนด้วยกลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ
กับการใช้หนังสือประกอบภาพอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ระดับ   86.37  ต่อ  85.10 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 2. คะแนนเฉลี่ยแบบสอบถาม
ความคิด เห ็นต ่อการ เร ียนการสอนด้วย กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือโดยใช้        
หนังสือประกอบภาพอิเล็กทรอนิกส์ ค่าเฉลี่ย 4.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.17 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนด้วยกลวิธีการอาน
แบบรวมมือโดยใช้หนังสือประกอบภาพอิเล็กทรอนิกส์ 
 3.  ผลการศึกษาเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้
กลวิธีการสอนอ่านแบบร่วมมือของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี สาเหตุที่เป็น
เช่นนี้เพราะว่าในขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการ
อ่านภาษาอังกฤษอย่างเป็นขั้นตอน เป็นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการเชื่อมโยงเนื้อ
เรื่องทีละข้ันอย่างเป็นระบบ นักเรียนได้แสดงความคิด ตอบค าถาม และอภิปรายเนื้อ
เรื่องตามความเข้าใจและภาษาที่ใช้ของตนเอง อีกทั้งเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน เกิด
ความกระตือรือร้น ท าให้บรรยากาศในการเรียนเป็นไปด้วยดี มีความสนุกสนานไม่ตึง
เครียด อีกทั้งมีกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ อีกทั้งนักเรียนยังได้รู้
ค าศัพท์จากพจนานุกรมต่างๆอย่างถูกต้องและรวดเร็ว จากการท าแบบฝึกหัดต่างๆ 
อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถหาความหมายของค าศัพท์ ช่วยให้ผู้เรียนฝึกการอ่านออก
เสียง หรือประโยคต่างๆมากขึ้น ท าให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อ และเคร่งเครียด ส่งผลให้
นักเรียนรู้สึกสนุกในการฝึกหาค าศัพท์ เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อเรื่องมาก
ยิ่งขึ้น ส่งผลให้เจตคติของนักเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับ งานวิจัยของซาวิยอน 
(Savignon, 1983: 110) กล่าวถึงเจตคติต่อการเรียนรู้ภาษาที่สองว่าในตัวแปร
มากมายในการเรียนรู้ภาษาที่สองนั้น เจตคติของนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญที่มองเห็นกัน
มากที่สุด และตัวแปรส าคัญที่สุดที่มีผลต่อการเรียนรู้ภาษาที่สองก็คือเจตคติของ
นักเรียนนั่นเอง และสุรางค์ โค้วตระกูล (2545: 366) ได้ให้ความหมายของเจตคติว่า 
เจตคติเป็นอัชฌาสัยหรือแนวโน้มที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม หรือสิ่ง
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เร้า ซึ่งอาจเป็นคน วัตถุ สิ่งของ หรือความคิด ซึ่งเป็นได้ทั้งในแง่บวกหรือลบ ถ้า
บุคคลมีเจตคติบวกต่อสิ่งใด ก็จะมีพฤติกรรมเผชิญกับสิ่งนั้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ พบว่า 
 1.1 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนื่องจากนักเรียนได้เรียนรู้
กระบวนการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจตามกลวิธีการอ่านแบบร่วมมือซึ่งมี
ขั้นตอนที่ให้นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้เดิม สืบค้นความรู้เพ่ิมเติม น ามาสรุป เรียบ
เรียงข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ขึ้นใหม่ ประกอบกับท าให้ผู้เรียนช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน จึงส่งผลให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน สามารถแปลความ ตีความ 
และวิ เคราะห์สรุปความในเนื้อเรื่องที่ อ่านได้ดีขึ้น ดังนั้ น ในการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ครูควรใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ 
 1.2  เจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่าน
แบบร่วมมือของนักเรียนอยู่ในระดับดี การจัดกิจกรรมการอ่านแบบร่วมมือท าให้
นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อได้ท างานกลุ่ม นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และยังมีความสนุกในการท างาน ดังนั้น ในการสอน
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ครูจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ให้นักเรียน
ท างานเป็นกลุ่ม มีการเปลี่ยนกลุ่มการท างาน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกัน และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจเข้ามาปรับใช้ในขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้ 
        2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการวิจัยการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ ในระดับชั้นอ่ืน โดยใช้ เนื้อหาให้
สอดคล้องกับระดับชั้นนั้นๆ 
  2.2  ควรมีการบูรณาการการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธี
การอ่านแบบร่วมมือ 
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  2.3 ควรมีการวิจัยการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจโดยใช้กลวิธีอ่านแบบร่วมมือ เนื่องจากนักเรียนต้องใช้ในการอ่านและพูด
ในการพูดน าเสนอผลงงาน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
           วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์     
ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์    ที่กรุณาให้ค าปรึกษา
ค าแนะน า ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ จนเสร็จสมบูรณ์ และ
ให้ก าลังใจผู้วิจัย  ดูแลผู้วิจัยด้วยความรักความเอาใจใส่ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูง 
           ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.รพีพร  สร้อยน้ า   ประธาน
กรรมการวิทยานิพนธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ ที่ได้กรุณาเป็น
กรรมการเข้าร่วมพิจารณาวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าใน
การแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
        ขอขอบพระคุณอาจารย์อรพิน นาแสวง,  คุณครูพงษ์สวัสดิ์ ป้องกัน  และ
คุณครูธัญลักษณ์ อรดี  ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ใน
ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ใ ห้ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ด า เ นิ น วิ จั ย 
        ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการบุญถิ่น ภูดินทราย โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอห
นองท่ม และคณะครูทุกท่านที่อ านวยความสะดวก ให้ความร่วมมือ ขอขอบใจ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2562 ที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี 
        ขอกราบขอบพระคุณผู้ให้ก าเนิด นายวิทยา  วารีย์ และ นางจรินรัตน์ วารีย์  
และสมาชิกในครอบครัว และเพ่ือนๆ  ของผู้วิจัยทุกคนที่อยู่เคียงข้างและเป็น
ก าลังใจ  ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาสาขาการสอนภาษาอังกฤษส าหรับผู ้พูด
ภาษาอ่ืน 
        นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความ
ช่วยเหลือ  ชี้แนะ ขอขอบคุณบิดา มารดา และเพื ่อนๆ สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้พูดภาษาอื่นทุกคนที่คอยช่วยเหลือ  ห่วงใย  สนับสนุน  
และให้ก าลังใจแก่ผู ้ว ิจัยเสมอมา ประโยชน์และคุณค่าทั ้งมวลที่เกิดประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้แก้ผู้วิจัย  



367 

 

เอกสารอ้างอิง 
 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช 2551. กรุงเทพ ฯ: ครุสภาลาดพร้าว. 
ขนิษฐา  ศรีเจริญ . (2553) . การใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือเพื่อเพิ่มพูน

ความเข้า ใจในการอ่านภาษาอังกฤษ . ปริญญานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลันศรีนครินวิโรฒ. 

ชญานี โนนคู่เขตโขง. (2560). การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธ ีการอ่านแบบร่วมมือ ของนักเรียนชั ้น
มัธยมศึกษาปีที ่ 5.วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อผู้พูดภาษาอื่นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2541). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสน์. 
วิจารณ์  พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ 

: มูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ ์
ศศิวิมล คงดี (2558). การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ

เข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้พูดภาษาอ่ืน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

Jeanie, M. D. (2011, April, 20). Cooperative learning structures can 
increase student achievement. Kagan Magazine.  

Best, J. W. (1982). Research in  education . Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice-Hall. 

Klingner, J. K. & Vaughn, S. (1998). Using Collaborative Strategic 
Reading. Teaching Exceptional Children. 30: 32-37. 

________. (1999) . Promotion Reading Comprehension, 
Comprehension, Content learning, and English Acquisition 
through Collaborative Strategic Reading (CSR). The Reading 
Teacher. (7): 738-747. 



368 

 

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitude. 
Achieves of Psychology, 140(1), 1-5. 

Miller, W. H (1990). Reading comprehension activities kit. New York: 
The center for applied Research in Education. 

Savignon, S. (1983). Communicative competence: Theory and 
classroom practice. New York : McGraw - Hill. 

Williams, E. (1994). Reading in the language classroom. 8th ed. London: 
Macmillan Publisher. 



369 

 

 

ปัจจัยคัดสรรทางจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรทางจิตวิทยากับผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดก าปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา และ 2) สร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดก าปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยปัจจัยคัดสรรทางจิตวิทยา 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดส านักงานกระทรวงศึกษาธิการฯ จังหวัดก าปงธม 
จ านวน 544 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบวัดการก ากับตนเองในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ อัตมโนทัศน์
ด้านวิชาการ การเห็นคุณค่าในตนเอง และแบบวัดเจตคติต่อการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าความที ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ การถดถอยแบบพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การก ากับตนเองในการเรียน (RGU) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (MOT) อัตมโนทัศน์ด้านวิชาการ 
(ASC) การเห็นคุณค่าในตนเอง (SET) และเจตคติต่อการเรียน (ATT) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดก าปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) 
ตัวแปรที่มีอ านาจในการพยากรณ์ที่ดีท่ีสุดส าหรับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือการก ากับตนเองในการเรียน รองลงมา คือ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ตามล าดับ ดังน้ี 

Y’ = 2.184RGU + 1.032MOT + 23.848 
Z’ = 0.271RGU + 0.138MOT 

ค าส าคัญ: ปัจจัยคัดสรรทางจติวิทยา/ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
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Abstract 
The purposes of this study were: 1) to study the relationship between selected psychological 

factors and Twelfth Grade Students Academic Achievement Kampong Thom Province, Kingdom of 
Cambodia and 2) to create an equation for the Twelfth Grade Students Academic Achievement 
Kampong Thom Province, Kingdom of Cambodia by selected psychological factors. The sample 
included 544 students from high schools under supervision of Kampong Thom Provincial Department 
of Education Youth and Sports. The research instruments were self-regulated learning scale, 
achievement motivation scale, academic self-concept scale, self-esteem scale and attitude toward-
learning scale. The data were analyzed by Frequency, percentage, mean, standard deviation, 
pearson’ product moment correlation coefficient and Multiple Regression Analysis. 

The research findings were as follows: 1) self-regulated learning, achievement motivation, 
academic self-concept, self-esteem, and attitude toward learning was positively and significantly 
correlated in academic achievement with (p < 0.01) and 2) variables predicting twelfth grade students 
academic achievement in the Kampong Thom Provincial Department of Education Youth and Sport. 
The best predictors were self-regulated learning and achievement motivation. 
 The regression equations of raw score and standard score were as follow:  

 Y’ = 2.184RGU + 1.032MOT + 23.848 
  Z’ = 0.271RGU + 0.138MOT          

Keywords:  selected psychological factors, academic achievement 
 

บทน า 
กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา (Ministry of Education, 

Youth and Sport – Cambodia หรือเรียกว่า MoEYS) ภายใต้การบริหารจัดการโดย นายนารน ฮาง
ชวน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ในปี ค.ศ. 2013 ได้ด าเนินการพัฒนาระบบการศึกษาของ
ประเทศกัมพูชาโดยการปฏิรูปหลักสูตร พัฒนาต าราเรียน และน าเทคนิคการสอนใหม่  ๆ มาประยุกต์ใน
ด้านการศึกษา ยิ่งไปกว่านั้นกระทรวงศึกษาธิการฯ ได้มีนโยบายด าเนินการสอบระดับชาติที่มีความ
เข้มงวดมากกว่าการสอบระดับชาติเมื่อหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา และป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในการสอบ ท า
ให้ผลการสอบระดับชาติมีผู้สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านอยู่ในระดับต่ าเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 ถึง ปี ค.ศ. 2018 กล่าวคือในปี ค.ศ. 2013-2014 นักเรียนที่สอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 
40.60 ในปี ค.ศ. 2014-2015 สอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 55.88 ในปี ค.ศ. 2015-2016 สอบผ่านคิดเป็นร้อย
ละ 62.18 ปี ค.ศ. 2016-2017 สอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 68.83 และในปี ค.ศ. 2017-2018 นักเรียนที่สอบ
ผ่านคิดเป็นร้อยละ 67.07 (MoEYS, 2014-2018) แม้กระนั้นถึงแม้จะมีสถิติที่ดีขึ้นพอประมาณก็ตาม แต่
ยังไม่ดีนัก เพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการฯ ในนามของรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา ได้มีเป้าหมายที่จะท า
ให้นักเรียนสอบระดับชาติผ่านเพ่ิมมากยิ่งขึ้นทุก ๆ ปีการศึกษา จึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวน
มากแต่ผลการสอบเฉลี่ยแต่ละปีเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อย ด้วยเหตุดังกล่าวจึงนับว่าการวิจัยครั้งนี้เป็นประเด็น
ที่น่าสนใจในการที่ช่วยหาแนวทางในการพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึน  
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เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จและความล้มเหลวทางการ
เรียน มีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายท่านได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านเชาวน์
ปัญญาหรือความสามารถทางสมอง (Intellectual factors) เพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืน ๆ 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจจัยด้านเชาวน์ปัญญาหรือความสามารถทางสมอง (Non-Intellectual Factors) 
เป็นต้นว่า ปัจจัยด้านบุคลิกลักษณะ (Personality Traits) แรงจูงใจ (Motivation) กลยุทธ์การก ากับ
ตนเองในการเรียน (Self-Regulatory Learning Strategies) วิธีการเรียนรู้ (Students’ Approach to 
Learning) และปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีอิทธิพลตามบริบท (Psychosocial Contextual Influences) 
(Richardson, Abraham, และ  Bond, 2012) ปัจจัยด้านครอบครัว สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
ครูผู้สอน และปัจจัยด้านผู้เรียน (พัชสุดา กัลยาวุฒิ, 2558) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะผสมผสานกันอยู่และส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากนี้การศึกษาของ Mamede และคณะ (2015) 
เกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยท าการศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยา 5 ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) การเห็น
คุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) ความเชื่ออ านาจในตน (Locus of 
Control) และการควบคุมตนเอง (Self-Control) มีความเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเชิงบวก 
และงานวิจัยของ Dianabasi, Umoinyang, และ  Diwa (2017) เกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า ความสนใจ (Interest) เจตคคติ (Attitude) แรงจูงใจ 
(Motivation) อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) และความวิตกกังวล (Test-Anxiety) ร่วมกันพยากรณ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ถึงร้อยละ 48.9  

จากปัจจัยหลายประการที่ได้กล่าวมานี้ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทั้งสิ้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่าปัจจัยคัดสรรทางจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในบริบททางการศึกษาของราชอาณาจักรกัมพูชานั้นเป็นอย่างไรเพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนา
และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ วิจัยได้เลือก
ศึกษาเฉพาะตัวแปรที่เป็นลักษณะของนักเรียนบางอย่างเท่านั้นเอง แล้วคุณลักษณะบางอย่างนั้นผู้วิจัย
มิได้สนใจตัวแปรที่เป็นปัจจัยด้านเชาวน์ปัญญาที่แท้จริง แต่ผู้วิจัยสนใจกลุ่มปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจจัยด้านเชาวน์
ปัญญา ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าจะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ การก ากับตนเองในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อัต
มโนทัศน์ด้านวิชาการ การเห็นคุณค่าในตนเอง และเจตคติต่อการเรียน ซึ่งล้วนเป็นตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและมีความส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จากสภาพปัญหาและผลการศึกษาทบทวนงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งพบว่ามีปัจจัย
หลายประการที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาปัจจัยคัด
สรรทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบริบทการศึกษาของราชอาณาจักรกัมพูชา 
ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยคัดสรรทางจิตวิทยาที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดก าปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชาจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ อย่างไรก็
ตาม การศึกษาเชิงพยากรณ์เป็นเป้าหมายหนึ่งในการศึกษาทางจิตวิทยา และสามารถน าผลการศึกษาวิจัย
นั้นไปใช้คาดคะเนหรือพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร โดยอาศัยความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นส าหรับนักเรียนในราชอาณาจักรกัมพูชา และเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ ์เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างเป็นอิสระและต่อเนื่องตลอดชีวิต 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรทางจิตวิทยากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดก าปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา  
2. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดก า

ปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยปัจจัยคัดสรรทางจิตวิทยา 

วิธีการ 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
กระทรวงศึกษาธิการฯ จังหวัดก าปงธม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561-2562 จ านวน 544 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เป็นแบบวัดที่มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) จ านวน 63 ข้อ วัดทั้งหมด 5 ตัวแปร ได้แก่ 1) การก ากับตนเองในการเรียน มีจ านวน 15 ข้อ ที่
ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาจากกรอบแนวคิดของ Zimmerman และ Pons (1986) 2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มี
จ านวน 14 ข้อ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา โดยวัดตามองค์ประกอบของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงตาม
แนวคิดของ McClelland (1961) 3) อัตมโนทัศน์ด้านวิชาการ มีจ านวน 10 ข้อ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา 
โดยวัดตามองค์ประกอบของแบบวัดอัตมโนทัศน์ด้านวิชาการที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากแบบวัดอัตมโนทัศน์
ด้านวิชาการของ Kifer (1977), Reynolds และคณะ (1980), Chie และ William (2002), Liu และ 
Wang (2005) และ Kamble และ Naik (2013) 4) การเห็นคุณค่าในตนเอง มีจ านวน 14 ข้อ ที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้นมาจากกรอบแนวคิดของ Coopersmith (1981) และ 5) เจตคติต่อการเรียน มีจ านวน 10 ข้อที่
ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาจากกรอบแนวคิดของ Triandis (1971)  

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่  1 คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์หาค่าความเท่ียง (Reliability) และ 2) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ส่วนตอนที่ 2 คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบวัด ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่า
ความที (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบด้วย 1) การ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’ product moment Correlation 
Coefficient) และ 2) การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ 
Stepwise 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรทางจิตวิทยากับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จังหวัดก าปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา  
ตารางที ่1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปร RGU MOT ASC SET ATT GPA 
RGU 1.000      
MOT .768** 1.000     
ASC .612** .720** 1.000    
SET .365** .508** .520** 1.000   
ATT .578** .620** .603** .547** 1.000  
GPA .377** .346** .281** .186** .288** 1.000 

จากตารางที่ 1 พบว่า การก ากับตนเองในการเรียน (RGU) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (MOT) การเห็น
คุณค่าในตนเอง (SET) อัตมโนทัศน์ด้านวิชาการ (ASC) และเจตคติต่อการเรียน (ATT) มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดก าปงธม ราชอาณาจักร
กัมพูชา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  0.377 0.346 
0.288 0.281 และ 0.186 ตามล าดับ 

 
2. ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จังหวัดก าปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา  
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ ค่าความคลาดเคลื่อนของการ
ประมาณค่าตัวแปร และการทดสอบนัยส าคัญ 
ตัวพยากรณ์ R R2 Adj R2 SE F Sig F 

RGU .377 .142 .140 4.69780 89.617 .000 
MOT .387 .150 .147 4.68077 47.610 .026 

จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่ถูกเลือกเข้าสมการมีเพียง 2 ตัวเท่านั้น โดยเรียง
ตามล าดับการเข้าสู่สมการได้ดังนี้ คือ การก ากับตนเองในการเรียน (RGU) และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (MOT) 
ซึ่งมีนัยส าคัญที่ F = 0.000 และ 0.026 ตามล าดับ มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ (R2) สูงขึ้น
ตามล าดับการเพ่ิมตัวแปรพยากรณ์เข้าสู่สมการดังนี้ 0.142 และ 0.150 จะเห็นได้ว่าตัวแปรพยากรณ์ตัว
แปรแรกที่เข้าสู่สมการ คือ การก ากับตนเองในการเรียน (RGU) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) 
เท่ากับ 0.142 สามารถพยากรณ์หรืออธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเกณฑ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(GPA) ได้ร้อยละ 14.20 เมื่อน าตัวแปรพยากรณ์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (MOT) มาพิจารณาร่วมโดยเพ่ิมเข้าสู่
สมการทีละตัว สามารถพยากรณ์หรืออธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเกณฑ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(GPA) ได้สูงขึ้นเป็นร้อยละ 15  
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 เมื่อตรวจสอบตัวแปรพยากรณ์ที่ไม่ผ่านการคัดเข้าสมการ คือ อัตมโนทัศน์ด้านวิชาการ  (ASC) 
แล้วพบว่า อัตราส่วน T ไม่สูงและไม่มีนัยส าคัญพอที่จะเข้าสมการได้อีก แสดงให้เห็นว่าเป็นการสิ้นสุดของ
การเพ่ิมตัวแปร จึงเลือกตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด ในการพยากรณ์ตัวแปรเกณฑ์เพียง 2 ตัวเท่านั้น คือ การ
ก ากับตนเองในการเรียน (RGU) และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (MOT) 
 
ตารางที่ 3 ค่าสถิติของกลุ่มตัวแปรพยากรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสมการถดถอย 

ตัวพยากรณ์ B SE B β T Sig T 

RGU 2.184 .499 .271 4.374 .000 
MOT 1.032 .464 .138 2.225 .026 

a (constant) 23.848 1.143  20.858 .000 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังปรากฏในตารางที่ 3 เมื่อน ากลุ่มตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดทั้ง 2 ตัว เข้า
มาอยู่ในสมการถดถอย พบว่า  

1. ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวพยากรณ์ ซึ่งอยู่ในรูปคะแนนดิบ B ได้แก่ 
   BRGU   =   2.184 BMOT   =   1.032  
2. ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวพยากรณ์ ซึ่งอยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน β ได้แก่ 
   βRGU   =   0.271 βMOT   =   0.138   
3. ค่าคงที่ = 23.848 ดังนั้น จึงได้สมการถดถอยดังนี้ 
    สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ 
    Y’ = 2.184RGU + 1.032MOT + 23.848 
    สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 
    Z’ = 0.271RGU + 0.138MOT  
สรุปได้ว่า เมื่อพิจารณากลุ่มตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 5 ตัว เพ่ือพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

พบว่า กลุ่มตัวแปรพยากรณ์ที่ส าคัญมี 2 ตัว คือ การก ากับตนเองในการเรียน (RGU) และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ (MOT) โดยที่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตัว กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีค่า 0.387 มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า การก ากับตนเองในการเรียน (RGU) และแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ (MOT) สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ โดยมีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 15 

การอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยดังกล่าว มีประเด็นส าคัญท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
1. ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า การก ากับตนเองในการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดก าปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และจากผลการวิจัยนี้พบว่า การก ากับตนเองในการเรียนสามารถพยากรณ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Zimmerman และ Kitsantas (2014) ที่พบว่า 
การก ากับตนเองในการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .01 และการก ากับตนเองในการเรียนสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า 
การก ากับตนเองในการเรียนมีความสัมพันธ์กับผลของการประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวทางการ
เรียน นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จะประเมินตนเองในทางที่ดี และรับรู้ว่าตนเองมี
ความสามารถที่จะท างานให้บรรลุมาตรฐานที่ตั้งไว้ให้ได้ ท าให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 
ภาคภูมิใจในตนเอง เชื่อพลังอ านาจภายในตน และเรียนรู้ที่จะกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ด้วยเหตุผลตาม
เงื่อนไขของสังคม ความส าเร็จจึงเปรียบเสมือนรางวัลหรือแรงเสริมที่จะท าให้บุคคลก ากับตนเองให้มี
พฤติกรรมที่พ่ึงประสงค์ (Bandura, 1977) ดังนั้น บุคคลที่มีการก ากับตนเองในการเรียนจะมีการเสริมแรง
และลงโทษตนเอง และการเสริมแรงด้วยตนเองเป็นเทคนิคการควบคุมตนเองที่มีประสิทธิภาพ ดังเช่น 
ภัคชนัญ ศรีจ๊ะ (2560) ได้น าเอาเทคนิคการเสริมแรงทางบวกไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับเทคนิคการเสริมแรงทางบวกมีคะแนนเจตคติที่ ดีต่อการอ่านเพ่ิมขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในทางตรงกันข้าม ถ้านักเรียนประสบความล้มเหลวทางการเรียนหรือมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าจะประเมินตนเองในการเรียนไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ และน าไปสู่ความไม่อดทนต่อ
การเรียนเพราะคิดว่าอย่างไรตนเองก็ท าได้ไม่ดี ในกรณีนี้นักเรียนจะไม่ก ากับตนเองในการเรียน 
(Zimmerman, 1989) นอกจากนั้นการก ากับตนเองในการเรียนสามารถวัดได้จากระดับผลการเรียนหรือ
คะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Grolnick และ Ryan, 1989)   

2. ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดก าปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Kumari และ Chamundeswari (2015) ที่พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจาก
ผลการวิจัยนี้พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ส อดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ Fakeye (2017) ที่พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์ทางบวกและสามารถ
พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์กับผลของการประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวทางการเรียน ผู้เรียนที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการเรียนสูง ย่อมจะท าให้นักเรียนมุ่งมั่นและเอาใจใส่ต่อการเรียนวิชานั้นมากขึ้น มี
ความกล้าเสี่ยง อดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความทะเยอทะยานในการศึกษาเล่าเรียนและเกิด
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในห้องเรียน ที่โรงเรียนจัดขึ้น ทั้งยังท างานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงตาม
ก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ และมักจะประสบความส าเร็จในการเรียนวิชา
นั้น นอกจากนี้แล้วผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะรู้ว่าเมื่อตัดสินใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้วจะเกิดผลอย่างไร
ตามมาสามารถคาดผลที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้จากการกระท าของตนเอง จึงท าให้บุคคลกลุ่มนี้พยายามท า
ปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะทราบว่าความรู้ที่ได้ในขณะนี้ จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการเรียนรู้ในอนาคต 
ในทางตรงกันข้าม ถ้านักเรียนไม่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการเรียน ก็จะท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย 
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ขาดความตั้งใจ และไม่สนใจเรียนวิชานั้น ๆ จะท าให้การเรียนประสบความล้มเหลวเป็นส่วนใหญ่ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จึงมีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน 
 
สรุป 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถกล่าวโดยสรุปว่า ความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดก าปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา สามารถอธิบายด้วยกลุ่มตัว
แปรพยากรณ์หลัก 2 ตัว คือ การก ากับตนเองในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ได้เพียงร้อยละ 15 
แสดงว่า ตัวแปรที่น ามาศึกษาเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากองค์ประกอบทั้งหมดของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึง
นับว่าเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาต่อไป เพ่ือหาแนวทางที่จะอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้ได้มากที่สุด ส าหรับความแปรปรวนที่เหลืออีกร้อยละ 85 ที่ยังไม่สามารถอธิบายได้น่าจะ
เนื่องมาจากองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ภูมิหลังของนักเรียน พ้ืนความรู้เดิมของ
นักเรียน ความสามารถและวิธีการสอนของครู เป็นต้น  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
1.1 ข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ให้เห็นว่าการก ากับตนเองในการเรียนเป็นตัวพยากรณ์อันดับ

แรกและมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นหากผู้บริหาร และครูผู้สอน ตลอดจนผู้ปกครอง
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนต้องการพัฒนาหรือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีควร
ส่งเสริมให้นักเรียนใช้กลวิธีการก ากับตนเองในการเรียน  สอดแทรกกลวิธีการก ากับตนเองในวิชาต่าง ๆ 
และมอบหมายงานที่เอ้ือต่อการใช้กลวิธีการก ากับตนเองในการเรียน นอกจากนั้นควรน ากลวิธีการก ากับ
ตนเองในการเรียนไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ดีข้ึนต่อไป 

1.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัวพยากรณ์อันดับสองและมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ดังนั้นหากโรงเรียนต้องการพัฒนาหรือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีควรส่งเสริม
ให้ผู้บริหาร และครูผู้สอน ตลอดจนผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนได้เห็นถึงความส าคัญของ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ นอกจากนั้นควรตระหนักและให้ความส าคัญในการเสริมสร้างให้นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์อย่างถูกต้อง ประยุกต์ใช้กิจกรรมการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรท าการวิจัยตัวแปรคัดสรรทางจิตวิทยาอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากที่ได้ศึกษาในครั้งนี้ 

เช่น ตัวครูผู้สอน วิธีและกระบวนการสอน พ้ืนความรู้เดิมของนักเรียน ภูมิหลังของนักเรียน ความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้สอน และเพ่ือน ๆ เพราะตัวแปรเหล่านี้ต่างก็อาจจะมีอิทธิพล
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ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะด้านครูผู้สอน ซึ่งเป็นบุคคลส าคัญที่จะด าเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนให้เป็นที่น่าสนใจ กระตุ้นให้เด็กเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 

2.2 เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ดังนั้นควรมีการน าตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตัวแปรไปศึกษาใน
รูปแบบของการวิจัยเชิงทดลอง หรือการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development: R&D) 
เพ่ือพัฒนากิจกรรมในการส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีและน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับ
เยาวชนราชอาณาจักรกัมพูชาต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแล
สายตาของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ าแนกตาม เพศ และอายุ  ประชากร คือ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน 600 คน จาก 14 
คณะ 120 หลักสูตร จากการค านวณแบบวิธีของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับเชื่อมั่นท่ี 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 222 คน ด้วยวิธีการการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม จ านวน 34 ข้อค าถาม ประกอบด้วย 2 ด้าน เกี่ยวกับ
ความรู้เรื่องสายตาและพฤติกรรมการดูแลสายตา มีค่าความเชื่อมั่น .95 ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์
ส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องสายตาและพฤติกรรมการดูแลสายตา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง 
นอกจากนี้ ระหว่างเพศ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ด้านความรู้เรื่องสายตา แต่ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ ด้านพฤติกรรมการดูแลสายตา ส่วนอาจารย์ที่มีอายุต่างกัน มีความรู้เรื่อง
สายตาและพฤติกรรมการดูแลสายตาที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 
ค าส าคัญ : สายตา, ความรู้และพฤติกรรมการดูแลสายตา 
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Abstract 
This study aimed to investigate and compare the knowledge and behaviour of 

optometry of lecturers in Ramkhamhaeng University (L-RU) as classified by gender 
and age. Populations were 600 L-RU as the program responsible and the program 
designated lecturers, from 14 faculties, 120 programs. Taro Yamane method – 
reliability of .95 was used as showing 222 L-RU participants who were recruited by a 
stratified random sampling. Study tool was 34-item questionnaire consisting of 2 
parts; the knowledge and behaviour of optometry. There was reliability of .95. The 
results of this study showed that most of L-RU had the knowledge and behaviour of 
optometry at moderate level. As comparing between genders, there was statistically 
significant difference in knowledge of optometry, but there was no statistically 
significant difference in behaviour of optometry. As for comparison between ages, 
there was no statistically significant difference in both aspects among them.  
Keywords: vision, knowledge and behaviour of optometry 
 
บทน า 

ปัจจุบันปัญหาสายตาของประชากรเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องตระหนัก เป็นปัญหาที่พบได้เป็น
จ านวนมาก จากข้อมูลงานวิจัยพบว่าจ านวนผู้มีปัญหาสายตาทั่วโลก ในเด็กมีจ านวนถึง 31.2% และ
ในผู้ใหญ่มีจ านวนถึง 97.8% (Hashemi, Fotouhi, Yekta, Pakzad, Ostadimoghaddam, & 
Khabazkhoob, 2017) ปัญหาสายตาสามารถพบเจอได้ในประชากรทุกเพศ ทุกวัย และมีความ
รุนแรงของอาการแตกต่างกันออกไป ในบางรายอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวันหรือ
แม้กระทั่งส่งผลกระทบต่อการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่จ าเป็นที่จะต้องใช้สายตา
ระยะใกล้เป็นเวลานานๆ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือการใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งถ้าบุคลากรใน
องค์กรไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ อาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององค์กรในวงกว้าง 

ผู้ที่มีปัญหาสายตานั้นมีทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในปัจจุบันนั้น
บุคลากรที่เป็นผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพตามีอยู่ด้วยกัน 3 กลุ่ม คือ จักษุแพทย์ นักทัศนมาตร และ 
ช่างแว่นตา โดยที่จักษุแพทย์จะเน้นไปที่ด้านของโรคทางตา นักทัศนมาตรจะเน้นในเรื่องของระบบ
การมองเห็น ภาวะความผิดปกติของสายตา และช่างแว่นตาจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการตัดประกอบ
แว่นสายตา แต่ในสภาวะปัจจุบันของประเทศไทยที่มีจ านวนนักทัศนมาตรไม่เพียงพอ ท าให้การ
ท างานของนักทัศนมาตรยังคงซ้อนทับกับช่างแว่นตา โดยที่สามารถตรวจวัดสายตาได้ทั้งคู่  ท าให้ผู้ที่มี
ปัญหาสายตาจะต้องเป็นผู้เลือกรับบริการ รวมไปถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาสายตา 
เช่น แว่นสายตา คอนแทคเลนส์ หรือการผ่าตัดแก้ไขสายตา เป็นต้น (นพดล ศรีสุรัตนเมธากุล, 2562) 

จากความหลากหลายของผู้ให้บริการ รวมไปถึงความหลากหลายของวิธีการแก้ไขปัญหา
สายตา ท าให้ผู้ที่มีปัญหาสายตาอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของผู้ให้บริการและท าให้เกิด
ความไม่ม่ันใจในมาตรฐานของการให้บริการ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเพ่ือเข้ารับบริการ และส่งผลต่อ
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การเลือกวิธีในการแก้ไขปัญหาสายตาได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างยิ่งในการศึกษาข้อมูลในกลุ่ม
อาจารย์ ที่มีการใช้สายตาอย่างหนักในการอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ และในขบวนการเรียนการสอน 
ซึ่งปัญหาสายตาอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างาน ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าข้อมู ลที่ได้จาก
การศึกษาในครั้งนี้ไปพัฒนาการให้ความรู้และวิธีแก้ไขปัญหาสายตาที่ถูกต้องในกลุ่มอาจารย์ เพราะ
นอกจากจะท าให้กลุ่มอาจารย์มีประสิทธิภาพในการท างานที่ดีแล้ว ยังสามารถส่งต่อความรู้ความ
เข้าใจให้กับนักศึกษาและผู้อ่ืนได้อย่างกว้างขวางต่อไป 
      จากการเรียนการสอนของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหงในปัจจุบัน มีวิชา
ปฏิบัติการวิชาชีพซึ่งด าเนินการภายใต้คลินิกทัศนมาตรศาสตร์ ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้เปิด
ให้บริการตรวจวัดสายตา ประกอบแว่นสายตาและตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นให้แก่บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยรามค าแหงและบุคคลทั่วไป ซึ่งจากการด าเนินงานของคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ ท าให้พบ
เจอค าถามที่เก่ียวข้องกับสายตาและการใช้แว่นตา รวมทั้งยังพบว่าผู้ที่เข้ารับบริการยังมีความเข้าใจที่
ไม่ถูกต้องเก่ียวกับเรื่องของสายตาและการใช้แว่นสายตาเป็นจ านวนมาก ซึ่งปัญหานี้พบทั้งในบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง และ ประชาชนทั่วไป  จึงได้ศึกษาเรื่องความรู้และพฤติกรรมการดูแล
สายตาของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลสายตาของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2. เ พ่ือเปรียบเทียบความรู้ เรื่ องสายตาและพฤติกรรมการดูแลสายตาของอาจารย์                

ในมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ าแนกตาม เพศ และอายุ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง ความรู้และพฤติกรรมการดูแลสายตาของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรามค าแหง     
ผู้ศึกษาได้ศึกษาโดยการวิจัยเชิงส ารวจ(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การศึกษา 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน 600 คน จาก 14 คณะ 120 หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง จาก 14 คณะ จ านวน 222  คน ได้มาจากการค านวณขนาดตัวอย่างแบบวิธี
ของทาโร ยามาเน่ และด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) 
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เครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องสายตาและพฤติกรรม

การดูแลสายตาของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน 34 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น .95 และ
แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของอาจารย์ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องสายตา  
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสายตา   

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยหาความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือ ด้วยการ โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 

ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในเนื้อหา และด้านภาษาที่ใช้ เ พ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้
แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ จากนั้นจึงหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดย แบบสอบถามที่ได้จากการ
หาความเที่ยงตรง (Validity) ไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างอาจารย์มหาวิทยาลัย
รามค าแหงที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาหลัก จ านวน 30 คน จากนั้นน าข้อมูลจากการ
ทดลองใช้มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น โดยการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า          
คอนบราค เท่ากับ 0.95 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จากนั้นน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริง 
  
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

1. ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องมือวิจัย และหาคุณภาพของเครื่องมือ ด้วยการหาความ
เที่ยงตรง (Content Validity) และความเชื่อม่ัน (Intra-class Reliability) 

2. ยื่นโครงร่างการวิจัยต่อคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง เพ่ือขอการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

3. ด าเนินการติดต่อขอเก็บข้อมูลวิจัยใน มหาวิทยาลัยรามค าแหง จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยรามค าแหง จาก 14 คณะ โดยมีการแจ้ง
วัตถุประสงค์ และอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามอย่างละเอียด  

4. ท าการสุ่มตัวอย่าง จากนั้นเข้าพบกลุ่มตัวอย่างและท าการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท า
วิจัย พร้อมทั้งก าหนด วัน เวลา และสถานที่ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งขั้นตอนต่าง ๆ ใน
การทดลองให้ผู้เข้ารับการทดลองได้รับทราบ และลงนามยินยอมเข้ารับการวิจัย 

5. ด าเนินการเก็บข้อมูลวิจัยตามแผนการวิจัย 
6. น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ผลและแปลผลในรูปแบบตารางและความเรียง 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ  ดังต่อไปนี้ 
1.ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบประเมินแต่ละฉบับ 
2.น าแบบสอบถามในส่วนของข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลมาแจกแจงความถี่ 

และค่าร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 
3.น าแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องสายตาและพฤติกรรมการดูแลสายตาของอาจารย์ 
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มหาวิทยาลัยรามค าแหง มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (   ) และค่าส่วนเบี่ยงแบน
มาตรฐาน (SD) โดยใช้การแปลผลค่าเฉลี่ย  ที่มาเปรียบเทียบโดยถือเกณฑ์ ดังนี้ คือ 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 – 5.00 หมายถึงมีระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 – 4.49 หมายถึงมีระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 – 3.49 หมายถึงมีระดับปานกลาง   
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50– 2.49 หมายถึงมีระดับน้อย    
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00– 1.49 หมายถึงมีระดับน้อยที่สุด  

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้เรื่องสายตาและพฤติกรรมการดูแลสายตาของอาจารย์ ใน 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  จ าแนกตาม เพศ และอายุ โดยสถิติ t  test และ One - way ANOVA    

 
ผลการวิจัย 
ตาราง 1  แสดงจ ำนวนและค่ำร้อยละของข้อมูลสถำนภำพส่วนบุคคลผู้ตอบค ำถำมจ ำแนกตำม เพศ 
อำยุ  

คุณลักษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1.เพศ 
  

              ชาย 87 39 

              หญิง 135 61 

รวม 222 100 

2.อายุ 
  

             25-35  ปี 42 19 

             36-45   ปี 89 40 

             46-59   ปี 64 29 

             60  ปีขึ้นไป 27 12 
รวม 222 100 

 
จากตาราง 1 พบว่า  อาจารย์มหาวิทยาลัยรามค าแหง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.0 

และเพศชายร้อยละ 39  มีอายุช่วง 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.0  รองลงมาคือ อายุช่วง 46-59 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 29.0 อายุอยู่ในช่วง 25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.0 และอายุช่วง 60 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 12 ตามล าดับ   
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ตาราง 2  ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนพฤติกรรมกำรดูแลสำยตำของอำจำรย์  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
ด้ำนควำมรู้เรื่องสำยตำ  เป็นรำยข้อ 
 

ความรู้เรื่องสายตา   SD ระดับ 
1. ท่านสามารถอธิบายสภาวะการมองเห็นในปัจจุบันของท่านได้ 
2. ท่านสามารถอธิบายถึงความแตกต่างของสายตาสั้น  
สายตายาว  และ สายตาเอียงได้ 
3. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาสายตา 
4. ท่านมีความรู้ในการเลือกใช้แว่นสายตาแต่ละประเภท 
5. ท่านมีความรู้ในการดูแลรักษาเลนส์แว่นตาของท่าน 
6. ท่านมีความรู้ในการใช้งานคอนแทคเลนส์ 
7. ท่านมีความรู้ในการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ 
8. ท่านมีความรู้ในการแก้ไขสายตาด้วยวิธีการผ่าตัด 
9. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เลนส์แว่นตาแต่ละชนิดใน 
    ปัจจุบัน 
10. ท่านสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาสายตาที่ถูกต้องให้แก่ตัว 
      ท่านเองได ้
11. ท่านสามารถให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาสายตาแก่คนใน 
      ครอบครัวของท่านได้ 
12. ท่านรู้ว่าเมื่อท่านมีปัญหาสายตาท่านจะต้องไปหาใคร 
13. ท่านเลือกใช้แว่นตาได้ตรงจุดประสงค์ท่ีท่านต้องการทุกครั้ง 
14. ท่านรู้ถึงอันตรายจากรังสียูวีที่ส่งผลต่อดวงตา 
15. ท่านรู้ว่าจะต้องปกป้องดวงตาจากรังสียูวีอย่างไร 
16. ท่านรู้ถึงอันตรายของแว่นกันแดดที่ไม่ได้มาตรฐาน 
17. ท่านสามารถอธิบายถึงมาตรฐานในการตรวจวัดสายตาได้ 
18. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดสายตา 
ภาพรวม 

3.97 
 
3.79 
3.29 
3.22 
3.29 
2.57 
2.53 
2.46 
 
2.72 
 
3.12 
 
2.88 
4.12 
3.72 
3.71 
3.55 
3.53 
3.03 
2.84 
3.42 

0.87 
 
0.97 
1.06 
1.01 
1.02 
1.30 
1.28 
1.30 
 
1.17 
 
1.18 
 
1.13 
0.91 
0.99 
1.06 
0.90 
1.10 
1.18 
1.22 
1.09 

มาก 
 
มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
น้อย 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
จากตาราง 2 พบว่า  อาจารย์มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีความรู้เรื่องสายตา โดยภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง (   = 3.42)  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยรามค าแหงมี
ความรู้เรื่องสายตา โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ท่านรู้ว่าเมื่อท่านมีปัญหา
สายตาท่านจะต้องไปหาใคร  (  = 4.12)  2) ท่านสามารถอธิบายสภาวะการมองเห็นในปัจจุบันของ
ท่านได ้(  = 3.97)  และ 3)  ท่านมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาสายตา (  = 3.79) 
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ตาราง 3  ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนพฤติกรรมกำรดูแลสำยตำของอำจำรย์  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
ด้ำนพฤติกรรมกำรดูแลสำยตำ  เป็นรำยข้อ 
พฤติกรรมการดูแลสายตา                          SD ระดับ 

1. ท่านจะรีบหาสาเหตุทุกครั้งที่ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น 
2. ท่านจะหลีกเลี่ยงการเดินกลางแดดโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน 
3. ท่านจะใส่แว่นกันแดดทุกครั้งเมื่อต้องเดินกลางแดด 
4. ท่านเลือกใช้แว่นกันแดดโดยเลือกจากความสามารถในการ 
   ป้องกันยูวี มากกว่ารูปทรงของแว่น 
5. เมื่อท่านมีปัญหาสายตาท่านเลือกท่ีจะหาข้อมูลก่อนที่จะ 
    ตัดสินใจเข้ารับบริการ 
6. ท่านจะเลือกเข้ารับบริการในสถานที่ท่ีมีเครื่องมือที่หลากหลาย 
7. เมื่อท่านมีปัญหาสายตาท่านเลือกท่ีจะไปหาจักษุแพทย์            

หรือนักทัศนมาตรก่อนไปร้านแว่น 
8. เมื่อมีความผิดปกติที่ดวงตาท่านจะไปหาจักษุแพทย์ทุกครั้ง 
9. เมื่อมีความผิดปกติของสายตาท่านจะไปหานักทัศนมาตรทุกครั้ง 
10.เมื่อแว่นตาที่ท่านใช้อยู่เกิดความเสียหายท่านจะไปแก้ไขท่ีร้าน 
     แว่นทุกครั้ง 
11.ท่านจะพิจารณาถึงผลกระทบของการแก้ไขปัญหาสายตาใน 
     แต่ละวิธีก่อนที่จะเลือกวิธีแก้ไข 
12.ท่านเป็นผู้เลือกผลิตภัณฑ์เลนส์แว่นตาด้วยตนเอง มากกว่าที่จะ      

ให้ร้านเป็นคนแนะน า 
13.ท่านจะไม่เปลี่ยนแว่นตาถ้าแว่นตาเดิมยังสามารถใช้ได้อยู่ 
14.ท่านจะเลือกใช้แว่นตามากกว่าคอนแทคเลนส์ 
15.ท่านจะเลือกใช้คอนแทคเลนส์รายวันเพราะไม่ต้องดูแลรักษาหลัง

การใช้งาน 
16.เมื่อมีความผิดปกติทางสายตาท่านมีความต้องการที่จะท า Lasik 
ภาพรวม 

3.81 
3.49 
3.00 
3.28 
 
3.67 
 
3.64 
3.51 
 
3.57 
2.84 
3.68 
 
3.53 
 
3.50 
 
3.75 
3.92 
2.44 
 
2.63 
3.39 

0.95 
0.97 
1.31 
1.19 
 
0.86 
 
0.92 
1.09 
 
1.10 
1.20 
1.04 
 
0.94 
 
1.01 
 
0.99 
1.11 
1.40 
 
1.31 
1.09 

มาก 
มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
มาก 
 
มาก 
มาก 
 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
มาก 
น้อย 
 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

จากตาราง 3 พบว่า  อาจารย์มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีพฤติกรรมการดูแลสายตา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (   = 3.39)  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัย
รามค าแหงมีพฤติกรรมการดูแลสายตา โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1)  ท่านจะ
เลือกใช้แว่นตามากกว่าคอนแทคเลนส์ (  = 3.92)  2) ท่านจะหลีกเลี่ยงการเดินกลางแดดโดยไม่มี
อุปกรณ์ป้องกัน (  = 3.81)  และ 3) ท่านจะไม่เปลี่ยนแว่นตาถ้าแว่นตาเดิมยังสามารถใช้ได้อยู่ (   
= 3.75) 
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ตาราง 4   ผลกำรเปรียบเทียบพฤติกรรมกำรดูแลสำยตำของอำจำรย์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
จ ำแนกตำมเพศ เป็นรำยด้ำน 
 เพศ 

  t Sig รายการ ชาย หญิง 
   SD   SD 
1. ความรู้เรื่องสายตา 
2 .  พฤติ กรรมการดู แล
สายตา 
ภาพรวม 

3.44 
3.36 

 
3.4 

0.81 
0.73 

 
0.77 

3.11 
3.44 

 
3.27 

0 .67 
0.66 

 
0.33 

2.189 
0.540 
 
1.36 

.031* 

.591 
 
0.31 

*p < .05 
จากตาราง 4 พบว่า พฤติกรรมการดูแลสายตาของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีเพศ

ต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลสายและภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนความรู้เรื่องสายตาแตกต่างกันอย่าง
มีส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ตาราง 5  ผลกำรเปรียบเทียบพฤติกรรมกำรดูแลสำยตำของอำจำรย์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง โดย
จ ำแนกตำมอำยุเป็นรำยด้ำน  

พฤติกรรม 
25-35 ป ี 36-45 ป ี 46-59 ป ี 60 ปีขึ้นไป 

F p 
  SD   SD   SD   SD 

ความรู้เรื่องสายตา 
พฤติกรรมการดูแล
สายตา 
ภาพรวม 

3.32 
3.46 
 
3.39 

0.65 
0.56 
 
0.60 

3.33 
3.45 
 
3.39 

0.75 
0.63 
 
0.69 

3.11 
3.27 
 
3.19 

0.82 
0.85 
 
0.83 

3.13 
3.38 
 
3.25 

0.69 
0.57 
 
0.63 

0.63 
0.47 
 
0.55 

.59 

.70 
 
.64 

*p < .05 
จากตาราง 5 พบว่า พฤติกรรมการดูแลสายตาของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีอายุ

ต่างกัน มีความรู้เรื่องสายตา พฤติกรรมการดูแลสายและภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการดูแลสายตาของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรามค าแหง  เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสายตาของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรามค าแหง และเพ่ือเปรียบเทียบความรู้
เรื่องสายตาและพฤติกรรมการดูแลสายตาของอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยรามค าแหง  จ าแนกตาม เพศ 
และอายุ  ซึ่งท าให้พบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

อาจารย์ในมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีพฤติกรรมการดูแลสายตา โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้งนี้น่าจะเนื่องมาจากเหตุผลที่ว่า พฤติกรรมการดูแลสายตาเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจง และเป็นสิ่ง
ที่ใกล้ตัว จึงท าให้ทุกคนมองข้ามในการดูแลสายตาของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ  งานวิจัยของ วิชัย ศรี
คาและคณะ (2560) ศึกษาพฤติกรรมการกินที่มีผลต่อสุขภาพในช่องปากของเด็กวัยรุ่นตอนต้น  ใน
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จังหวัดนครปฐม  พบว่า พฤติกรรมการกินที่มีผลต่อสุขภาพช่องปากของเด็กวัยรุ่นตอนต้น ในจังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และงานวิจัยของ สรุปได้ว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ไม่ว่าจะด้านใดก็ตามคนส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญในการดูแลตนเองค่อนข้างน้อย  

อาจารย์ที่มีเพศต่างกัน มีความรู้เรื่องสายตาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และอาจารย์ที่มี
เพศต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลสายตาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้น่าจะเนื่องมาจากเหตุผล
ที่ว่า  การรับรู้ข้อมูลเรื่องสายตาและกิจกรรรมการใช้สายตาของอาจารย์ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดย
ส่วนใหญ่แล้วมีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ประภาสวัชร์ งามคณะ (2557) 
ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนไทยในเขตปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า คนไทยในเขต
ปริมณฑลที่มีอายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา สถานภาพสมรส และศาสนา ต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพแตกต่างกัน ยกเว้นที่มีเพศ และภูมิล าเนาต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไม่แตกต่างกัน 
ส าหรับปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และงานวิจัยของ ชุติมา ลีลาอุดมลิปิ (2552) ศึกษา
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์  พบว่า  
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างอายุ เพศ  ระดับ
การศึกษาที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่มีความแตกต่าง    

อาจารย์ที่มีอายุต่างกัน มีความรู้เรื่องสายตาและพฤติกรรมการดูแลสายตาที่ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้น่าจะเนื่องมาจากเหตุผลที่ว่า อายุของกลุ่มที่ส ารวจ ไม่ได้มีความหลากหลาย จึง
ส่งผลท าให้ความรู้เรื่องสายตาและพฤติกรรมการดูแลสายตามีความใกล้เคียงกัน  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศิริสุข นาคะเสนีย์ (2559) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ 
 การศึกษาในครั้งนี้เสนอว่าถึงแม้ผลจากงานวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้ง 2 สมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ แต่ผู้วิจัยพบว่าทั้งความรู้และพฤติกรรมอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความ
จ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมพูนความรู้และพฤติกรรมการดูแลสายตาที่ถูกต้องย่างสม่ าเสมอ โดยการจัด
โปรแกรมที่ให้ความรู้อย่างมีแบบแผนและต่อเนื่องแก่ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้หรือการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นอกจากนี้การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ และมีสวัสดิการ
ของมหาลัยในการจัดอบรมความรู้เรื่องการดูแลสายตา หรือเผยแพร่ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์  ซึ่งอาจ
ช่วยให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสายตาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้สูงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

การก าหนดตัวแปรควรจะต้องมีความหลากหลายมากขึ้น เช่น อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
การศึกษา สถานภาพ เป็นต้น เพื่อจะได้ท าให้เกิดการศึกษารอบด้านมากยิ่งขึ้น และสามารถน ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านการมองเห็นของประชากรในประเทศต่อไป 
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การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 ผู้วิจัยได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจ า
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ รหัสโครงการ RU-HS-RESC/xd-0073/62  และในการตรวจสอบการ
คัดลอก พบดัชนีความเหมือน (Similarity Index) ร้อยละ 0.00 
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ช่วงความเชื่อมั่นส าหรับความแปรปรวนของการแจกแจงเลขช้ีก าลัง 
Bootstrap Confidence Interval for Variance of Exponential Distribution 

อรไท ช้ัวเจริญ1*  วริษา ต่างใจ1  พรรณนา เอี่ยมสุวรรณ์1   
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยชิ้นนี้ได้ท าการเสนอวิธีใหม่ขึ้นเพ่ือสร้างช่วงความเชื่อมั่นส าหรับความแปรปรวนของ
การแจกแจงเลขชี้ก าลังโดยใช้วิธีบูตสแตรป จากนั้นได้ท าการเปรียบเทียบกับวิธีเอกแซค ซึ่งเป็นวิธีที่
น าเสนอโดย Thangjai และคณะ (2018) ผลการศึกษาพบว่าช่วงความเชื่อมั่นของวิธีบูตสแตรปเป็นวิธี
ที่ดีเมื่อตัวอย่างมีขนาดใหญ่ 
ค าส าคัญ บูตสแตรป, การแจกแจงชี้ก าลัง, ความแปรปรวน, ช่วงความเชื่อมั่น 
 
Abstract 

This paper presents a new approach for constructing the confidence interval 
for variance of exponential distribution. This new confidence interval was 
constructed based on the bootstrap approach and compared with the existing 
confidence interval constructed using the exact approach of Thangjai et al. (2018). 
The results indicated that the bootstrap confidence interval is the better one when 
the sample size is large.  
 
Keywords Bootstrap, exponential distribution, variance, confidence interval  
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Introduction 
The variance is an absolute measure of dispersion. It measures only one set 

of data and observes how far each value in the data set is from average.  If the 
data is highly distributed, it makes the measure of central tendency less 
effective. Abu-shawiesh et al. (2011) showed that the confidence interval of variance 
is effective when the data is the normal distribution. In fact, some data, 
e.g.  economic or social sciences, may be the exponential distribution.  For example, 
population declines due to reduced birth rates, the increasing of internet users, or 
the economics growth rates in some countries. 

Efron and Tibshirani (1994) proposed an effective estimation method with a 
random sampling technique called Bootstrap approach, which is a nonparametric 
estimation without assumption of data analysis.  Tongkaw (2018) developed the 
confidence interval of variance in single population with the bootstrap approach. 
This is efficiency when data are non-normal distribution. Thangjai et al. (2018) 
compared the confidence interval of variance in exponential distribution with three 
approaches: GCI, LS and Exact, it is found that the probability value is close to the 
95% confidence level but exact approach has the shortest average length. 

The method of interval estimation come from the estimating the point of 
parameters. The purpose of this paper is to estimate the confidence interval of the 
variance in exponential distribution using Bootstrap approach, which is a point 
estimation of the expected value and variance with repeated sampling techniques, in 
order to improve the efficiency of the confidence interval of variance. 
 
Confidence intervals for variance   
Assume that 𝑋 = (𝑋1,𝑋2, … ,𝑋𝑋) is a random variable from exponential distribution. 
It is well-known that the probability density function of 𝑋 is  
 
                                          𝑋(𝑋) = 𝑋𝑋−𝑋𝑋,                                                 (1) 

 
where 𝑋 is rate parameter, 𝑋 > 0, and 𝑋 ≥ 0. The maximum likelihood estimator of 
𝑋 is �̂� = 1/�̅�. 

The mean and variance of 𝑋 are 
 
                                           𝑋(𝑋) = 1/𝑋                                                     (2) 
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and   
 

𝑋 = 𝑋𝑋𝑋(𝑋) = 1/𝑋2.                                                 (3) 
 

Suppose that �̅� is the sample mean of 𝑋. Then the maximum likelihood 
estimator of �̂�  is  

 
�̂� = 1/�̅�2.                                                       (4) 

 
There are two confidence intervals for variance of exponential distribution in 

this section; the exact confidence interval is proposed by Thangjai et al. (2018) and 
the bootstrap confidence interval.  
 
Exact confidence interval  
Following Thangjai et al. (2018), the lower limit and upper limit of exact confidence 
interval for variance of exponential distribution are 
 
                                  𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 =

4𝑋2

�̂�
2

(𝑋
1−
𝑋
2

,2𝑋
2 )

2                                                 (5) 

 
and 
 
                                     𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 =

4𝑋2

�̂�
2

(𝑋𝑋
2

,2𝑋
2 )

2 ,                                                (6) 

 
 where 𝑋𝑋/2,2𝑋

2  and 𝑋1−𝑋/2,2𝑋
2  are the 100(𝑋/2)-th and 100(1 −𝑋/2)-th percentile 

of chi-squared distribution with 2𝑋 degrees of freedom.  
Therefore, the confidence interval for variance of exponential distribution 

based on the exact approach is defined as 
 

                           𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 = [𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋,𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋] ,                                       (7) 
 
where 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 and 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 are defined in (5) and (6), respectively. 
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Bootstrap confidence interval  
Let 𝑋 = (𝑋1,𝑋2, … ,𝑋𝑋) be the observed value of  𝑋 = (𝑋1,𝑋, … ,𝑋𝑋). 

Suppose that �̂� is the empirical distribution with the probability 1/𝑋 on each of the 
observed values 𝑋𝑋, where 𝑋 = 1,2, … ,𝑋. Let 𝑋∗ = (𝑋1

∗ ,𝑋2
∗ , … ,𝑋𝑋

∗ ) be the random 
sample drawn from �̂�, called the bootstrap sample. Also, let  𝑋∗ = (𝑋1

∗ ,𝑋2
∗ , … ,𝑋𝑋

∗ ) 
be the observed value of bootstrap sample. That is 𝑋∗ = (𝑋1

∗ ,𝑋2
∗ , … ,𝑋𝑋

∗ ) is a 
resample of 𝑋 = (𝑋1,𝑋2, … ,𝑋𝑋).  

The bootstrap confidence interval can be constructed based on several 
methods. In this paper, the bootstrap confidence interval is constructed based on 
bootstrap percentiles. The bootstrap approach is used the bootstrap sample and 
percentiles of the bootstrap distribution. 

The variance estimator of exponential distribution based on the bootstrap 
sample is defined as 

 
                                              �̂�∗

= 1/(�̅�∗
)

2
.                                                 (8) 

 
Therefore, the confidence interval for variance of exponential distribution 

based on the bootstrap approach is defined as 
 

                     𝑋𝑋𝑋𝑋 = [𝑋𝑋𝑋,𝑋𝑋𝑋] = [�̂�
∗
(𝑋/2), �̂�

∗
(1 −𝑋/2)],                        (9)  

    
where �̂�∗

(𝑋/2) and �̂�∗
(1 −𝑋/2)  are the 100(𝑋/2)-th and 100(1 −𝑋/2)-th 

percentile of �̂�∗, respectively. 
 

Simulation 
The performances of the exact approach and bootstrap approach are evaluated 
through Monte Carlo simulation with 5,000 runs using R program. The exact 
confidence interval is constructed using (7), whereas the bootstrap confidence 
interval is constructed based on computational method with 5,000 runs (say, 
5,000�̂�∗’s). The performances of two confidence intervals are compared using the 
coverage probability and average length of the confidence interval. The nominal 
confidence level is 1 −𝑋. 

Based on the research paper of Thangjai et al. (2018), a random sample is 
generated from the exponential distribution with rate parameter 𝑋 = 0.5, 1.0, 1.5, 
2.0, 2.5, 3.0, 3.5, and 4.0. The sample size 𝑋 = 10, 30, 50, 100, 200, and 500. The 
coverage probabilities and average lengths of the exact and bootstrap confidence 
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intervals are presented in Table 1. The result indicated that the coverage probability 
of the exact confidence interval is close to the nominal confidence level of 0.95 for 
all sample cases. The coverage probability of the bootstrap confidence interval is 
less than the nominal confidence level of 0.95 when the sample size is small and 
moderate, whereas the coverage probability of this confidence interval is close to 
the nominal confidence level of 0.95 when the sample size is large. For large 
sample, the average length of the bootstrap confidence interval is shorter than these 
of the exact confidence interval. Therefore, the exact confidence interval is better 
than the bootstrap confidence interval for small and moderate and the bootstrap 
confidence interval is better than the exact confidence interval for large sample.  
 
Table 1 The coverage probability (CP) and average length (AL) of 95% two-sided 
confidence intervals for variance of exponential distribution 

n  
Exact approach Bootstrap approach 
CP AL CP AL 

10 0.5 0.9524 17.9829 0.9280 12.0701 
1.0 0.9414 4.4569 0.9230 2.9940 
1.5 0.9476 1.9649 0.9234 1.3198 
2.0 0.9494 1.1026 0.9190 0.7404 
2.5 0.9518 0.6963 0.9200 0.4676 
3.0 0.9456 0.4852 0.9208 0.3258 
3.5 0.9454 0.3620 0.9162 0.2431 
4.0 0.9530 0.2738 0.9192 0.1839 

30 0.5 0.9498 6.9170 0.9402 6.0698 
1.0 0.9524 1.7263 0.9414 1.5147 
1.5 0.9528 0.7687 0.9446 0.6747 
2.0 0.9486 0.4355 0.9372 0.3823 
2.5 0.9542 0.2796 0.9438 0.2453 
3.0 0.9542 0.1929 0.9498 0.1693 
3.5 0.9466 0.1415 0.9402 0.1241 
4.0 0.9462 0.1082 0.9380 0.0949 

 

Table 1 (Cont.) The CP and AL of 95% two-sided confidence intervals for variance of 
exponential distribution 

n  
Exact approach Bootstrap approach 
CP AL CP AL 
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n  
Exact approach Bootstrap approach 
CP AL CP AL 

50 0.5 0.9490 4.9660 0.9404 4.5935 
1.0 0.9394 1.2444 0.9358 1.1510 
1.5 0.9524 0.5529 0.9450 0.5113 
2.0 0.9502 0.3111 0.9424 0.2877 
2.5 0.9530 0.1991 0.9438 0.1841 
3.0 0.9468 0.1389 0.9426 0.1283 
3.5 0.9566 0.1011 0.9476 0.0935 
4.0 0.9514 0.0776 0.9456 0.0718 

100 0.5 0.9530 3.3347 0.9510 3.2069 
1.0 0.9470 0.8312 0.9422 0.7992 
1.5 0.9532 0.3673 0.9506 0.3533 
2.0 0.9496 0.2084 0.9468 0.2005 
2.5 0.9544 0.1332 0.9510 0.1281 
3.0 0.9506 0.0921 0.9566 0.0886 
3.5 0.9470 0.0675 0.9430 0.0649 
4.0 0.9516 0.0519 0.9501 0.0499 

200 0.5 0.9514 2.2722 0.9588 2.2282 
1.0 0.9490 0.5702 0.9438 0.5593 
1.5 0.9530 0.2543 0.9520 0.2495 
2.0 0.9488 0.1426 0.9474 0.1398 
2.5 0.9502 0.0914 0.9500 0.0897 
3.0 0.9516 0.0633 0.9516 0.0621 
3.5 0.9456 0.0464 0.9426 0.0455 
4.0 0.9406 0.0357 0.9488 0.0350 

500 0.5 0.9488 1.4184 0.9488 1.4077 
1.0 0.9506 0.3549 0.9488 0.3522 
1.5 0.9478 0.1576 0.9472 0.1564 
2.0 0.9526 0.0887 0.9500 0.0880 
2.5 0.9492 0.0567 0.9480 0.0562 
3.0 0.9528 0.0394 0.9536 0.0390 
3.5 0.9514 0.0290 0.9494 0.0287 
4.0 0.9558 0.0222 0.9538 0.0219 

Figure 1 The CP and AL of 95% two-sided confidence intervals for variance of 
exponential distribution: 𝑋 = 0.5 
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Figure 2 The CP and AL of 95% two-sided confidence intervals for variance of 
exponential distribution: 𝑋 = 1.0 

 

 
 
Figure 3 The CP and AL of 95% two-sided confidence intervals for variance of 
exponential distribution: 𝑋 = 1.5 
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Figure 4 The CP and AL of 95% two-sided confidence intervals for variance of 
exponential distribution: 𝑋 = 2.0 

  
 
Figure 5 The CP and AL of 95% two-sided confidence intervals for variance of 
exponential distribution: 𝑋 = 2.5 

  
 
Figure 6 The CP and AL of 95% two-sided confidence intervals for variance of 
exponential distribution: 𝑋 = 3.0 
 

  
 
 
 
 
 
Figure 7 The CP and AL of 95% two-sided confidence intervals for variance of 
exponential distribution: 𝑋 = 3.5 
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Figure 8 The CP and AL of 95% two-sided confidence intervals for variance of 
exponential distribution: 𝑋 = 4.0 

  
 
Conclusion and discussion 

According to Thangjai (2018), the exact approach is the best approach for the  
interval estimation of exponential population. In this paper, the bootstrap approach 
is compared with the exact approach. The results indicated that the exact approach 
is best confidence interval for all cases, but the bootstrap approach is the shortest 
average length when the sample size increasing. Therefore, the bootstrap can be 
used to estimate the confidence interval for the variance of exponential distribution.  

Note that if the data comes from the exponential distribution with rate 1, 
then  

the coverage probability is close to the nominal confidence level when the sample 
size is large; see Panichkitkosolkul (2013). 
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คุณภาพน ้าและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้าขุมเหมืองเก่า อ้าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
Water Quality and its Utilization of Old Mining Pits in Ampere Muang,  
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บทคัดย่อ 
 ท าการศึกษาคุณภาพน้ าและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าขุมเหมืองเก่าในพ้ืนที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี จ านวน 17 บ่อ โดยท าการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ าทั้ง 28 พารามิเตอร์ 
ตามวิธีมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน 
พบว่า แหล่งน้ าขุมเหมืองเก่าส่วนใหญ่ในต าบลหนองข้างคอกและต าบลนาป่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 2 โดยพบการปนเปื้อนของสารหนู และ BOD สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ าผิวดินในแหล่งน้ าขุมเหมืองเก่าของต าบลหนองข้างคอก (NK7) และ ต าบลหนองรี (NR1-
NR5) และ ต าบลนาป่า (NP2) ซึ่งหากต้องการน าน้ ามาใช้เพ่ือการอุปโภค -บริโภคจะต้องมีการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษเพ่ือลดปริมาณความเข้มข้นของสารหนู โดยแหล่งน้ าทั้งหมดมีปริมาตร
น้ ารวมเท่ากับ 8,829,088 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งแหล่งน้ าในต าบลนาป่ามีศักยภาพเหมาะสมที่สุดส าหรับ
การน าน้ าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต เนื่องจากต าแหน่งที่ตั้งกระจายตัวโดยรอบชุมชนส าคัญหลายแห่ง
ท าให้สะดวกต่อการเข้าถึงแหล่งน้ ามากกว่าพื้นท่ีอ่ืน 
 
ค้าส้าคัญ คุณภาพน้ า, น้ าผิวดิน, ขุมเหมืองเก่า, เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ, ชลบุรี 
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Abstract 
  Water quality and utilization of 17 old mining pits in Muang district Chonburi 
province were studied. Total water capacity is 8,829,088 m3. The water samples were 
analyzed for 28 parameters according to the surface water quality standard of 
Thailand by Pollution Control Committee. The results showed that most of the old 
pits were ranked in class 2 of the water quality standard. Contaminations of excess 
As and BOD of the standard were found in NK7 NP2 and NR1-NR5 pits. In order to use 
water from them for household consumption, special water treatment process to 
terminate As is required. The old pits in Napa sub-district have a higher potential to 
be water resource than other sub-district due to water quality, location, and 
accessibility. 
 
Keywords Water quality, Surface water, Old mining pits, Geoinformatics, Chonburi 
 
บทน้า 
 จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยหรือริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของ
อ่าวไทย มีประชากรกว่า 1,509,125 คน โดยอ าเภอเมืองมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 330,000 คน 
(กรมการปกครอง, 2560) มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น บางแสน ศรีราชา พัทยา เป็น
ต้น  และเนื่องจากในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก จึงท าให้เกิดการ
ขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิค ม
อุตสาหกรรมปิ่นทอง และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็นต้น รวมไปถึงการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ท าให้มีประชากรเข้ามาในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก ซึ่งกิจกรรม  
ต่าง ๆ ที่กล่าวมาส่งผลให้ความต้องการในการใช้ทรัพยากรน้ าเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ท าให้พ้ืนที่ในบาง
อ าเภอของจังหวัดชลบุรีประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า เช่น อ าเภอเกาะจันทร์ อ าเภอพนัสนิคม 
อ าเภอพานทอง และอ าเภอบ่อทอง (ข่าวออนไลน์, 2561) ถึงแม้ว่าอ าเภอเมืองจะยังไม่ประสบกับ
ปัญหาดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรเตรียมความพร้อมและวางแนวทาง
ในการจัดหาแหล่งน้ าส ารองเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในการใช้อุปโภค-บริโภค 
 ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีปรากฏว่า มีแหล่งน้ าอีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเป็นบ่อน้ าขนาดใหญ่
ที่ถูกทิ้งร้างหลังจากการท าธุรกิจเหมืองแร่ในอดีตเรียกว่า แหล่งน้ าขุมเหมืองเก่า (Old Mining Pits) 
รวมทั้งเป็นพื้นที่ท่ีเคยมีการน าหน้าดินไปขาย เมื่อเวลาผ่านไปจึงเกิดการสะสมของน้ าฝนและน้ าใต้ดิน
จนเกิดเป็นแหล่งน้ าขุมเหมืองขนาดใหญ่ (สมาน บือราแง , 2557) และจัดว่าเป็นแหล่งน้ าผิวดิน
ประเภทหนึ่งเช่นเดียวกับ บ่อ สระ หรืออ่างเก็บน้ าทั่วไป ซึ่งในพื้นที่อ าเภอเมืองพบบ่อน้ าประเภทนี้อยู่
หลายแห่ง จึงคาดว่าจะสามารถน าน้ าในบ่อมาใช้เป็นแหล่งน้ าส ารองในอนาคตได้ แต่เนื่องจากน้ าใน
แหล่งน้ าขุมเหมืองเก่าอาจยังมีการปนเปื้อนของสารเคมีและโลหะหนักที่ตกค้าง จากการท า
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในอดีต เมื่อฝนตกท าให้เกิดการชะล้างของสารเคมีและโลหะหนักลงสู่ขุมเหมือง
เก่าซึ่งมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ต่ าและใช้รองรับน้ าที่ไหลบ่า (สมทรัพย์ อธิคมรังสฤษฎ์ , 2537) จึง
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จ าเป็นต้องมีการศึกษาคุณภาพน้ าและลักษณะทางกายภาพของแหล่งน้ าขุมเหมืองเก่า เสียก่อน 
เพ่ือที่จะสามารถน าน้ าในขุมเหมืองเก่าไปใช้เป็นแหล่งน้ าส ารองในอนาคตตามความเหมาะสม    

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาคุณภาพน้ าและลักษณะทางกายภาพของแหล่งน้ าขุมเหมืองเก่าในพ้ืนที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี ว่ามีความเหมาะสมในการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านใด 
 
วิธีการ 

ท าการศึกษาแหล่งน้ าขุมเหมืองเก่าในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกแหล่งน้ า ดังนี้ 

1. เป็นแหล่งน้ าที่เกิดจากการขุดตักหน้าดินไปแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี  และมีพ้ืนที่ผิวของบ่อ
มากกว่า 10 ไร่ 

2. มีถนนเข้าถึงและอยู่ห่างจากชุมชนไม่มากนักเพ่ือค านึงถึงการน าน้ าไปใช้ประโยชน์ใน
อนาคตรวมไปถึงพ้ืนที่บ่อสามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างน้ าได้โดยสะดวก 

3. ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ (กรณีเป็นที่ดินส่วนบุคคล) หรือหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ เช่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าไปเก็บตัวอย่างน้ า 
 จากเกณฑ์ดังกล่าวจึงท าให้ได้ตัวแทนแหล่งน้ าขุมเหมืองเก่าในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จ านวน 17 
บ่อ ได้แก่ ต าบลหนองข้างคอก 7 บ่อ (NK1-NK7) ต าบลหนองรี 5 บ่อ (NR1-NR5) และต าบลนาป่า 5 
บ่อ (NP1-NP5) แสดงต าแหน่งที่ตั้งในภาพที่ 1-1 และข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างในตางรางที่ 1-1 
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ภาพที่ 1-1 แผนที่แสดงแหล่งน้ าขุมเหมืองเก่าในต าบลหนองข้างคอก ต าบลหนองรี และต าบลนาป่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
ตารางที่ 1-1 พิกัดจุดเก็บตัวอย่างของแหล่งน้ าขุมเหมืองเก่าในการศึกษานี้ 
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ต้าบล สถานี 
พิกัดต้าแหน่ง พื นที่ (ไร่) พื นที่ผิวบ่อน ้า 

 (ตารางเมตร) 
ความจุ  

(ลูกบาศก์เมตร) 

หนอง
ข้างคอก 

NK1 13.28809, 100.99413 25 47,299 202,487.32 
NK2 13.31364, 101.00292 20 28,271 98,407.43 
NK3 13.31424, 101.00579 5 ไม่ได้ส ารวจ ไม่ได้ส ารวจ 
NK4 13.31649, 101.00725 22 25,455 115,528.8 
NK5 13.31849, 101.00632 17 31,626 71,778.04 
NK6 13.32569, 101.00932 11 17,480 87,254.41 
NK7 13.32608, 101.01405 30 36,936 154,020.29 

หนองรี 

NR1 13.32974, 101.04603 15 24,075 416,361.16 
NR2 13.3272, 101.04327 25.11 40,178 513,050.49 
NR3 13.30487, 101.04761 64.8 103,797 1,226,036.13 
NR4 13.32536, 101.0604 56.7 90,758 853,338.45 
NR5 13.30611, 101.04429 90.9 145,523 1,576,224.18 

นาป่า 

NP1 13.36678, 101.03878 34.2 54,833 236,743.15 
NP2 13.37494, 101.03878 33.6 53,774 611,515.34 
NP3 13.39491, 101.03995 37.7 ไม่ได้ส ารวจ ไม่ได้ส ารวจ 
NP4 13.32536, 101.0604 55.7 89,228 939,938.10 
NP5 13.30611, 101.04429 65.3 10,4511 1,726,405.30 

  รวม 609.01 893,744 8,829,088.59 

 
 การเก็บตัวอย่างน ้า 

 ท าการเก็บตัวอย่างน้ าบ่อละ 1 จุด ใกล้บริเวณขอบบ่อ โดยใช้กระบอกเก็บตัวอย่าง
น้ าที่ระดับความลึกจากผิวน้ า 30 เซนติเมตร รวมไปถึงเก็บตัวอย่างข้อมูลความลึกของแหล่งน้ าแต่ละ
แห่ง โดยการใช้เรืออัตโนมัติส าหรับงานส ารวจและเก็บข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งถูกพัฒนาโดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยร่วมเก็บตัวอย่างข้อมูลส่วนนี้กับ 
ดร.ปาษาณ กุลวานิช นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จากนั้นท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Arc GIS 10.5 โดยใช้เครื่องมือ Cut fill และค านวณปริมาตรน้ าในบ่อ
โดยใช้สมการดังนี้   𝑉𝑜𝑙 = (𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑎) × ∆𝑍  โดย  ∆𝑍 = 𝑍𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 − 𝑍𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 
(Environmental Systems Research Institute, 2014) 

 พารามิเตอร์ที่ศึกษา 
  การศึกษาคุณภาพน้ าทางกายภาพและเคมีจะเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ า 
ผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) (แสดง
ในภาคผนวก ตารางที่ 1-2) โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษามีดังนี้  pH, Temperature, 
Dissolved oxygen, Biological oxygen demand, Total coliform Bacteria, Fecal Coliform 
Bacteria, Nitrate (NO3

-), Ammonia (NH3), Phenols, Copper (Cu), Nickel (Ni) , Iron (Fe), 
Manganese (Mn), Zinc (Zn), Cadmium (Cd), Cr Hexavalent, Lead (Pb) ,Total Mercury 
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(Hg), Arsenic (As), Cyanide, Total Organochlorine Pesticides ตามวิธีการ Standard 
Method for Water and Wastewater Examination (APHA, AWWA and WEF, 2012)  
 
ผลการวิจัย 
 ลักษณะทางกายภาพของแหล่งน ้าขุมเหมืองเก่า 

ต าบลหนองข้างคอก พบแหล่งน้ าขุมเหมืองเก่าทั้งสิ้น 7 บ่อ ได้แก่บ่อ NK1 - NK7 
(ขนาดพ้ืนที่และต าแหน่งที่ตั้งแสดงในตารางที่ 1-1) ลักษณะทางภายภาพของบ่อน้ าทุกบ่อตั้งอยู่
บริเวณที่ราบมีความสูงน้อยกว่า 100 เมตร จากระดับน้ าทะเล ต าแหน่งใกล้กับถนนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 ชลบุรี-พัทยา ทุกบ่อเป็นแหล่งน้ าที่เกิดจากการขุดหน้าดิน/ทรายไปใช้ประโยชน์และถูก
ปล่อยทิ้งร้างไม่ต่ ากว่า 20 ปี แหล่งที่มาของน้ าในบ่อส่วนใหญ่มาจากน้ าฝนและน้ าใต้ดินตามธรรมชาติ 
โดยเฉพาะบ่อ NK1 ได้รับน้ าจากคลองบ่อตะเคียนซึ่งมีต้นน้ ามาจากเขาลานวาที่ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของพ้ืนที่โดยมีฝายทดน้ าเพื่อผันน้ าจากคลองบ่อตะเคียนเข้าสู่บ่อดังกล่าว ปัจจุบันมีการสูบ
น้ าไปใช้เพ่ือเป็นน้ าดิบในการผลิตน้ าประปาให้กับประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบ , บ่อ NK4 อดีตเคยเลี้ยง
ปลาในกระชังแต่ปัจจุบันปิดท าการไปแล้ว มีการสูบน้ าไปใช้เพ่ือกิจกรรมทางการเกษตร , บ่อ NK5 
ปัจจุบันเป็นบ่อตกปลาเชิงพาณิชย์ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป , บ่อ NK6 บริเวณขอบบ่อมีความชัน
ค่อนข้างมาก ได้รับน้ าทิ้งจากร้านอาหารที่ตั้งอยู่บริเวณขอบบ่อ , บ่อ NK7 พบว่ามีการลักลอบทิ้งขยะ
จ านวนมากบริเวณพ้ืนที่รกร้างรอบบ่อ  

ต าบลหนองรี พบแหล่งน้ าขุมเหมืองเก่าทั้งสิ้น 5 บ่อ ได้แก่บ่อ NR1 – NR5 บ่อNR3 
และ NR5 ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ความสูงมากกว่า 100 เมตรจากระดับน้ าทะเล นอกนั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่มี
ความสูงน้อยกว่า 100 เมตรจากระดับน้ าทะเล สามารถเข้าถึงอย่างสะดวกโดยถนนทางหลวง
หมายเลข 344 ทั้ง 5 บ่อเป็นแหล่งน้ าที่เกิดจากการขุดทรายไปใช้ประโยชน์และถูกปล่อยทิ้งร้างไม่ต่ า
กว่า 40 ปี แหล่งที่มาของน้ าในบ่อส่วนใหญ่มาจากน้ าฝนและน้ าใต้ดินตามธรรมชาติ จากการส ารวจ
ภาคสนาม พบว่าบ่อ NR1 มีการสูบน้ าเพ่ือขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณโดยรอบ ,บ่อ NR3 
ขอบบ่อมีความชันค่อนข้างมาก ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านแสงจันทร์สัปปายะซึ่งใช้ประโยชน์
จากบ่อในการอุปโภค-บริโภค ได้รับน้ าจากคลองช่องมะเฟืองที่มีต้นน้ าจากเขาเขียว , บ่อ NR4 ถูก
ปล่อยทิ้งร้างมานานกว่า 50 ปี บริเวณขอบบ่อมีความชันค่อนข้างมาก, บ่อ NR5 พ้ืนที่บ่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของร้านอาหารชลบุรีเม้าเท้นซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป  
   ต าบลนาป่า พบแหล่งน้ าขุมเหมืองเก่าทั้งสิ้น 5 บ่อ ได้แก่บ่อ NP1 – NP5 ลักษณะ
ทางภายภาพของบ่อน้ าทุกบ่อตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ความสูงมากกว่า 100 เมตรจากระดับน้ าทะเล เข้าถึง
อย่างสะดวกโดยถนนทางหลวงหมายเลข 315 ทั้ง 5 บ่อเป็นแหล่งน้ าที่เกิดจากการขุดหน้าดิน/ทราย
ไปใช้ประโยชน์และถูกปล่อยทิ้งร้างประมาณ 30 ปี แหล่งที่มาของน้ าในบ่อมาจากน้ าฝนและน้ าใต้ดิน
ตามธรรมชาติ จากการส ารวจภาคสนามพบว่าบ่อ NP1 มีชุมชนตั้งอยู่บริเวณโดยรอบแต่ไม่พบการน า
น้ าไปใช้ประโยชน์, NP3 พบว่ามีล ารางน้ าเสียระบายน้ าทิ้งจากชุมชนลงสู่บ่อ, NP4 พบว่ามีโรงสูบน้ า
และโรงกรองน้ าตั้งอยู่ มีการขายน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค, NP5 ในอดีตเคยมีโรงสูบน้ าขนาดใหญ่
ตั้งอยู่แตป่ัจจุบันได้ปิดท าการไปแล้ว 
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ภาพที่ 1-2 ตัวอย่างแหล่งน้ าขุมเหมืองเก่าในต าบลหนองข้างคอก, ต าบลหนองรีและต าบลนาป่า 
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คุณภาพน ้าของแหล่งน ้าขุมเหมืองเก่า 
  การศึกษาคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าขุมเหมืองเก่าจะเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ าผิวดิน (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ คุณภาพน้ าทางกายภาพ, 
ทางเคมีและทางชีวภาพ  
  คุณภาพน้ าทางกายภาพ อุณหภูมิของแหล่งน้ าทั้ง 3 ต าบล พบว่า ต าบลหนองข้างคอก 
หนองรแีละนาป่า มอุีณหภูมิเฉลี่ยของน้ าเท่ากับ 31.9±1.2, 30.7±0.6 และ 30.1±1.3 องศาเซลเซียส 
ตามล าดับ (แสดงในภาคผนวก ตารางที่ 1-2) คุณภาพน้ าทางเคมีของแหล่งน้ าในต าบลหนองข้างคอก 
หนองรีและนาป่า พบว่า ความเป็นกรด-ด่างของน้ าเฉลี่ยเท่ากับ 7.49±0.86, 7.18±0.91 และ 
6.89±0.79 ตามล าดับ, ออกซิเจนละลายน้ ามีปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 7.34±0.93, 4.55±0.89 และ 
4.15±0.69 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ, บีโอดีมีปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 3.7±1.3, 2.76±1.0 และ 
6.5±2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ, ไนเทรต (NO3

-) มีปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 0.018±0.007, 
0.009±0.003 และ 0.018±0.017 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ, แอมโมเนีย (NH3

+) มีปริมาณเฉลี่ย
เท่ากับ 0.05±0.03, 0.025±0.016 และ0.29±0.18 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ ส าหรับฟีนอล, 
ทองแดง, นิกเกิล, แมงกานีส, สังกะสี, แคดเมียม, โครเมียมเฮกซาวาเล้นท์, ตะกั่ว, ปรอททั้งหมดและ
สารหนู พบว่าแหล่งน้ าทั้ง 3 ต าบลแต่ละพารามิเตอร์มีปริมาณเฉลี่ยน้อยกว่า 0.005, 0.003, 0.005, 
0.118, 0.005, 0.003, 0.025, 0.01, 0.0002 และ 0.014 มิลลิกรัมต่อลิตรตามล าดับ ในส่วนของ
คุณภาพน้ าทางชีวภาพ พบว่ แหล่งน้ าทั้ง 3 ต าบลมีแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) เฉลี่ยเท่ากับ 11.5±6.7 และ 4.47±3.95 เอ็ม.พี.เอ็น ต่อ 100 
มิลลิลิตรตามล าดับ 
 
 ความจุและพื นที่ผิวของแหล่งน ้าของแหล่งน ้าขุมเหมืองเก่า 
  ผลการศึกษาความจุและพ้ืนที่ผิวของแหล่งน้ าขุมเหมืองเก่าในพ้ืนที่ต าบลหนองข้างคอก 
หนองรี นาป่า (แสดงในตารางที่ 1-1) ได้ท าการส ารวจทั้งหมด 17 บ่อ พบว่าทั้ง 3 ต าบลมีปริมาตรน้ า
รวมแต่ละต าบลเท่ากับ 729,476  4,585,010  และ 3,514,601 ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ ซึ่งมีพ้ืนที่
ผิวของแหล่งน้ ารวมทั้งหมด 893,744 ตารางเมตร มีปริมาตรน้ ารวมทั้งหมด 8,829,088.59 ลูกบาศก์
เมตร ส าหรับตัวอย่างแผนที่เส้นชั้นความลึกและพ้ืนที่ผิวของแหล่งน้ าขุมเหมือนเก่าแสดงในภาพที่ 1-3  
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 ต าบลหนองข้างคอก จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าของแหล่งน้ าทั้ง 7 บ่อ เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน สรุปได้ว่า คุณภาพน้ าของบ่อ NK1, NK2, NK3, 
NK4, NK5 และ NK6 จัดอยู่ในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 2 หมายถึง แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจาก
กิจกรรมบางประเภท สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการอุปโภค-บริโภค (ต้องผ่านการฆ่าเชื่อโรค
ตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน) การอนุรักษ์สัตว์น้ า การประมง 
การเกษตร การว่ายน้ าและกีฬาทางน้ า ส าหรับบ่อ NK7 จัดอยู่ในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3 หมายถึง 
แหล่งน้ าผิวดินที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร  
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ภาพที่ 1-3 ตัวอย่างแผนที่เส้นชั้นความลึกและพ้ืนที่ผิวของแหล่งน้ าขุมเหมืองเก่า บ่อNK1,NK4,NR1 
และNR3 ในต าบลหนองข้างคอกและหนองรี อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
(ต้องผ่านการฆ่าเชื่อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน)  เนื่องจากสาร
หนูในบ่อ NK7 มีปริมาณสูงถึง 0.099 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเกินกว่าที่เกณฑ์มาตรฐานก าหนด จากการ
ส ารวจพื้นที่ของบ่อ NK7 พบว่า บริเวณทางทิศเหนือของบ่อมีชุมชนที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ จึงคาดว่าเมื่อฝน
ตกอาจเกิดการชะล้างของสารหนูที่เป็นส่วนประกอบของสารก าจัดแมลง สารก าจัดศัตรูพืช และ
แบตเตอรี่ลงสู่แหล่งน้ าขุมเหมืองเก่า สอดคล้องกับงานวิจัยของปราณี พัฒนพิพิธไพศาลและพิยาดา 
สุรารักษ์ (2554) พบว่า การปนเปื้อนของสารหนูในแหล่งน้ ามีสาเหตุมาจากการรับสารหนูจากแหล่ง
ธรรมชาติและการละลายของสารหนูจากตะกอนดินที่อยู่ในแหล่งน้ านั้น ปัจจุบันแหล่งน้ าขุมเหมืองใน
ต าบลหนองข้างคอกได้มีการสูบน้ าไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภค-บริโภคของประชาชนโดยทั่วไปและ
บางส่วนถูกน าไปใช้เพ่ือกิจกรรมทางการเกษตรของพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ ส าหรับบ่อ NK1 มีการสูบน้ า
ไปใช้เป็นน้ าดิบเพื่อน าไปผลิตเป็นน้ าประปาของประชาชนบางส่วนในพ้ืนที ่
  ต าบลหนองรี จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าของแหล่งน้ าทั้ง 5 บ่อ เมื่อน ามาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน แสดงให้เห็นว่าคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าจัดอยู่ในแหล่งน้ าผิวดิน
ประเภทที่ 3 หมายถึง แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้าน
การอุปโภค-บริโภค และการเกษตร โดยต้องผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษ เนื่องจากสารหนู
ในแหล่งน้ าในต าบลหนองรีมีปริมาณเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าก าหนด คือ 0.014 
มิลลิกรัมต่อลิตร (แหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 2-4 ปริมาณสารหนูไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร) จากการ
ส ารวจพื้นที่บริเวณโดยรอบพบว่ามีชุมชนหรือหมู่บ้านตั้งอยู่ไม่มากนัก จึงคาดว่าการปนเปื้อนของสาร
หนูในแหล่งน้ าเกิดจากสารหนูที่อยู่ในดินตามธรรมชาติดังที่วิโรจน์ บุญอ านวยวิทยา และนิตินัย ข า
มาลัย (2561) รายงานว่า การปนเปื้อนของสารหนูในแหล่งน้ านอกจากมาจากแหล่งแร่แล้ว สารหนูยัง
ถูกพบได้มากในน้ าใต้ดินอีกด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ Buschmann and et al. (2007) พบว่า 
การปนเปื้อนของสารหนูในน้ าใต้ดินอาจมีสาเหตุจากการละลายของโลหะออกไซด์ในดินและบริเวณที่
มีปริมาณสารหนูมากหรือน้อยจะเกี่ยวข้องกับลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่นั้น แม้ว่าบ่อ NR2, NR3, 
NR4 และ NR5 จะมีปริมาณสารหนูสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินก าหนด แต่เมื่อน า
เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าดิบขององค์การอนามัยโลก (การประปาส่วนภูมิภาค, 2544) 
พบว่า สามารถน ามาใช้เป็นน้ าดิบเพ่ือผลิตเป็นน้ าประปาได้ โดยเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของสารหนูที่ตรวจ
พบในแหล่งน้ าดิบจะต้องไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยจะต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
น้ าเป็นพิเศษเพ่ือลดปริมาณความเข้มขนของสารหนูก่อนน าน้ าดิบนั้นไปผลิตน้ าประปา อย่างไรก็ตาม 
ไม่ควรน าน้ าในบ่อ NR2, NR3, NR4 และ NR5 ไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าหรือเพ่ือการเกษตร 
เพราะสารหนูสามารถสะสมในสิ่งมีชีวิตผ่านทางห่วงโซ่อาหารได้จากงานวิจัยของอานนท์ ทรงศิริกุล 
(2537) พบว่า ในปี พ.ศ. 2530 เกิดปัญหาประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 
ป่วยเป็นโรคไข้ด า ซึ่งสาเหตุมาจากมีสารหนูสะสมอยู่ในร่างกายในปริมาณมาก เนื่องจากดื่มน้ าและ
บริโภคสัตว์น้ าจากบ่อน้ าผิวดินที่มีการปนเปื้อนของสารหนู 
 ต าบลนาป่า จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าของแหล่งน้ าทั้ง 5 บ่อ เมื่อน ามาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน แสดงให้เห็นว่า คุณภาพน้ าเฉลี่ยของแหล่งน้ าจัดอยู่ในแหล่งน้ า
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ผิวดินประเภทที่ 3 หมายถึง แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท สามารถน าไปใช้
ประโยชน์เพ่ือการอุปโภค-บริโภค (ต้องผ่านการฆ่าเชื่อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ าทั่วไปก่อน) ปัจจุบันแหล่งน้ าขุมเหมืองเก่าในต าบลนาป่าส่วนใหญ่พบว่า มีการใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ าดังกล่าวเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและบางส่วนเพื่อกิจกรรมทางการเกษตรของพ้ืนที่บริเวณ
โดยรอบ ส าหรับปริมาณบีโอดีของแหล่งน้ าขุมเหมืองเก่าในต าบลนาป่า มีปริมาณเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินก าหนด โดยเฉพาะบ่อ NP2 มีปริมาณบีโอดีสูงถึง 10.4 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(แหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4 ปริมาณบีโอดีไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อลิตร) จากการส ารวจพ้ืนที่โดยรอบ
ของบ่อ NP1-NP5 พบว่าเป็นเขตชุมชนที่พักอาศัย (หมู่บ้านจัดสรร, วัด, อู่ซ่อมรถ, ร้านรับซื้อของเก่า
และโรงสูบน้ าและโรงกรองน้ าขนาดใหญ่) ส่วนบ่อ NP3 มีล ารางน้ าทิ้งจากชุมชนไหลลงสู่บ่อจึงคาดว่า 
สารอินทรีย์ในแหล่งน้ าส่วนใหญ่มากจากบนบก เมื่อฝนตกจะเกิดการชะล้างสารอินทรีย์ลงสู่แหล่งน้ า
ดังกล่าวได ้สอดคล้องกับงานวิจัยของนพมาศ นิพนธ์กิจ (2547) พบว่าแหล่งน้ าที่อยู่บริเวณชุมชนจะมี
คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 4 โดยเฉพาะบีโอดีจะมีปริมาณมากกว่า
หรือเท่ากับ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
สรุป  
 ผลการศึกษาคุณภาพน้ าและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าขุมเหมืองเก่า อ าเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี ทั้งหมด 3 ต าบล สรุปได้ว่า แหล่งน้ าในต าบลหนองข้างคอก 6 บ่อ (NK1-NK6) และ
ต าบลนาป่า 4 บ่อ (NP1, NP3, NP4 และ NP5) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 2 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการอุปโภค -บริโภค (ต้องผ่านการฆ่าเชื่อโรคตามปกติและผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน) ส าหรับบ่อ NK7 ในต าบลหนองข้างคอก บ่อ NR1-NR5 
ในต าบลหนองรี และบ่อ NP2 ต าบลนาป่า จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 3 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร โดยต้องผ่านการปรับปรุงคุณภาพ
น้ าเป็นพิเศษก่อน โดยทั้ง 17 บ่อ มีปริมาตรน้ ารวมเท่ากับ 8,829,088.59 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งแหล่งน้ า
ในต าบลนาป่ามีศักยภาพเหมาะสมที่สุดส าหรับการน าน้ าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต เนื่องจากต าแหน่ง
ที่ตั้งกระจายตัวโดยรอบแหล่งชุมชนหลายแห่งท าให้สะดวกต่อการเข้าถึงแหล่งน้ ามากกว่าพ้ืนที่อ่ืน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าขุมเหมืองเก่าในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ 
เป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้นเพ่ือค้นหาและจ าแนกประเภทของแหล่งน้ าตามลักษณะคุณภาพน้ าว่ามี
ความเหมาะสมจะน าไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้างในอนาคต หากต้องการน าน้ าในบ่อไปใช้เพ่ือการ
อุปโภค-บริโภค ควรเพ่ิมจุดเก็บตัวอย่างภายในบ่อและศึกษาคุณภาพน้ าแต่ละบ่ออย่างละเอียด ผล
การศึกษาครั้งนี้สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานให้การศึกษาพ้ืนที่ขุมเหมืองที่หมดสัมปทานแล้วเพ่ือน ามาใช้
เป็นแหล่งเก็บน้ าในอนาคตได ้นอกจากนี ้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลคุณภาพน้ าของแต่ละ
ต าบลไปใช้ประกอบกับการตัดสินใจในการเลือกใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าขุมเหมืองเก่าในพ้ืนที่ตาม
ความเหมาะสม  
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ภาคผนวก 
ตารางที่ 1-2 ผลคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าขุมเหมืองเก่าในพ้ืนที่ต าบลหนองข้างคอก ต าบลหนองรี และต าบลนาป่า อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 

ดัชนีคุณภาพน ้า หน่วย 
เกณฑ์

มาตรฐาน 

ต้าบลหนองข้างคอก ต้าบลหนองรี ต้าบลนาป่า 

NK1 NK2 NK 3 NK4 NK5 NK6 NK7 NR1 NR2 NR3 NR4 NR5 NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 

1. สี กลิ่น และรส - ธ’ เหลือง
ใส 

เหลือง
ใส 

เหลือง
ใส 

เหลือง
ใส 

เหลือง
ใส 

เหลือง
ใส 

เหลือง
ใส 

เหลือง
ใส 

เหลือง
ใส 

เหลือง
ใส 

เหลือง
ใส 

เหลือง
ใส 

เหลือง
ใส 

เหลือง
ใส 

เหลือง
ใส 

เหลือง
ใส 

เหลือง
ใส 

2. อุณหภูม ิ °ซ ธ’ 33.6 31.6 31.6 32.5 32.5 32 29.7 31.1 31.3 29.9 31 30.4 29.9 31.2 30.5 29.2 30.3 

3. ความเป็นกรดด่าง (pH) - 5-9 6.78 7.65 7.48 7.05 7.05 9.32 7.11 8.6 6.9 6.3 7.5 6.6 6.48 6.1 8.37 7.64 5.4 

4. ออกซิเจนละลายน้ า Mg/l 4.0 5.27 7.8 7.9 7.7 7.7 7.4 7.6 5.94 4.51 3.99 3.59 4.72 3.9 6.06 4.44 2.92 3.7 

5. บีโอดี (BOD) Mg/l 2.0 1.95 5.46 4.78 4.25 4.25 2.43 2.75 4.3 2 2.69 1.77 3.06 4.9 4.9 3.26 fail 3.8 

6. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
MPN/1
00 mL ≤20,000 7.8 24  240 7.8 7.8 7.8 14 <1.1 150 120 1,600 220 

5.5 920 3.6 5.5 5.5 

7. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
MPN/1
00 mL ≤4,000 7.8 11  350 2 2 2 2 <1.1 79 33 920 94 

1.8 48 <1.8 1.8 1.8 

8. ไนเตรท (NO3) Mg-N/l 5.0 0.112 0.021 0.018 0.03 0.016 0.013 0.009 0.008 0.013 0.009 0.009 0.006 0.01 0.03 0.006 0.026 0.003 

9. แอมโมเนีย (NH3) Mg-N/l 0.5 0.101 0.014 0.017 0.144 0.042 0.015 0.014 0.008 0.011 0.026 0.048 0.03 0.1 0.47 0.08 0.3 0.08 

10. ฟีนอล (Phenols) Mg/l 0.005 ND ND ND ND ND ND ND <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 ND ND ND ND ND 

11. ทองแดง (Cu) Mg/l 0.1 ND ND ND ND ND ND ND <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ ND <LOQ <LOQ <LOQ 

12. นิคเกิล (Ni) Mg/l 0.1 ND ND ND ND ND ND ND <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 ND ND ND ND ND 

13. แมงกานีส (Mn) Mg/l 1 0.035 0.045 0.056 <LOQ 
<LO
Q 

<LO
Q 

0.027 0.03 <0.005 <LOQ <LOQ <LOQ 
0.106 0.026 0.038 0.218 0.108 

14. สังกะสี (Zn) Mg/l 1 ND ND ND ND ND ND ND <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 ND ND ND ND ND 

15. แคดเมียม (Cd) Mg/l 0.005*1 ND ND ND ND ND ND ND <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 ND ND ND ND ND 
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ตารางที่ 1-2 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพน ้า หน่วย 
เกณฑ์

มาตรฐาน 

ต้าบลหนองข้างคอก ต้าบลหนองรี ต้าบลนาป่า 

NK1 NK2 NK 3 NK4 NK5 NK6 NK7 NR1 NR2 NR3 NR4 NR5 NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 

16. โครเมียมชนิดเฮ๊กซาวาเล้นท์ Mg/l 0.05 0.025 0.025 0.003  0.025 0.025 0.025 0.025 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 
ND <0.025 ND ND ND 

17. ตะกั่ว (Pb) Mg/l 0.05 ND ND ND ND ND ND ND <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ND ND ND ND ND 

18. ปรอทท้ังหมด (Total Hg) Mg/l 0.002 ND ND ND 0.0002 ND ND 0.0003 
<0.000
2 

<0.000
2 

<0.000
2 

<0.000
2 

<0.000
2 

ND 0.0002 ND 0.0003 0.0003 

19. สารหนู (As) Mg/l 0.01 0.0097 0.0075 0.0056 0.0057 0.0027 0.0213 0.099 0.0076 0.0181 0.0192 0.0521 0.0119 
0.0071 0.0042 0.0072 0.0058 0.0072 

20. ไซยาไนด์ (Cyanide) Mg/l 0.005 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.002 ND 0.004 0.004 0.002 

22. สารฆ่าศตัรูพืช 
ชนิดที่มีคลอรีนท้ังหมด  

Mg/l 0.05 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

23. ดีดีที (DDT) µg/l 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

24. บีเอชซีชนิดแอลฟา  µg/l 0.02 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

25. ดิลดรีน (Dieldrin) µg/l 0.1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

26. อัลดรีน (Aldrin) µg/l 0.1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
27.เฮปตาคลอรแ์ละเฮปตาคลออีปอกไซด์ 
(Heptachor & Heptachorepoxide) µg/l 0.2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

28. เอนดรีน (Endrin) µg/l *3 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 
หมายเหต ุ เกณฑ์มาตรฐานคณุภาพน้ าผิวดินในตารางเป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับแหล่งน้ าประเภทท่ี 3 หมายถึง แหล่งน้ าท่ีไดร้ับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภค
และบรโิภค (โดยต้องผา่นการฆา่เช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน) และการเกษตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2553), ธ’ = เป็นไปตามธรรมชาต,ิ *1 = น้ าท่ีมีความกระด้างใน
รูป Caco3 ไม่เกิน 100 mg/l, ≤  = น้อยกว่าหรือเท่ากับ, ND = ตรวจไม่พบ (Not detected), <LOQ = ≥ 0.005 และ <0.025 , *3 = ไม่สามารถตรวจพบได้ตามวิธีการที่ก าหนด 
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 ความส าเร็จของการขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการด้วยแนวคิดลีน  
ในกลุ่มอุตสาหกรรมส ารวจและผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ  

The success of 7 wastes of lean elimination in Oil and Gas Exploration 
and Production Cluster  

ยุทธนา ดอกเทียน1  เจษฎา นกน้อย2 และ สัญชัย ล้ังแท้กุล3 

Yuttana Doktian1, Chetsada Noknoi2 and Sunchai Langthaekun3 

 
บทคัดย่อ 
 วิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความส าเร็จของการขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 
ประการโดยแนวคิดลีน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน และ2) ศึกษาปัจจัยพฤติกรรม
องค์การที่มีผลต่อความส าเร็จของการขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการด้วยแนวคิดลีน ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมส ารวจและผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานปัจจุบันของบริษัท
ปตท. ส ารวจและผลิต จ ากัด บริษัท เชฟรอนส ารวจและผลิต จ ากัด บริษัทแฮริเบอร์ตัน จ ากัด และ
บริษัทเอ็กเซอร์แลนด์ จ ากัด จ านวน 210 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานโดยการใช้ t-test , One way Anova วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมส ารวจและผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติประจ า
ฐานปฏิบัติการจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยของปัจจัยพฤติกรรมองค์การที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการด้วยแนวคิดลีน ในระดับที่มาก ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน ด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าปัจจัยด้านบุคคล อายุ เพศ วุฒิการศึกษา อายุงาน ต าแหน่ง
งาน รายได้ต่อเดือนและประเภทการด าเนินธุรกิจของบริษัทที่พนักงานสังกัดอยู่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ความความส าเร็จของการขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการไม่แตกต่างกัน  ส าหรับปัจจัยด้าน
พฤติกรรมองค์การ พบว่า ด้านการท างานเป็นทีม ด้านการจัดการการสื่อสารและด้านวัฒนธรรม
องค์การ ส่งผลต่อความส าเร็จของการขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการโดยแนวคิดลีนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมส ารวจและผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ และสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้
ดังต่อไปนี้ Y = 0.794 + 0.171X(,2) + 0.199X(,5) + 0.344X(,6) 

ค าส าคัญ  
 ปัจจัยพฤติกรรมองค์การ, การขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการด้วยแนวคิดลีน, กลุ่ม
อุตสาหกรรมส ารวจและผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ 
 
 
 
1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกจิ e-mail : yutt.doktian@gmail.com 
2,3 อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัทักษิณ  
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Abstract     
 The purpose of this research was to study consists of two major factors to 
investigation. The first is to study the success of 7 wastes of lean elimination classify 
by the personnel factors. The second is to study the organization behavior factors to 
affected to the success of 7 wastes of lean elimination in the oil and gas exploration 
and production cluster. The number of 210 people from 4 companies in which the 
cluster of oil and gas exploration and production were selected to be the sampling 
group in this research. There are the PTTEP Company Limited, Chevron Thailand 
Exploration and Production Company Limited, Halliburton Company Limited and 
Exterran Company Limited. In addition, this research tool was questionnaire. All of 
data analyzed by the frequency distribution, percentage, mean, and standard 
deviation value. For hypothesis testing, the multiple regression analysis was applied 
in term of the t-test, One-way Anova. The finding of this research found the factors 
of personal that consists of gender, age, education level, service year, working 
position, month income and type of the employee’s company, there was no 
significant difference affected to provide achieve the success of 7 wastes of lean 
elimination. Concerning the factor of the organization behavior in term of team work, 
communication management and organization culture, there was agreement in high 
level to be able to achieve the success of 7 wastes of Lean elimination applied in oil 
and gas exploration and production cluster. In finally, the regression equation or 
predicting equation of the sampling group can be expressed as:  Y = 0.794 + 
0.171X(,2) + 0.199X(,5) + 0.344X(,6). 

Keywords  
 Behavior of Organization Factor, The Successful, 7 Wastes of Lean Elimination, 
The Oil and Gas Exploration and Production Cluster. 
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บทน า 
ในช่วงปี 2559 ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมมีการลงทุนในกิจการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมใน

ประเทศไทย ทั้งบนบกและในทะเลเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 141,244 ล้านบาท  โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินงานด้านต่างๆได้แก่ การส ารวจ 1,560 ล้านบาท (ร้อยละ 1) การพัฒนาแหล่ง
ปิโตรเลียม 91,811 ล้านบาท (ร้อยละ 65) การผลิตและขายปิโตรเลียม 44,703 ล้านบาท (ร้อยละ 
32) และการบริหารงาน 3,170 ล้านบาท (ร้อยละ 2) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในปี 2559 ส่วนใหญ่เป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมโดยได้มีการติดตั้งแท่นผลิต แท่นกระบวนการผลิต รวมถึงการ
เจาะหลุมส ารวจและหลุมพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมเพ่ือการผลิต กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (2559)   

ช่วงปี 2559 ปริมาณการผลิตน้ ามันดิบทั่วโลกมีล้นเกินตลาดซึมซับไม่ทัน จึงท าให้ราคา
น้ ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ าและสร้างความเสียหายทางการเงินให้กับบริษัทในอุตสาหกรรมน้ ามัน   บริษัท
ข้ามชาติต่างๆในประเทศไทยได้รับผลกระทบเช่นกัน  ดังนั้นในแต่ละบริษัทจึงตัดปรับลดต้นทุนธุรกิจ 
โดยมีการปรับลดดังเช่น ปรับลดสัญญาในด้านสเปกทางเทคนิคลงมา ลดการสั่งผลิตแท่นผลิตใช้เท่าที่
จ าเป็นปรับปรุงหรือลดการส่งก าลังบ ารุงใช้เรือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การปรับปรุงด้านการซ่อมบ ารุง
ให้มีความรัดกุมและเหมาะสมกับความต้องการ รวมทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม เพ่ือลดค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับองค์การและเหมาะสมกับงาน  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 
(http://www.thansettakij.com) 

ด้วยเหตุผลข้างต้น เพ่ือท าการลดต้นทุนธุรกิจดังกล่าวจึงมีการน าหลักการของลีน มา
ประยุกต์ใช้ในขบวนการทางธุรกิจ โดยมุ่งขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการตามแนวคิดลีน เป็น
กิจกรรมในขบวนการเพ่ือลดต้นทุนทางธุรกิจนี้ต้องถูกขับเคลื่อนด้วยบุคลากรในองค์การ และเพ่ือ
ความความส าเร็จต่อการขจัดความสูญเปล่านี้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการวิจัย เพ่ือส ารวจหาปัจจัยใน
ด้านบุคลากร ที่ส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมให้ส าเร็จอย่างแท้จริง  โดยแบ่งเป็น 2 ปัจจัยในด้าน
บุคลากร คือ ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านพฤติกรรมองค์กร ของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรม
ส า ร ว จ แ ล ะ ผ ลิ ต น้ า มั น แ ล ะ ก๊ า ซ ธ ร ร ม ช า ติ  วี ย์ ร ฎ า  ก วิ ณ ร วี บ ริ รั ก ษ์ 
(http://www.ophconsultant.com)   

โดยผลการวิจัยนี้จะท าให้ทราบแนวทางการจัดการและบริหารพฤติกรรมองค์การในการ
ขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการโดยใช้หลักการของลีนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถ
ช่วยส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจได้อย่างมีเสถียรภาพและมีผลก าไร   

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความส าเร็จของการขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการโดยแนวคิดลีนใน
กลุ่มอุตสาหกรรมส ารวจและผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยพฤติกรรมองค์การที่มีผลต่อความส าเร็จของการขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 
ประการด้วยแนวคิดลีนในกลุ่มอุตสาหกรรมส ารวจและผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความส าเร็จในการขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 
ประการด้วยแนวคิดลีนในกลุ่มอุตสาหกรรมส ารวจและผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติแตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยพฤติกรรมองค์การมีผลต่อความส าเร็จของการขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการด้วย
แนวคิดลีนในกลุ่มอุตสาหกรรมส ารวจและผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ  
 
ทฤษฎีในการวิจัย    

1. การขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการด้วยแนวคิดของลีน 
การก าจัดความสูญเปล่า (7 Wastes) เป็นปัจจัยหนึ่งในระบบ Lean Manufacturing โดย 

เป็นระบบก าจัดความสูญเปล่าและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิต เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับกิจกรรมหรืองานที่ด าเนินการ ในกระบวนการผลิตมักจะพบว่ามีความสูญเปล่า
ต่างๆ แฝงอยู่ไม่มากก็น้อย ซึ่งเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการต่ ากว่าที่ควร
จะเป็น เช่น ใช้เวลานานในการผลิต สินค้าคุณภาพต่ า ต้นทุนสูง ดังนั้นจึงมีแนวคิดเพ่ือพยายามจะลด
ความสูญเปล่าเหล่านี้ ด้วยแนวคิดหนึ่งที่คิดค้นโดย Mr.Shigeo Shingo และ Mr.Taiichi Ohno คือ 
ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขจัดความสูญ
เปล่า 7 ประการดังนี้ ความสูญเปล่าเนื่องจากการผลิตมากเกินไป ความสูญเปล่าเนื่องจากการเก็บ
วัสดุคงคลัง ความสูญเปล่าเนื่องจากการขนส่ง ความสูญเปล่าเนื่องจากการเคลื่อนไหว ความสูญเปล่า
เนื่องจากกระบวนการผลิต ความสูญเปล่าเนื่องจากการรอคอย ความสูญเปล่าเนื่องจากการผลิตของ
เสีย ฐิติพร มุสิกะนันทน์ (2558) 

2. ปัจจัยพฤติกรรมองค์การ  
ความหมายพฤติกรรมองค์การ มาจากการรวมค าสองค าเข้าด้วยกันคือ ค าว่า “พฤติกรรม” 

กับ “องค์การ” พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกหรือแนวโน้มของปฏิกิริยาที่จะแสดงออกของ
บุคคลในสภาพการณ์ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวบุคคลก็หมายถึง องค์การ   ดังนั้น 
พฤติกรรมองค์การจึงเป็นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การอย่างเป็นระบบ ทั้งพฤติกรรม
ระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์การ โดยใช้ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งความรู้ที่ได้สามารถ
น าไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตและความพึงพอใจของบุคลากร อันน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิผลขององค์การ
ในภาพรวม   ดังนั้น การบริหารงานเป็นกระบวนการท างานที่จะส าเร็จได้โดยบุคคลและการวาง
แผนการท างาน การจัดองค์การและการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่มี
ความต้องการ มีความรู้สึกและอารมณ์ ดังนั้นการที่จะบริหารจัดการให้มนุษย์ท างานได้ส าเร็จ เกิด
ประสิทธิผลตามจุดมุ่งขององค์การ ตลอดจนสามารถแข่งขันและท าให้องค์การอยู่รอดได้นั้น ผู้บริหาร
จ าเป็นต้องท าการศึกษาพฤติกรรมภายในองค์การ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสามารถพยากรณ์
พฤติกรรมบุคคลในองค์การได้ และสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่
ต้องการ ศิริพร สอนไชยา (2557) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อทดสอบความสัมพันธ์การถดถอยแบบพหุคูณ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากรคือพนักงานปัจจุบันของ บริษัทปตท. ส ารวจและ
ผลิต จ ากัด บริษัท เชฟรอนส ารวจและผลิต จ ากัด บริษัทฮาริเบอร์ตัน จ ากัด และบริษัทเอ็กเซอร์
แลนด์ จ ากัด รวมจ านวนทั้งสิ้น 440 คน ซึ่งประจ าหน่วยงานปฏิบัติการในจังหวัดสงขลา ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ พนักงานปัจจุบันของบริษัทดังกล่าว รวมแล้วจ านวน  210 คน ซึ่งผู้วิจัยก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าวโดยใช้สูตรการค านวนของทาโรยามาเน่ (Yamane. 1973 : 886 - 887) ซึ่งระบุ
ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยผ่านการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) และตัดข้อค าถามที่มีคะแนะต่ ากว่า 0.6 ออกไปโดยผู้เชี่ยวชาญ และจากนั้นหาค่าความเชื่อมั่น
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ Cronbachs’ Alpha Coefficient เฉลี่ยทั้งชุดเท่ากับ 0.87  

ปัจจัยบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- ต าแหน่งงาน 
- อายุการท างาน 
- ระดับเงินเดือน 
-ประเภทการด าเนินธุรกิจของบรษิัทที่
สังกัด 
 

ความส าเร็จในการขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 
ประการด้วยแนวคิดลีน ในกลุ่มอตุสาหกรรม

ส ารวจและผลิตน้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ 
 

ปัจจัยพฤติกรรมองค์การ 
-  บรรทดัฐานการท างาน 
-  การท างานเป็นทีม 
-  การเป็นผู้น า 
-  การให้อ านาจ 
-  การจัดการการสื่อสาร 
-  วัฒนธรรมองค์การ 

ตัวแปรต้น 

  

ตัวแปรตาม 
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การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ด้วย
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
นอกจากนั้นการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้ T-test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression)  

  
ผลการด าเนินการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ข้อมูลทางสถิติส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท
ในกลุ่มอุตสาหกรรมส ารวจและผลิตน้ ามันและแก๊สธรรมชาติประจ าฐานปฏิบัติการจังหวัดสงขลาส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 184 คน อายุอยู่ในช่วง 25-35 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุ
งานในช่วง 5-10 ปี มีต าแหน่งงานปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติงานรุ่นน้อง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อยู่ในช่วง 20,001 – 30,000 บาท และสังกัดอยู่ในบริษัทที่มีการด าเนินธุรกิจแบบผู้ได้รับแปลง
สัมปทาน  

2. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความแตกต่างกันส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการโดยแนวคิดลีนไม่แตกต่างกันเนื่องจากไม่มีตัว
แปรใดมีค่านัยส าคัญจากการวิเคราะห์ตัวแปรด้วยวิธี t-Test และ F-test เท่ากับหรือต่ ากว่าระดับ 
0.05 ซึ่งมีผลดังนี้ เพศ มีค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.349 อายุ มีค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.187 ระดับการศึกษา
มีค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.588 อายุการท างาน มีค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.323 ต าแหน่งงานปัจจุบัน มีค่า
นัยส าคัญเท่ากับ 0.323 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.566 ประเภทการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทท่ีพนักงานสังกัดอยู่ มีค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.772 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 2 ปัจจัยพฤติกรรมองค์การที่มีผลต่อความส าเร็จของการขจัด
ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการด้วยแนวคิดลีนในกลุ่มอุตสาหกรรมส ารวจและผลิตน้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ จากผลการท าวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยของปัจจัยพฤติกรรมองค์การที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของการขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการด้วยแนวคิดลีนโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก ส่วนผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณดังผลการวิจัยดังตารางที ่1  
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรปัจจัยด้านพฤติกรรมองค์การมีผลต่อ
ความส าเร็จในการขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการด้วยแนวคิดลีน 

 

ปัจจัยพฤติกรรมองค์การด้านต่างๆ 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

B 
Std. 

error 
Beta 

ค่าคงที ่

1.ด้านบรรทัดฐานการท างาน  

2.ด้านการท างานเป็นทีม  

3.ด้านภาวะการเป็นผู้น า  

4.ด้านการให้อ านาจ  

5.ด้านการจัดการการสื่อสาร  

6.ด้านวัฒนธรรมองค์การ  

0.794 

0.038 

0.171 

0.036 

0.014 

0.199 

0.344 

0.167 

0.044 

0.054 

0.045 

0.044 

0.065 

0.062 

 

0.055 

0.197 

0.050 

0.021 

0.231 

0.388 

4.745 

0.867 

3.134 

0.813 

0.322 

3.083 

5.516 

0.000 

0.387 

0.002** 

0.417 

0.748 

0.002** 

0.000*** 

Multiple R = 0.814 , R2 = 0.662 ,Adjusted R2   = 0.652 , Std. Error of Estimate = 0.34949        

การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสมมติฐานข้อที่ 1 คือปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อายุการท างาน ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ระดับเงินเดือน ประเภทการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการด้วยแนวคิดลีน ไม่
แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของโบตั๋น อ่ าแจ้ง (2553) รายงานว่าการศึกษาปัจจัย
พฤติกรรมองค์การที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไทยมิตชิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ ระดับการศึกษา และระดับเงินเดือนมีความสอดคล้องกัน ส าหรับปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านอายุ อายุการท างาน ต าแหน่งงานและประเภทการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือ
หน่วยงานที่สังกัด ไม่มีความสอดคล้องกันอาจเป็นเพราะว่าจ านวนค่าเฉลี่ยของอายุและอายุการ
ท างานของพนักงานในงานวิจัยนี้มีความแตกต่างจากงานวิจัยของโบตั๋น อ่ าแจ้ง (2553)  ส่วนความ
ไม่สอดคล้องในด้านต าแหน่งงานและประเภทการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด อาจ
เป็นเพราะว่าลักษณะงานและประเภทการด านินธุรกิจของงานวิจัยนี้  มีความแตกต่างจากงานวิจัย
ของโบตั๋น อ่ าแจ้ง (2553)  ส าหรับงานวิจัยนี้มีผลปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการด้วยแนวคิดลีนไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่าการด าเนิน
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นโยบายแนวคิดลีน เป็นนโยบายระดับองค์การซึ่งมีการให้ความรู้ต่อพนักงานทุกภาคส่วน และมี
ขบวนการที่ท าให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจวิธีการและเป้าหมายความส าเร็จในสิ่งเดียวกัน  ส่วนผล
สมมติฐานข้อที่ 2 คือ ปัจจัยพฤติกรรมองค์การด้านการท างานเป็นทีม ด้านการจัดการการสื่อสาร
และด้านวัฒนธรรมองค์การ มีผลต่อความส าเร็จในการขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการด้วยแนวคิด
ลีน ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละด้านดังต่อไปนี้  ด้านการท างานเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ธนกร กรวัชรเจริญ (2555) รายงานว่าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม
ของพนักงาน บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) มีผลอภิปรายคือพนักงานมีความคิดเกี่ยวกับการ
มีประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมโดยรวม ด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก 
เนื่องจากประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมมีความเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารงานท าให้ภารกิจของหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว ส าหรับผลของงานวิจัย
นี้ประสบความส าเร็จอาจเป็นเพราะว่ากลุ่มบริษัทที่น ามาส ารวจ มีการก าหนดหน้าที่การท างานใน
กลุ่มอย่างชัดเจน จึงท าให้ผลการท างานของทีมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส าหรับด้านการ
จัดการการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรวงษ์ เอ่ียมส าอางค์ (2557) รายงานว่า 
การศึกษารูปแบบการติดต่อสื่อสาร ภายในและภายนอกองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การติดต่อสื่อสารภายใน
องค์กรด้านการติดต่อสื่อสารแนวนอน และการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กรด้านผู้ส่งสาร มีผลต่อ
ประสิทธิผลในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ส าหรับผลของงานวิจัยนี้ประสบความส าเร็จ
อาจเป็นเพราะว่าการใช้เครื่องการสื่อสารที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยลดเวลาการสื่อสาร เพ่ิมความ
ชัดเจนและแม่นย าท าให้ประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายคือด้านวัฒนธรรม
องค์การ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เพ็ชรราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจและสราวุธ แซ่ตั้ง (2559) 
รายงานว่า การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน าแนวคิดลีนไปปฏิบัติในอุตสาหกรรม
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของประเทศไทย พบว่า วัฒนธรรมองค์กรณ์ด้านความคิด ด้านการกระท าและด้าน
วัตถุมีผลต่อความส าเร็จในการน าแนวคิดลีน ส าหรับผลของงานวิจัยนี้ประสบความส าเร็จอาจเป็น
เพราะว่าวัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยองค์การที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทุกระดับทุกภาคส่วน ซึ่ง
สามารถตอบรับนโยบายระดับองค์การเช่นการน าแนวคิดลีนมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จของ

การขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการด้วยแนวคิดลีนไม่แตกต่างกัน และปัจจัยพฤติกรรมองค์การด้าน
การท างานเป็นทีม ด้านการจัดการการสื่อสารและด้านวัฒนธรรมองค์การ มีผลต่อความส าเร็จในการ
ขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการด้วยแนวคิดลีนในกลุ่มอุตสาหกรรมส ารวจและผลิตน้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ  
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ข้อเสนอแนะ 
1.การน านโยบายแนวคิดลีนมาด าเนินการจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรมส ารวจและผลิต

น้ ามันและก๊าซธรรมชาตินี้ไม่ควรจ ากัดปัจจัยด้านบุคคล เพราะผลของการวิจัยพบว่าความแตกต่าง
ของปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ได้ส่งผลต่อความส าเร็จในการขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ  

2.บริษัทควรมีกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีในทีมให้มากขึ้นเช่น การน านโยบาย QCC, 
TPM การพัฒนาชุมชนด้วยกันและงานแข่งกีฬาภายใน เพ่ือรักษาการท างานเป็นทีมให้ยั่งยืน 

3.บริษัทส่งเสริมการสื่อสาร โดยผู้บริหารระดับสูงวางแผนมาเยี่ยมพนักงานประจ าหน่วย
ปฎิบัติการจังหวัดสงขลาและแท่นผลิตขุดเจาะกลางทะเลเพ่ือให้เกิดช่องทางการสื่อสารแบบ  3 
ช่องทาง เพ่ิมจ านวนและการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของของเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยเช่นการ
มอบคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาให้พนักงานระดับผู้บังคับบัญชาและระดับปฏิบัติการอาวุโสสามารถน า
ติดตัวไปในนอกสถานที่ปฏิบัติการหรือภาคปฏิบัติการนอกชายฝั่งเพ่ือให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
การสื่อสารให้ทันต่อเหตุการณ์ที่ต้องการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพ่ือรักษาการจัดการการ
สื่อสารให้ยั่งยืน 

4. ปัจจัยพฤติกรรมองค์การด้านวัฒนธรรมองค์การต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความส าเร็จของการขจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 
ประการ ด้วยแนวคิดลีนอย่างยั่งยืน 
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การศึกษาผลลัพธ์ของการรักษาโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลัน 
The Study of Outcomes regarding Treatment in Patients with Acute 

Ischemic Stroke 
พนารัตน์ สิงห์ค า1 และ สมชาย สุริยะไกร2 

Panarat Singkham1 and Somchai Suriyakrai2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลลัพธ์ของการรักษาโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาด
เลือดเฉียบพลันผ่านระบบ Stroke Fast Track ผู้ป่วยจ านวน 224 รายที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke unit) ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  เป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง 
(Retrospective study) จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเวชระเบียนผู้ป่วยใน ก าหนดผลลัพธ์การ
รักษาโดยพิจารณาจากค่า The modified Rankin Scale (mRS) โดยแบ่งเป็น good outcome 
(mRS 1-2) และ poor outcome (mRS 3-6) ก่อนจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่าจ านวนผู้ป่วยเพศชายและเพศหญิงไม่
แตกต่างกัน อายุเฉลี่ย 65 ปี ประมาณครึ่งหนึ่งมีโรคประจ าตัวเป็นความดันโลหิตสูงโดยผู้ป่วยที่ไม่ได้
รับยากลุ่ม Antiplatelets และ ยากลุ่ม Statin ในการรักษารวมถึงกลุ่มที่เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะ
นอนโรงพยาบาล (atrial fibrillation, pneumonia) มีผลลัพธ์ในการรักษาที่ไม่ดี ซึ่งในอนาคตหากมี
แนวทางป้องกันภาวะแทรกซ้อนขณะนอนโรงพยาบาลได้จะท าให้ประสิทธิผลของการรักษาโรคเป็นไป
ในทางท่ีดีขึ้น 
ค าส าคัญ โรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน, ผลการรักษา, ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study the outcomes of treatment in 
patients with acute ischemic stroke. We enrolled 224 patients with acute ischemic 
stroke from Roi Et Hospital. The outcomes of treatment was defined by the modified 
Rankin Scale (mRS), good outcome (mRS 1-2) and poor outcome (mRS 3-6) at 
discharge time. Descriptive statistics and Chi-square were used for data analysis. The 
results showed that fifty-two percent of the patients were men. The mean age was 
65 years. The important variables included in-hospital treatments (antiplatelets, 
statin), complications (atrial fibrillation, pneumonia) were significant.  In conclusion, 
atrial fibrillation that the most of complications after ischemic stroke were associated 
with poor outcome. Our findings suggest that prevention of complication after acute 
ischemic stroke may improve outcome. 
Keywords Acute ischemic stroke, Outcomes, Stroke Fast Track 
 

1 นักศึกษาสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทน า 
โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease, Stroke) เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ

ของโลก จากรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 
2 ของประชากรทั่วโลกที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยมีจ านวนผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ถึง 
6.5 ล้านคนในปี ค.ศ. 2013  (Benjamin, 2017) ซึ่งพบผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนาจ านวนมากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ส าหรับรายงานข้อมูลจากกระทรวง
สาธารณสุขของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559 อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือด
สมองต่อประชากรแสนคนคิดเป็นร้อยละ 38.63 ร้อยละ 43.28 และร้อยละ 43.54 (กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผนงานส านักโรคไม่ติดต่อ, 2559)  

จากสถานการณ์การเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันใน
ประเทศไทยที่เพ่ิมสูงขึ้นท าให้ในปี พ.ศ. 2551 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) 
รวมถึงการจัดตั้งหออภิบาลโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) เริ่มต้นที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือ
โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ โดยระบบ Stroke Fast Track เป็นบริการที่ลดขั้นตอน ระยะเวลา 
สามารถให้บริการแก้ไขภาวะโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างรวดเร็ว เมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยจะ
สามารถรับยาละลายลิ่มเลือดผ่านทางหลอดเลือดด าภายใน 270 นาทีนับจากเวลาที่เกิดอาการของ
โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลัน เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาเป็นปกติ ลดอัตราการ
เสียชีวิต ลดความพิการและได้รับการดูแลต่อเนื่องอย่างเหมาะสมที่สุด (สมศักดิ์ เทียมเก่า, 2553) 
 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด
เฉียบพลัน (Stroke fast track) และจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke unit) ตั้งแต่ปี               
พ.ศ. 2553   ซึ่งจ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดจากสถิติในปี พ.ศ.2558 , 2559, 2560 
ได้แก่  1,267 1,312 และ 1,414 รายตามล าดับ มีการเข้าถึงระบบ Stroke fast track และอัตราการ
ได้รับยา rtPA เพ่ิมข้ึนทุกปี โดยผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมาย แต่ยังไม่เคยมี
การน าข้อมูลดังกล่าวของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดมาท าการวิเคราะห์ผลการรักษาหรือผลลัพธ์การรักษา
ภายหลังมีการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการพัฒนาระบบ Stroke fast track ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาข้อมูลเพื่อน าไปพัฒนาระบบการรักษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลลัพธ์ของการรักษาโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันในระบบ 
Stroke fast track 
 
วิธีการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง (Retrospective study)  ในผู้ป่วยที่ได้รับวินิจฉัยเป็น
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม 
HOSxP เวอร์ชั่น 3 และเวชระเบียนผู้ป่วยใน 
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ประชากร  
ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

ชนิดขาดเลือดเฉียบพลันตามรหัส ICD I63 - I639 ได้รับยา rtPA และนอนพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง (Stroke unit) ช่วงระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558  ถึง 
31 ธันวาคม พ.ศ.2560  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขออนุญาตวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
การเก็บข้อมูล 
สืบค้นประวัติทั่วไปของผู้ป่วยแต่ละราย ได้แก่ อายุ เพศ ประวัติการสูบบุหรี่ ประวัติการดื่ม

แอลกอฮอล์  โรคประจ าตัว ระยะเวลาตั้งแต่เกิดอาการจนได้รับยา rTPA ระดับความดันโลหิตแรก
รับเข้าโรงพยาบาล ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดข้ึนขณะนอนโรงพยาบาล ยาที่ได้รับขณะเข้ารับการรักษาตัว 
และค่าคะแนน The modified Rankin Scale (mRS) ก่อนจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล
จากนั้นก าหนดรหัสเป็นตัวเลขเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล   
 
การวิเคราะห์ข้อมูล   

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชั่น 19 ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการ
รายงานข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ป่วย ได้แก่ อายุ เพศ น้ าหนัก โรคประจ าตัว ประวัติการสูบบุหรี่ ประวัติ
การดื่มแอลกอฮอล์ ระดับความดันโลหิต ระดับน้ าตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ค่าคะแนน NIHSS  
รายงานในรูปของเปอร์เซ็นต์ การทดสอบไคสแคว์ เพ่ือหาความสัมพันธ์ทางสถิติ โดยก าหนด Good 
outcome จากคะแนน mRS 0-2 คะแนน และ Poor outcome จากคะแนน mRS 3-6 คะแนน 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาผลลัพธ์ของการรักษาโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลัน ในผู้ป่วย
จ านวน 224 ราย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) สภาพการให้บริการในระบบ Stroke Fast Track 
และ 2) ผลลัพธ์ของการรักษาโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลัน 
 
สภาพการให้บริการในระบบ Stroke Fast Track 
 จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันที่ท าการศึกษาครั้งนี้ 224 ราย             
มีเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนใกล้เคียงกัน อายุเฉลี่ยเกิน 60 ปี ประมาณครึ่งหนึ่งมีโรคประจ าตัว
เป็นความดันโลหิตสูง ซึ่งข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้แสดงไว้ในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลัน (n=224) 
Characteristics จ านวนผู้ป่วย (%) or Mean ±SD 

อายุ, ปี, เฉลี่ย (SD)  64.6 ±11.2 
เพศชาย, n (%) 116 (51.8) 
โรคประจ าตัว, n (%)  
  Hypertension 95 (42.4) 
  Type 2 diabetes mellitus 38 (17) 
  Atrial fibrillation 21 (9.4) 
  Dyslipidemia 16 (7.1) 
ประวัติการสูบบุหรี่ 
  ไม่เคยสูบ 
  สูบ  
  เคยสูบ 

 
153 (68.3) 
48 (21.4) 
23 (10.3) 

ดื่มแอลกอฮอล์ 79 (35.3) 
ระดับความดันโลหิตซิสโตลิกแรกรับ, mmHg, ค่าเฉลี่ย 150.4±27.7 
ระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิกแรกรับ, mmHg, ค่าเฉลี่ย 87.2±17 
จ านวนวันนอนเฉลี่ย 6.5±23.9 
ระยะเวลาตั้งแต่เกิดอาการจนได้รับยา rtPA,  n (%)  
  ≤3 ชั่วโมง  136 (60.7) 
  ≤4.5 ชั่วโมง 88 (39.3) 
ยาที่ได้รับในโรงพยาบาล, n (%)  
  ยากลุ่ม Antiplatelets 160 (71.4) 
  ยากลุ่ม Statin 176 (78.6) 
ภาวะแทรกซ้อน, n (%)  
  Atrial fibrillation 58 (25.9) 
  Pneumonia 32 (14.3) 
  Epilepsy 14 (6.3) 
  Urinary tract infection 7 (3.1) 
  Sepsis 4 (1.8) 
  

ผู้ป่วยร้อยละ 60 ได้รับยา rtPA ภายใน 180 นาที ในขณะที่อีกร้อยละ 40 ได้รับยา rtPA ใน
เวลาช้ากว่านี้แต่ไม่เกิน 270 นาที  ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดข้ึนขณะนอนโรงพยาบาลที่พบมากที่สุด 3 
ล าดับแรก ได้แก่ Atrial fibrillation, Pneumonia  และ Epilepsy ตามล าดับ 
 ส าหรับผลลัพธ์ของการรักษาในโรงพยาบาลร้อยเอ็ดก าหนดให้ Poor outcome(mRS 0-2) 
และ Good outcome (mRS 3-6) โดยวิเคราะห์ตามปัจจัยต่างๆ เช่น เพศ กลุ่มอายุ โรคประจ าตัว 
และภาวะแทรกซ้อนขณะนอนโรงพยาบาลแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ผลลัพธ์ของการรักษาโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลัน 
  จ านวนผู้ป่วย (%)  

Variables Total 
n=224 

Poor outcome 
n=130 

Good outcome 
n=94 

p-value 

เพศ    0.279 
  ชาย 116 63 (54) 53 (46)  
  หญิง 108 67 (62) 41 (36)  
กลุ่มอายุ, n (%)    0.002* 
  ≤ 60 ปี 76 34 (45) 42 (55)  
  61 – 74 ปี 104 62 (60) 42  (40)  
 ≥ 75 ปี 44 34 (77) 10  (23)  
สูบบุหรี่, n (%) 71 40 (56) 31 (44) 0.772 
โรคประจ าตัว, n (%)     
  Hypertension 95 55 (58) 44 (42) 1.000 
  Type 2 diabetes mellitus 38 22 (58) 16 (42) 1.000 
  Atrial fibrillation 21 13 (62) 8 (38) 0.818 
  Dyslipidemia 16 8 (50) 8 (50) 0.601 
ยาที่ได้รับในโรงพยาบาล, n (%)     
  ยากลุ่ม Antiplatelets  79 (49) 81 (51) 0.000* 
  ยากลุ่ม Statin  92 (52) 84 (48) 0.001* 
Intracerebral hemorrhage after 
rtPA, n (%) 

49 38 (78) 11 (22) 0.002* 

ภาวะแทรกซ้อน, n (%)     
  Atrial fibrillation 58 41 (71) 17 (29) 0.030* 
  Pneumonia 32 24 (75) 8 (25) 0.052 
  Epilepsy 14 9 (64) 5 (36) 0.782 
  Urinary tract infection 7 7 (100) 0 (0) 0.023* 
  Sepsis  4 2 (50) 2 (50) 1.000 
* หมายเหตุ P-value < 0.05 

เมื่อมีการแบ่งกลุ่มช่วงอายุเป็น 3 กลุ่มพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value 
0.002) โดยกลุ่มที่มีอายุในช่วง 61 – 74 ปี มีจ านวนการเกิดโรคมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่าการเกิด 
Intracerebral hemorrhage  การเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะนอนโรงพยาบาล ได้แก่ Atrial 
fibrillation และ Urinary tract infection ส่งผลต่อการรักษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value 
0.002, 0.030, 0.023) 
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ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับผลลัพธ์การรักษา 
 การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์การรักษาที่ผ่านมาได้กล่าวถึงปัจจัยเรื่อง เพศ อายุ 
ประวัติการสูบบุหรี่ โรคประจ าตัวของผู้ป่วยและภาวะแทรกซ้อนขณะนอนโรงพยาบาลซึ่ง ผลการ
วิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่น่าสนใจ ได้แก่ การได้ยากลุ่ม Antiplatelets  ยากลุ่ม Statin และ
ภาวะแทรกซ้อนขณะนอนโรงพยาบาลดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์การรักษาโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลัน 

Variables OR 95% CI p-value 
ยาที่ได้รับในโรงพยาบาล, n (%)    
  ยากลุ่ม Antiplatelets 0.25 0.126 – 0.49 0.00* 
  ยากลุ่ม Statin 0.29 0.135 – 0.61 0.001* 
Intracerebral hemorrhage after rTPA 3.12 1.49 – 6.49 0.002* 
ภาวะแทรกซ้อนขณะนอนโรงพยาบาล    
  Atrial fibrillation 2.07 1.07 - 3.98 0.03* 
  Pneumonia 2.22 0.882 - 5.59 0.09 
  Sepsis 0.20 0.015 - 2.64 0.22 
* หมายเหตุ P-value < 0.05 

 จากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มท่ีได้รับการรักษาขณะนอนโรงพยาบาลด้วยยากลุ่ม Antiplatelets 
และยากลุ่ม Statin มีผลการรักษาที่ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value 0.00, 
0.001)  

ส าหรับกลุ่มที่เกิดภาวะเลือดออกในสมองภายหลังรับยา rtPA ส่งผลให้ผลการรักษาที่ไม่ดี
เพ่ิมขึ้นเป็น 3 เท่า (p-value 0.002) และภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อการรักษาที่ไม่ดี คือ Atrial 
fibrillation (p-value 0.03) (p-value 0.00, 0.001) 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าจ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันที่เข้า
รับการรักษาผ่านระบบ stroke fast track จ านวน 224 ราย ผู้ป่วยมีอายุเฉลี่ย 65 ปีเมื่อมีการ
แบ่งกลุ่มช่วงอายุพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยผู้ป่วยที่มีอายุระว่าง 61 ปี ถึง 74 
ปีมีจ านวนการเกิดโรคมากที่สุดสอดคล้องกับการวิจัยก่อนหน้า (Kongbunkiat, 2015) เมื่อพิจารณา
ถึงภาวะเลือดออกในสมองภายหลังได้รับยา rtPA พบว่ามีจ านวน 49 รายในการศึกษานี้ส่งผลในเกิด 
poor outcome มากกกว่ากลุ่มที่ไม่เกิดภาวะดังกล่าวถึง 3 เท่าและถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่
ส าคัญเช่นเดียวกับการศึกษาของ Okeng (2017) นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าปัจจัยการได้รับ
ยาในขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลมีผลต่อการรักษาซึ่งกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือดให้ผลลัพธ์
การรักษาที่ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับยา โดยมีผู้ป่วยจ านวน 64 รายที่ไม่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือดจากการมี
ข้อห้ามใช้ และกลุ่มที่ได้รับยากลุ่ม Statin ให้ผลลัพธ์การรักษาที่ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับยาซึ่งมีผู้ป่วย
จ านวน 48 ราย ไม่ได้รับยาลดระดับไขมันเนื่องมาจากระดับไขมันในเลือดปกติซึ่งต้องมีการพิจารณา
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ถึงระดบัไขมันในเลือดของผู้ป่วยร่วมด้วย ส าหรับภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดระหว่างเข้ารับการรักษา
ตัวในโรงพยาบาลสามารถท านายได้จากอาการทางคลินิกของผู้ป่วยและความแปรปรวนของแตละ
บุคคล เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อผลการรักษา ได้แก่ 
อายุ ระยะเวลาเกิด ระดับน้ าตาลในเลือด ระยะเวลาที่ได้รับยา rtPA  เพศ  ประวัติการสูบบุหรี่ โรค
ประจ าตัวของผู้ป่วย เช่น Diabetes  Hypertension  Cancer Dyslipidemia  Atrial Fibrillation 
Congestive Heart failure  เป็นต้น (Emberson, 2014)   ซึ่งในอนาคตหากมีแนวทางป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้จะท าให้ประสิทธิผลของการรักษาโรคเป็นไป
ในทางท่ีดีขึ้น 
 
ข้อจ ากัดในการวิจัย  
 การศึกษาเก็บข้อมูลย้อนหลังท าให้ข้อมูลบางส่วนขาดหายจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงขาดผลทางห้องปฏิบัติการบางประเภทเนื่องจากเกิดระบบขัดข้องในช่วงเวลาที่เลือกเก็บข้อมูล 
โดยต้องท าการสืบค้นข้อมูลผ่านเวชระเบียนผู้ป่วยในซึ่งท าให้ได้จ านวนผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การศึกษามี
จ านวนลดลงเมื่อมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ และใช้เวลานานขึ้น 
 
ค าแนะน าส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้งาน  
 ส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไปอาจต้องมีการเพ่ิมจ านวนโรงพยาบาลที่ท าการศึกษาโดยการเก็บ
ข้อมูลแบบไปข้างหน้าเพื่อให้ได้จ านวนผู้ป่วยที่เพ่ิมข้ึนและเพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูลมากที่สุด  
สรุปผลการวิจัยจากการศึกษาพบว่าเกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันในกลุ่มผู้ป่วย
ช่วงอายุระหว่าง 61 ปีถึง 74 ปี มากที่สุด (p-value 0.002)  และภายหลังผู้ป่วยที่ได้รับยา rtPAแล้ว
เกิดภาวะเลือดออกในสมองจะส่งผลให้ผลการรักษาไม่ดีเพ่ิมขึ้นเป็น 3 เท่า (p-value 0.002)  
เช่นเดียวกับกลุ่มที่เกิดภาวะแทรกซ้อน Atrial fibrillation ส่งผลให้การรักษาที่ไม่ดี (p-value 0.03) 
ในขณะเดียวกันพบว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยากลุ่ม Antiplatelets และยากลุ่ม Statin ภายหลัง
เกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันโดยไม่มีข้อห้ามใช้จะมีผลการรักษาที่ดีกว่ากลุ่มที่
ได้รับยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value 0.00, 0.001)  
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การสร้างโมเดลเบื้องต้นเพื่อคัดกรองมะเร็งช่องปากตามบ้านระดับชุมชน 
โดยใช้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 

The preliminary model for home-based oral cancers screening at the 
community level using village health volunteers  
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บทคัดย่อ 
 วิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหาและสร้างโมเดลการคัดกรองมะเร็งช่องปากเบื้องต้นที่
เหมาะสมโดยใช้ชุมชนและบ้านเป็นฐาน ในการศึกษาครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การ
สนทนากลุ่ม(Focus group) กับทันตแพทย์ ทันตาภิบาล นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน โดยเลือกจากลักษณะโครงสร้างของรูปแบบ
ชุมชน ได้แก่รูปแบบชุมชนนอกเขตเมือง ชุมชนกึ่งเขตเมือง และชุมชนเขตเมืองของหน่วยงาน
สาธารณสุขของอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งความสุขบนพ้ืนฐานของคุณธรรม 9 
ประการ วิธีด าเนินการวิจัยในคลินิกหมอครอบครัวหนองโบสถ์ คลินิกหมอครอบครัวองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางรอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหัวถนน และแผนกทันตกรรม โรงพยาบาล
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจ านวน 13 คน  ข้อค าถามที่ใช้ในการสนทนา
เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดกรองมะเร็งช่องปากของแผนกทันตกรรมโรงพยาบาล รวมถึงขั้นตอนการ
น ากลุ่มเสี่ยงต่อรอยโรคมะเร็งช่องปากจากคลินิกหมอครอบครัวหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
อย่างไร พบว่าการคัดกรองมะเร็งช่องปากไม่รวมอยู่ใน service plan เป็นเพียงการให้ความรู้เมื่อลง
ตรวจคัดกรองมะเร็ง และการคัดเลือกกลุ่มเสี่ยงโดยการ ลงพ้ืนที่ในหมู่บ้านเพ่ือให้ค าแนะน าโดย
ส่วนมากพบเพียงผู้สูงอายุ โดยจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งช่องปาก พร้อมท าการคัดกรองโดยมี
ทันตแพทย์ร่วมด้วย ซ่ึงปัญหาที่พบคือ ผู้สูงอายุกลัวการตรวจ โดยผู้ท างาน จะใช้เครือข่ายสมาชิก อส
ม. ผ่านไลน์ของ รพ.สต. ในการดูแลประชาชนในพ้ืนที่ของตน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
ประชากรในชุมชนมีความตระหนักต่อโรคมะเร็งช่องปากน้อยจึงไม่ยอมไปพบทันตาภิบาลหรือทันต
แพทย์ ซึ่งในวิถีของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพพบว่าเมื่อเกิดแผลในช่องปากจะใช้วิธีซื้อยาทาแผลเอง
โดยเฉพาะยาม่วงป้ายแผลในปาก  
 
ค าส าคัญ คัดกรองมะเร็งช่องปากตามบ้าน, การค้นหากลุ่มเสี่ยงมะเร็งช่องปาก,โมเดลการคัด
กรองมะเร็งช่องปาก,สื่อให้ความรู้ด้านมะเร็งช่องปาก 
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Abstract 
 The purpose of this research was to provide the model of oral cancer 
screening for using appropriate primary and community home based. In this study as 
a form of qualitative research using focus groups together with dentists, dental 
nurses, Public Health Technical Officer, Community Nurse Practitioner, Village Health 
Volunteers, and Village Headman. This research was conduct in Primary Care Cluster 
of Nong Bot and Nangrong District, Hua Thanon Health Promoting Hospital, and 
Nangrong Hospital. The venue choosing from the structural characteristics of the 
community model including communities outside the urban area Semi-urban 
community and urban communities of the public health departments of Nangrong 
District Buriram province, which has an area of villages that declare themselves as 
Happy Village based on 9 Virtues have found lower crime rate and decreased 
involvement with narcotic drugs. The number of participants in the group 
conversation is 13 people and the questions used in the dialogue process involving 
oral cancer screening in dental department of a hospital and including the process of 
taking a risk group for oral cancer from a family doctor's clinic or health promotion 
hospital. It found that oral cancer screening is not included in the service plan, it is 
only providing knowledge when screening for cancer and selection of risk groups by 
Going to the area in the village to give advice, most of whom met the elderly. In 
which the problem is the elderly are afraid of the disease examination, the workers 
will use the network of health volunteers through the line application of the hospital 
to look after the people in their area. The research shows that the people in the 
community are less aware of oral cancer and therefore they do not go to see dentist 
immediately. In the way of the community that related to health, it found that when 
oral ulcers occur some people in community to use self-healing dressings, especially 
Gentian violet to cure the mouth sores. 
Keywords home-based oral cancers screening, searching for oral cancer risk 
groups, oral cancer screening models, oral cancer awareness media 
 
บทน า 

โรคมะเร็งช่องปากมีอัตราการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับที่ 6 ของโรคมะเร็งเนื่องจากมี
ปัจจัยจากการสูบบุหรี่ เคี้ยวหมาก ดื่มเหล้า โรคมะเร็งช่องปากหากไม่ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วจะ
ท าให้เกิดการแพร่กระจายของเนื้อร้ายสู่อวัยวะอ่ืนจนถึงแก่ชีวิตในที่สุด การตรวจในระยะเริ่มต้น และ
ให้การรักษาอย่างรวดเร็วจะลดความพิการของบริเวณใบหน้า ขากรรไกร และลดการสูญเสียชีวิต 
ส าหรับโรคมะเร็งในช่องปากพบได้ร้อยละ 3-5 ของมะเร็งที่เกิดขึ้นทั้งร่างกาย ประมาณร้อยละ 90-95 
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เป็นชนิด Squamous cell carcinoma และพบว่าอัตรารอดชีวิต 5 ปีต่ ากว่ามะเร็งเต้านมและมะเร็ง
ปากมดลูกทั้งท่ีสามารถตรวจพบได้ในระยะแรกเช่นเดียวกัน  

รายการตัวชี้วัดของ Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ปี 2561-2565 มียุทธศาสตร์ในการ
ป้องกันและการรณรงค์เพ่ือลดความเสี่ยง (Primary Prevention) ด้วยการจัดรณรงค์ให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคมะเร็งที่มีอัตราป่วยสูงสุด3อันดับแรกในพ้ืนที่สุขภาพ โดยมุ่งเน้นที่การตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านม การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการตรวจมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง เพ่ือค้นหา
มะเร็งระยะเริ่มต้น ในการป้องกันและการรณรงค์เพ่ือลดความเสี่ยงโดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้
ประชาชนในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับรวมถึงการจัดท า
สื่อที่ใช้ภาษาในรูปแบบที่ง่าย และต้องด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
หากพิจารณาจากยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและการรณรงค์เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
พบว่าโรคมะเร็งช่องปากจะไม่ถูกรวมอยู่ใน Service Plan สาขาโรคมะเร็ง  

มะเร็งช่องปากมีระยะก่อนการเกิดโรค (Pre-cancer) ที่ค่อนข้างนาน เรียกว่า ระยะ 
Potentially Malignant Disorders (PMD) ก่อนพัฒนาเป็นมะเร็งช่องปาก (Cancer stage) ซึ่งระยะ 
PMD สามารถรักษาให้หายขาดหากได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง การคัดกรองมะเร็งช่องปากสามารถ
ท าได้ง่ายโดยการตรวจด้วยสายตา (Visual inspection) และการตรวจเยื่อบุในช่องปากด้วยมือ 
(Palpation of oral mucosa) โดยทันตแพทย์ ทันตภิบาลที่ได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะหรือคัด
กรองด้วยตัวเองจากโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องการคัดกรองมะเร็งช่องปากแก่ประชาชน วิธีที่ใช้กัน
อย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือ การคัดกรองด้วยสายตา (ความไวและความจ าเพาะ ร้อยละ 40 -93 
และ 50-99 ตามล าดับ) มีความง่ายในการคัดกรองจึงมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการสูง แม้ว่าการ
คัดกรองมะเร็งช่องปากจะสามารถท าได้ง่าย และมีหลักฐานด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และ
ประสิทธิผล (cost-effectiveness) 1 ในบริบทการท างานของต่างประเทศพบว่า วิธีการคัดกรอง
มะเร็งช่องปากด้วยสายตาโดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจนมีความเชี่ยวชาญนั้นจะมีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ และยังสามารถลดอัตราการตายได้อย่างมีนัยส าคัญ ในประชากรที่มีความเสี่ยงสูง เช่น 
ผู้ที่สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ แต่ปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยไม่มีมาตรการในการคัดกรองมะเร็งช่อง
ปากที่เป็นระบบและชัดเจน ส่งผลให้มีผู้ป่วยเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นที่มาพบแพทย์ในระยะ PMD ซึ่ง
เมื่อเริ่มด าเนินการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงหรือคนไข้ที่เป็นPMD ก็ยังคงขาดความต่อเนื่องในการติดตาม
ให้ผู้ป่วยมาท าการตรวจแบบติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เมื่อไม่มีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสมในการ
ตรวจคัดกรองและติดตามกลุ่มเสี่ยงเพ่ือป้องกันมะเร็งช่องปากในระยะแรกจึงส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงไม่ได้มีการมาพบแพทย์อย่างต่อเนื่องหรือเมื่อมาแพทย์เพ่ือตรวจรักษาก็พบคนไข้ป่วยอยู่ในstage 
3-4 ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาในการรักษาที่ยาวนานขึ้น ค่ารักษาพยาบาลก็สูงและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยก็
แย่ลงและยังส่งผลต่อการรอดชีวิตที่ต่ า4   

การปองกัน การรณรงคเพ่ือลดความเสี่ยงรวมถึงการตรวจคัดกรองและตรวจคนหามะเร็งช่อง
ปากในระยะเริ่มตนนับว่ามีความส าคัญในระดับชุมชน ซึ่งรูปแบบการตรวจคัดกรองในระดับ
โรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่ยังคงเป็นแบบการตั้งรับเนื่องจากการคัดกรองมะเร็งช่องปากไม่ได้ถูก
รวมอยู่ในยุทธศาสตร์การด าเนินงาน จึงเป็นช่องว่างที่ส าคัญต่อการค้นหาและสร้างโมเดลการคัดกรอง
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มะเร็งช่องปากในระดับชุมชนและใช้ความใกล้ชิดระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านกับชุมชน
ด าเนินการตรวจหามะเร็งช่องปากเบื้องต้นด้วยตัวเองที่บ้าน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือจัดหาและสร้างโมเดลการคัดกรองมะเร็งช่องปากเบื้องต้นที่เหมาะสมโดยใช้ชุมชนและ
บ้านเป็นฐาน 
 
วิธีการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การสนทนากลุ่ม(Focus group) กับ
ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและ 
ผู้ใหญ่บ้าน โดยด าเนินการวิจัยในคลินิกหมอครอบครัวหนองโบสถ์ คลินิกหมอครอบครัว องค์การ
บริหารส่วนต าบลนางรอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหัวถนน และแผนกทันตกรรม 
โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจ านวน 13 คน โดยได้รับการรับรอง
การท าวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจ าคณะทันตแพทย์และคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล รหัสโครงการ MU-DT/PY-IRB 2019/DT052 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกระบวนการคัดกรองมะเร็งช่องปาก โดยแบ่งหมวดของข้อค าถาม
เพ่ือสนทนากลุ่มประกอบด้วย กระบวนการคัดกรองมะเร็งช่องปากโดยอาสาสมัครสาธารณสุข (S1) 
ศึกษากระบวนการคัดกรองมะเร็งช่องปากโดยทันตาภิบาล(S2) และ ศึกษากระบวนการคัดกรอง
มะเร็งช่องปากโดยทันตแพทย์ (S3) 

เครื่องบันทึกเทป บันทึกภาพภาคสนาม และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานระดับชุมชนที่มีความสมัครใจ
ในการสนทนาและยินยอมให้บันทึกเสียงขณะสนทนา และลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย การ
สนทนากลุ่มด าเนินการโดยนักวิจัยในห้องทันตกรรมของโรงพยาบาลนางรอง และห้องประชุมของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล คลินิกหมอครอบครัวหนองโบสถ์ และคลินิกหมอครอบครัวองค์การ
บริหารส่วนต าบลนางรอง การสนทนากลุ่มใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยค าถามหลักประกอบด้วย 
รูปแบบการคัดกรองมะเร็งช่องปากในระดับชุมชน ช่วงเวลาที่ใช้ในการคัดกรองมะเร็งช่องปากของแต่
ละพ้ืนที่ วิธีปฏิบัติเมื่อพบหรือไม่พบรอยโรคมะเร็งช่องปาก การเตือนให้คนในชุมชนเข้ารับการตรวจ
คัดกรอง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบว่ามีการคัดกรองมะเร็งช่องปาก และสื่อความรอบรู้
สุขภาพช่องปากเพ่ือป้องกันการเกิดโรคมะเร็งช่องปาก การสนทนากลุ่มด าเนินการภายใต้ความ
ร่วมมือของกลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองมะเร็งช่องปากในระดับชุมชนโดยผู้ควบคุมและ
ด าเนินการสนทนากลุ่มคือทีมวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ แล ะคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนาข้อค าถามของงานวิจัยจะอยู่ภายใต้ขอบเขตและวัฒนธรรมส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ทันตแพทย์ 3 ท่าน ทันตาภิบาล 3 ท่าน นักวิชาการสาธารณสุขใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 ท่าน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 1 ท่าน 
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 4 ท่าน ผู้ใหญ่บ้าน 1ท่าน โดยเลือกจากลักษณะโครงสร้างของรูปแบบ
ชุมชน ได้แก่รูปแบบชุมชนนอกเขตเมือง ชุมชนกึ่งเขตเมือง และชุมชนเขตเมืองของหน่วยงาน
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สาธารณสุขของอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการจัดท ารูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านแห่ง
ความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม 9 ประการ โครงการวิจัยได้จัดท าการสนทนากลุ่มโดยการซักถามและ
การถอดข้อความจากเครื่องบันทึกเสียง ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจะถูกแบ่งออกเป็นการสนทนากับกลุ่ม
ทันตแพทย์ด้านกระบวนการคัดกรองมะเร็งช่องปาก การสนทนากับทันตาภิบาล โดยสองกลุ่มนี้
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนางรองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ด้านการสนทนากลุ่มกับผู้ที่
ปฏิบัติงานในระดับชุมชนโดยจะรวมผู้ที่ปฏิบัติงานในระดับนโยบายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลสู่ชุมชน ประกอบด้วยกลุ่มผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและผู้ใหญ่บ้าน 

ข้อค าถามท่ีใช้ในการสนทนากับกลุ่มทันตแพทย์เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดกรองมะเร็งช่อง
ปากของแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลนางรอง รวมถึงขั้นตอนอย่างไรในการค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อรอย
โรคมะเร็งช่องปากจากคลินิกหมอครอบครัวหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทันตแพทย์ก าหนด
วันตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากให้กับกลุ่มเสี่ยงกี่วัน กรณีท่ีตรวจพบรอยโรคหรือไม่พบรอยโรคในกลุ่ม
เสี่ยง การส่งต่อเพ่ือรักษาด าเนินการอย่างไร  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการคัดกรอง
มะเร็งช่องปากอย่างไร มีกระบวนการจัดท าสื่อสารความเสี่ยงมะเร็งช่องปากกับชุมชนและผู้ป่วย
เพ่ือให้รับรู้และเข้าใจต่อการเกิดมะเร็งช่องปากหรือไม่ ด้านการสนทนากลุ่มกับทีมทันตาภิบาล
เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดกรองมะเร็งช่องปากระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล การคัดเลือก
กลุ่มเสี่ยงมะเร็งช่องปากด าเนินการอย่างไรใช้แบบคัดกรองหรือไม่และน ากลุ่มเสี่ยงที่อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้านส่งต่อมาเพ่ือตรวจอย่างไร ตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากทุกเดือนหรือไม่และมี
กระบวนการเตือนกลุ่มเสี่ยงให้เข้าพบทันตาภิบาลอย่างไร และหากพบรอยโรคมีกระบวนส่งต่อ
อย่างไร มีสื่อความรู้ที่เก่ียวข้องกับการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากระดับทันตาภิบาลให้ศึกษาเพ่ิมเติม
หรือไม่ การสนทนากลุ่มกับทีมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
โรคระดับชุมชนโดยจะสนทนาในหัวข้อการก าหนดเกณฑ์ส าหรับเลือกกลุ่มเสี่ยงในชุมชนเพ่ือคัดกรอง
มะเร็งช่องปากระดับต้นอย่างไร มีแบบส าหรับการคัดกรองมะเร็งช่องปากหรือไม่ หน่วยงาน
สาธารณสุขได้จัดท าแบบสอบถามให้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านใช้เพ่ือคัดกรองมะเร็งช่องปาก
หรือไม่ ระยะเวลาในการคัดกรองมะเร็งช่องปากด าเนินการทุกเดือนหรือด าเนินการตามที่ทันตาภิบาล
ก าหนดรวมถึงมีรูปแบบการเตือนให้ชุมชนทราบเรื่องการตรวจคัดกรองอย่างไร รวมถึงอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้านได้อธิบายความรู้เกี่ยวกับมะเร็งช่องปากให้คนในชุมชนได้รู้จักหรือไม่และได้มีการ
ชักชวนให้คนในชุมชนไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากอย่างไร การเดินทางไปตรวจรอยโรคที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไปกันอย่างไรและอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านสามารถแนะน า
ความรู้เบื้องต้นปัจจัยเสี่ยงและการตรวจภายในช่องปากเพ่ือหารอยโรคเองได้หรือไม่ 
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ภาพที่ 1 การออกแบบการวิจัยแบบฝัง: แบบจ าลองการวิจัยแบบฝังตัว 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือจัดหาและสร้างโมเดลการคัดกรองมะเร็งช่องปากเบื้องต้นที่
เหมาะสมโดยใช้ชุมชนและบ้านเป็นฐาน จากการวิเคราะห์ผลพบว่าการจัดหาแนวทางในการคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงมะเร็งช่องปากควรเริ่มจากการใช้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเป็นแนวหน้าในการคัดกรอง
มะเร็งช่องปากกับประชากรในชุมชนที่มีปัจจัยเสี่ยง จากการศึกษาพบว่าอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้านมีความใกล้ชิดกับชุมชนอีกทั้งยังเป็นคนในชุมชนจึงเป็นการง่ายต่อการจัดแนวทางการดูแล
สุขภาพเชิงรุก เมื่อผลจากการวิจัยค้นพบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านคือแกนน าที่ส าคัญจากนั้น
การวิเคราะห์ในเชิงลึกยังพบว่ารูปแบบที่ส าคัญและเป็นที่มาของการสร้างโมเดลการคัดกรองมะเร็ง
ช่องปากเบื้องต้น ควรมีแผนการด าเนินงานในระดับหมู่บ้านและการฝึกอบรมเพ่ือสร้างทักษะในการ
ตรวจมะเร็งช่องปากด้วยตัวเองให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน โดยแผนการด าเนินงานประกอบ
ไปด้วยรูปแบบการคัดกรองมะเร็งช่องปากโดยอาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านที่ด าเนินการคัดกรอง

การวิเคราะห์ขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบการรวมกลุ่มของชุด
ข้อมูลและข้อมูล 

การตรวจสอบสามเส้า 

บูรณาการส่ิงที่ค้นพบ 
-ทฤษฎกีารพัฒนา 

- ผลกระทบทางชุมชนที่หลากหลาย 

การศึกษาเชิงปริมาณส าหรับการคดักรองมะเร็งช่อง
ปาก 

การศึกษาเชิงส ารวจ 
การสัมภาษณเ์ชิงคุณภาพ (แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง) 

การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปรากฎการณ์ตีความหมาย  

วิเคราะหส์ิ่งที่ค้นพบจากการศึกษาเชิงส ารวจ
ส่งผลกระทบต่อการศึกษาที่กว้างขึ้น 

การใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับ
ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล พยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน นักวิชาการสาธารณสุข 
 อสม.(ฝังการศึกษาเชิงคุณภาพ) 

ศึกษาหลายเฟส 

ศึกษาหลายเฟส 
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เบื้องต้นด้วยการมีทันตาภิบาลเป็นพ่ีเลี้ยงและด าเนินการในวันส าคัญของชุมชนเช่นวันพระเนื่องจาก
จะมีคนในชุมชนไปท าบุญที่วัดอยู่แล้วจึงไม่กระทบต่อการเดินทาง รวมถึงช่วงเวลาคัดกรองมะเร็งช่อง
ปากควรยึดปฏิทินชุมชนเป็นหลักเนื่องจากจะเป็นการรวมกลุ่มท ากิจกรรมตามประเพณีอยู่แล้ว ซึ่ง
วิธีด าเนินการเมื่อพบรอยโรคจากการคัดกรองก็จะสามารถแจ้งให้เข้ารับการตรวจจากทันตาภิบาลที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลได้อย่างสะดวก และถ้าตรวจไม่พบรอยโรค อาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้านก็จะเป็นผู้คอยติดตามและตรวจคัดกรองซ้ าในทุก 6 เดือนซึ่งจะเป็นผนวกแผนการด าเนินงาน
และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ทราบว่าทุกครั้งที่มีงานส าคัญในชุมชนจะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งช่อง
ปาก รวมถึงการจัดท าสื่อความรู้ที่เกี่ยวกับมะเร็งช่องปากเพ่ือให้คนในชุมชนได้ตระหนักเกี่ ยวกับรอย
โรค โดยผลจากการประชุมกลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้องจึงน าไปสู่ การจัดตั้งศูนย์การเรียรู้ของอาสามสัคร
สาธารณสุขหมู่บ้านเพ่ือนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านเพื่อยกระดับเป็นหมอประจ าบ้านและให้คนไทยตระหนักถึงการมีสุขภาพดีเพ่ือลดความ
แออัดในโรงพยาบาล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนเชิงคุณภาพ: การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ ขั้นตอน
แรกคือการถอดความบทสัมภาษณ์ของทันตแพทย์ ทันตาภิบาล พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน การถอดความเก่ียวข้องกับการสังเกตอย่างใกล้ชิดของ
ข้อมูลที่รวบรวมผ่านการฟังการสัมภาษณ์ที่บันทึกเสียง ระมัดระวังและใส่ใจในรายละเอียดจาก
ผู้เข้าร่วมสนทนาแต่ละคนที่อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการคัดกรองมะเร็งช่องปากและการให้ความรู้แก่
ชุมชนเนื่องจากเป็นกระบวนการตีความแรกและเป็นขั้นตอนส าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล เสียงที่
บันทึกจากการสัมภาษณ์จะถูกคัดลอกเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการวิเคราะห์หลักฐานจะถูก
ตรวจสอบโดยผู้วิจัยและยืนยันด้วยการพูดคุยกับคนในชุมชนเพ่ือรักษาความถูกต้องและคุณภาพ 
ค าพูดที่ไร้ความหมายและซ้ าซ้อนเช่น "คุณรู้" หรือ "สิ่ งนี้" อาจถูกก าจัดเพ่ือช่วยในการชี้แจงการ
วิเคราะห์และเพ่ิมความสามารถในการอ่าน ภาษาใดก็ตามที่เพ่ิมโดยนักวิจัยที่ต้องการเพ่ิมความชัดเจน
จะถูกวางไว้ในวงเล็บ ขั้นตอนต่อไปคือการเข้ารหัส การเข้ารหัสเป็นกระบวนการของการเรียงล าดับ
การจัดระเบียบการสรุปและการสังเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นงานพ้ืนฐานของการพัฒนาเชิงลึกและการ
วิเคราะห์ถึงความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันส าหรับกระบวนการเข้ารหัสในการศึกษาเชิงคุณภาพ
ขึ้นอยู่กับลักษณะการออกแบบและเป้าหมายของการศึกษา ตลอดการวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความ
การตรวจสอบการเข้ารหัสและการทบทวนหัวข้อจะด าเนินการกับนักวิจัย 
 
รูปแบบการคัดกรองมะเร็งช่องปาก 
 ทันตแพทย์จะด าเนินการภายใต้ตัวชี้วัดการคัดกรองมะเร็งที่มีเพียง3ตัวชี้วัดคือการตัดกรอง
มะเร็งเต้านม การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการคัดกรองมะเร็งล าไส้ ส่วนการคัดกรองมะเร็งช่อง
ปากเป็นการด าเนินงานในเชิงตั้งรับโดยคนไข้เดินเข้ามา รพ. ด้วยตนเองเนื่องจากไม่มีงบประมาณด้าน
นี้ ขณะที่ทันตาภิบาลเล่าว่าไม่มีการคัดกรองมะเร็งช่องปากเพราะไม่มีรวมอยู่ใน service planแต่จะ
เป็นเพียงให้ความรู้เมื่อลงตรวจคัดกรองมะเร็งการคัดเลือกกลุ่มเสี่ยงโดยการ ลงพ้ืนที่ในหมู่บ้านเพ่ือให้
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ค าแนะน าโดยส่วนมากพบกับผู้สูงอายุ โดยจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งช่องปาก พร้อมท าการคัด
กรองโดยมีทันตแพทย์ร่วมด้วย โดยปัญหาที่พบคือ ผู้สูงอายุกลัวการตรวจ  โดยผู้ท างาน จะใช้
เครือข่ายสมาชิก อสม. ผ่านไลน์ของ รพ.สต. ในการดูแลประชาชนในพ้ืนที่ของตน ขณะที่อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) จะรู้แต่เพียงว่ามีเรื่องมะเร็งช่องปาก ยังไม่เคยมีการเรียกมาตรวจคัดกรอง
มะเร็งช่องปาก โดยส่วนใหญ่จะรับผิดชอบในด้าน พัฒนาการเด็ก ผู้ป่วยติดเตียง ได้แต่เพียงแจ้ง
ชาวบ้านให้เข้ารับการคัดกรองตามรายชื่อที่ รพ.สต. แจ้งมาโดยบอกให้เข้ารับการคัดกรอง ปี ละ 2 
ครั้ง โฆษณาผ่านเสียงตามสายของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และในการประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้านหรือ
โทรตาม ติดตามที่บ้าน การบอกต่อ เมื่อไม่มาในวันนัดก็โทรตามอีกครั้ง ส่วนใหญ่ที่ตามไม่มาด้ วยส า
เหตุที่กลัวหมอมีการอธิบายเรื่องมะเร็งช่องปากให้ชาวบ้านได้รู้จักโดยให้ความรู้เช่น การกินหมาก ให้
ระวังการเป็นมะเร็งช่องปาก ถ้าพบแผลในปากให้เดินทางไปพบแพทย์ การสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดี และมี
วิธีก ารชักจูงให้ชาวบ้านไปรับการคัดกรองที่รพ.สต.โดยให้ความรู้ว่าดีต่อตนเองหากตรวจพบจะได้
รักษาได้ทัน แต่ส่วนใหญ่กลัวตรวจแล้วเจอจะไม่เดินทางมาท าการตรวจ และกลุ่มคนส่วนใหญ่มาตรวจ
แล้วไม่พบจะมีจ านวนมากจึงท าให้ไม่เห็นความจ าเป็นในการเข้าตรวจ ส่วนมุมมองของนักวิชาการ
สาธารณสุข พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและผู้ใหญ่บ้าน มีมุมมองที่ตรงกันว่าคนในชุมชนจะแตกต่างจาก
คนที่อาศัยอยู่ในเมือง กลุ่มคนพวกนี้จะกลัวการไปพบแพทย์หรือทันตแพทย์ซึ่งจะเรียกว่า “หมอใหญ่”
กลัวเข็มฉีดยา ไม่ชอบกลิ่นของโรงพยาบาล ดังนั้นจึงเลือกที่จะปรึกษากับ อสม.ที่ดูแลมากกว่า การใช้
ประโยชน์จากการให้ความรู้และวิธีการตรวจโดยอสม.น่าจะเป็นการช่วยเหลือทันตาภิบาลได้อีกทาง 
 
ช่วงเวลาคัดกรองมะเร็งช่องปาก 
 ทันตแพทย์จะตรวจคัดกรองทุกวันโดยเน้นการตั้งรับ ไม่ได้ท าในเชิงรุก ส่วนการคัดกรอง
มะเร็งช่องปากที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส่วนใหญ่จะแทรกอยู่ในการตรวจสุขภาพช่องปาก
ทั่วไป โดยทันตาภิบาลใช้การบอกกล่าวในชุมชนผ่าน ไลน์กลุ่มสมาชิก อสม., เสียงตามสายในหมู่บ้าน, 
จะมีคนสนใจเข้ามาตรวจคัดกรองประมาณ 10 – 20 คนโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรักสุขภาพ ซึ่งใน
ส่วนของอสม.ได้ให้ความเห็นว่ามะเร็งช่องปากยังไม่ถูกก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน จึงยังไม่มี
กระบวนการ นอกจากนี้ได้มีการใช้ภาพของมะเร็งช่องปากไปจัดให้ความรู้ในงานของจังหวัดส่วนใหญ่
ประชาชนไม่รับรู้ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งช่องปาก ไม่รู้ว่า HPV เป็นปัจจัยเสี่ยง ซึ่งพบกลุ่มวัยรุ่นมี
เพศสัมพันธ์ตั้งแต่ระดับชั้น ป.5 รวมถึงน าเสนอรูปของมะเร็งช่องปาก ก่อให้เกิดความตระหนัก ช่วย
ท าให้คนงดการกินหมากลงได้ ในบางพ้ืนที่มีการจัดท าลิเกสอดแทรกความรู้ จึงน าส่วนของมะเร็งช่อง
ปากไปแฝงด้วย 
 
วิธีด าเนินการเมื่อพบรอยโรค 
 อสม.จะเป็นผู้ที่คอยแนะน าชาวบ้านให้เดินทางไปตรวจคัดกรองที่รพ.สต.โดยมีผู้น าชุมชนพา
มาเข้าตรวจคัดกรอง มาพร้อมกันกับเพ่ือนบ้าน หรือเจ้าหน้าที่ลงไปท าในพ้ืนที่จะได้ผลมากกว่า แต่ไม่
มีงบประมาณสนับสนุน ใช้งบส่วนตัวจึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการต่อได้และปัญหาที่พบคนไข้ไม่ยอม
เดินทางไปรับการรักษาต่อ จะใช้วิธีโทรหา อสม.ในบางครั้งอสม.จ าเป็นต้อง โทรหา สามี-ภรรยา บุตร 
ให้ช่วยพูดกับผู้ป่วย 
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ถ้าตรวจไม่พบรอยโรค ด าเนินการอย่างไร 
 ทันตแพทยน์ัดติดตามอาการระยะยาว มีการโทรติดตามในบางราย ถ้าไม่มาก็ไม่มีการติดตาม
ด้วยช่องทางอ่ืน ได้มีการให้ค าแนะน า โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มีรอยโรคจะปฏิบัติตาม ส่วนผู้ไม่มีรอยโรคจะ
ไม่ท าตาม ในด้านทันตาภิบาลให้ความรู้ เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น การสูบบุหรี่ เคี้ยวหมากและถ้า
ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ไม่มารับการคัดกรอง จะติดตามไปดูที่บ้านทุก 6 เดือน ในมุมมองของ อสม.
พบว่าแนะน าให้แปรงฟัน สูบบุหรี่ให้น้อยลงประชากรที่ไม่ได้รับการคัดกรองปัจจัยเสี่ยง จะพูดแนะน า
เรื่อยๆ ให้ตระหนักถึงความส าคัญ แต่ส่วนใหญ่จะไม่ยอมมาตรวจคัดกรองด้วยสาเหตุ กลัวหมอ และ
เข็มฉีดยา โดยอยากให้มีโครงการรณรงค์ให้มาตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก หรือให้อสม.ตามไปที่บ้าน
และให้ รพ.สต.ติดตาม 
 
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่ามีการคัดกรองมะเร็งช่องปากอย่างไร 
 ด้านการปฏิบัติของโรงพยาบาลมีการประชาสัมพันธ์ของโรคมะเร็งช่องปาก แต่ยังไม่มีการ
ด าเนินการ คงมีแต่การประชาสัมพันธ์การคัดกรองโรคของโครงการอ่ืนๆที่เข้าไปให้ความรู้สุขภาพแก่
นักเรียนในโรงเรียน โดยเน้นเป้าหมายตามตัวชี้วัด ในประชาชนกลุ่มอายุ 13 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่ถูก
จัดเป็นประชาชนโดยทั่วไปแต่ไม่ได้รับการให้ความรู้ตามตัวชี้วัดมากนัก โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็น
กลุ่มบุคคลที่สัมผัสความเสี่ยง คือ การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และการสัมผัสเชื้อ HPV ในด้านการด าเนิน
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพบว่าประชาชนมักไม่ฟังการชักน าเพ่ือให้เข้าไปรับการตรวจคัด
กรอง ด้วยคิดว่าตนไม่เป็นอะไรไม่มีความจ าเป็นในการเดินทางไปตรวจคัดกรอง โดยผู้ที่จะเข้ารับการ
ตรวจคัดกรอง ก็จะเป็นกลุ่มคนที่รักสุขภาพและในการเข้าตรวจคัดกรองมีทั้งในการน ารถไปรับมาเพ่ือ
เข้ารับการตรวจ และที่เดินทางมาเอง ขี่จักรยาน หรือขี่จักรยานยนต์มาเอง ในระดับชุมชนที่
ด าเนินการโดย อสม.พบว่ามีการเข้าไปในโรงเรียน แต่เป็นการแนะน าในเรื่องการให้สุขศึกษาทางช่อง
ปาก และเด็กกลุ่มมัธยมที่สัมผัสความเสี่ยงจะไม่มีการลงไปให้ข้อมูลอีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้
เกี่ยวกับมะเร็งช่องปาก ขาดสื่อที่ช่วยในการสอน โดยส่วนใหญ่มองประเด็นเดียวคือการกินหมาก 
ไม่ได้ตระหนักถึงปัจจัยอ่ืน 
 
มีสื่อให้ความรู้ด้านมะเร็งช่องปากหรือไม่ 
 โรงพยาบาลเคยท าเอง และเคยปรากฏว่าได้รับเอกสารเผยแพร่จากส านักทันตสาธารณสุข 
แต่เนื้อหาเน้นไปในทางความรู้สุขภาพช่องปาก ขณะที่ทันตาภิบาลให้ความเห็นว่าสื่อที่เกี่ยวข้องกับ
มะเร็งช่องปากยังไม่มีปรากฏให้เห็น มีเพียงของกระทรวงสาธารณสุขที่ส่วนใหญ่เป็น Poster ที่เนื้อหา
เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในช่องปาก การแปรงฟัน 
 
กรณีมีหรือมีสื่อให้ความรู้ไม่พอท่านอยากได้สื่อเพิ่มเติมหรือไม่ และอยากได้สื่อให้ความรู้รูปแบบใด 
 มุมมองของทันตแพทย์พบว่าในด้านสื่อความรู้ถ้ามีคลังภาพรอยโรคจะมีประโยชน์ต่อการ
ท างานของทันตแพทย์ หากจัดท าสื่อด้านความเสี่ยงมะเร็งช่องปากควรแยกตามกลุ่มวัย ควรเริ่มที่กลุ่ม
วัยท างานจะน่าสนใจมากกว่า โดยเนื้อหาควรท าให้เป็นที่สนใจของแต่ละช่วงวัย  ด้านทันตาภิบาล
อยากให้มีการจัดท าคู่มือประชาชนเกี่ยวกับโรคมะเร็งช่องปาก มีความจ าเป็นมาก โดยเนื้อหาควรแยก
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กลุ่มเสี่ยงออกเป็นช่วงวัยต่างๆ (วัยรุ่น-วัยเรียน, วัยแรงงาน, วัยผู้สูงอายุ) และมีการให้ความรู้ในด้าน
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งช่องปาก ด้านทันตาภิบาลและผู้ใหญ่บ้านอยากให้มีคู่มือ
ประชาชนในการให้ความรู้ โดยอยากให้แยกออกเป็นช่วงวัยต่างๆ อยากให้มี วีซีดี ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้ของมะเร็งช่องปากให้ผู้น าชุมชนไปเปิดเสียงตามสายในหมู่บ้าน รวมถึงอยากให้มี หน้าเว็บไซต์
ที่เปิดโอกาสให้เข้าไปเรียนรู้เพ่ิมเติมได ้
 
การจัดตั้งศูนย์การเรียรู้อสม. 
 จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านเพื่อยกระดับเป็นหมอประจ าบ้านและให้คนไทยตระหนักถึงการมีสุขภาพดีเพ่ือลดความแออัด
ในโรงพยาบาลและจากการประชุมร่วมกับทีมวิจัย  ชุมชนหมู่บ้านหนองเต็งจึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้
ของอสม.เพ่ือให้มีการถ่ายทอดความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพเพ่ือป้องกันโรค การให้ความรู้และฝึกการ
ตรวจคัดกรองฟันน้ านมโดยอสม.เพ่ือช่วยลดภาระงานของทันตาภิบาล จึงได้มีการต่อยอดความรู้
ให้แก่อสม.ในการตรวจมะเร็งช่องปากด้วยตัวเองเพ่ือเป็นโมเดลตั้งต้นการตรวจมะเร็งช่องปากด้วย
ตัวเองที่บ้านโดยใช้อสม.เป็นฐาน เพ่ือลดความกังวลของคนในชุมชนกลัวการไปเข้ารับการตรวจที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ซึ่งพบว่าคนในชุมชนไม่มีความกังวลเมื่ออสม.ให้ความรู้ที่ศูนย์การ
เรียนรู้ รวมถึงมีการปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและยินดีให้ตรวจโดยไม่มีความตื่นกลัวหรือกังวล 
ซึ่งพบว่าศูนย์การเรียนรู้อสม.สามารถใช้เป็นสถานที่ในการตรวจร่างกายและคัดกรองโรคเบื้องต้นได้ 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าประชากรในชุมชนมีความตระหนักต่อโรคมะเร็งช่องปากน้อย
จึงไม่ยอมไปพบทันตาภิบาลหรือทันตแพทย์ ซึ่งในวิถีของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพพบว่าเมื่อเกิด
แผลในช่องปากจ าใช้วิธีซื้อยาทาแผลเองโดยเฉพาะยาม่วงป้ายแผลในปาก ประกอบกับความกลัวที่
จะต้องไปโรงพยาบาลจึงท าให้เมื่อเกิดแผลในช่องปากจึงปล่อยให้หายเองและยังพบว่าคนในชุมชน
ส่วนใหญ่ไม่รู้จักมะเร็งช่องปาก แต่เมื่อสอบถามเชิงลึกก็พบว่ามีผู้ที่เสียชีวิตจากการเป็นแผลในปาก
โดยไม่ทราบว่าคือมะเร็งช่องปากและไม่คิดว่ามะเร็งจะเกิดในปากได้ จึงอาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้
รายงานการตรวจคัดกรองเพ่ือให้พบผู้ป่วยมะเร็งช่องปากนั้นมีน้อย และหน่วยงานสาธารณสุขจึงเห็น
ว่าไม่คุ้มต้นทุนในการที่จะคัดกรองมะเร็งช่องปากจึงไม่ได้น าเข้าเป็นตัวชี้วัดในการคัดกรองโรคในกลุ่ม
มะเร็ง 
 
สรุป 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าความรู้และความเข้าใจของคนในชุมชนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคมะเร็งช่องปากมีน้อย รวมถึงข้อมูลรอยโรคมะเร็งช่องปากที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของทันตาภิบาลและทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่มีน้อยมากซึ่งการจะตรวจรอยโรคมะเร็งช่องปาก
จ าเป็นต้องใช้ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ซึ่งมีจ านวนไม่มาก
จึงส่งผลต่อการคัดกรองมะเร็งช่องปากในระดับชุมชน รวมถึงสื่อที่จะเป็นคู่มือในการดุแลสุขภาพเพ่ือ
ป้องกันมะเร็งช่องปากมีน้อยและอาจจะยังมีมีสื่อที่เฉพาะเจาะจงจึงส่งผลให้การตระหนักถึงโรค
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ดังกล่าวมีน้อย รวมถึงความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก การรับรู้จากการรณรงค์เพียง
การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดมะเร็งปอด หรือการดื่มสุรามีผลต่อตับ ซึ่งรูปแบบการคัดกรองมะเร็งช่องปาก
เบื้องต้นนับว่ามีความส าคัญดังนั้นหากมีการรูปแบบการกรองกลุ่มเสี่ยงเพ่ือให้พบรอยโรคที่เรียกว่า
ระยะรอยโรคก่อนมะเร็งจะท าให้การรักษามีความง่ายขึ้นรวมถึงสามารถช่วยไม่ให้เกิดมะเร็งระยะ
ลุกลามได ้

 
 

ภาพที่ 2 โมเดลเบื้องต้นเพ่ือคัดกรองมะเร็งช่องปากระดับชุมชนโดยใช้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการความรู้ด้านสุขภาพโดยใช้อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้านเป็นฐานในการให้ความรู้และการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของอสม.เพ่ือพัฒนาอสม.สู่
การเป็น “หมอประจ าหมู่บ้าน”ตามแนวคิดของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการจัดท าโมเดลสื่อสาร
สุขภาพช่องปากระดับชุมชน  
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การออกแบบวิธีปฏิบัตสิ าหรับอากาศยาน เข้า-ออก ระหว่างสนามบินเชียงใหม่ และ
สนามบินเชียงใหม่แห่งที ่2 

Procedure design of standard instrument departure and standard 
instrument arrival between Chiang Mai international airport and the 

second new airport 
พันศักดิ์ เนินทราย1 และ ภาณุวัฒน์ ผูกทอง2 
Pansak Nernsai1 and Panuwat Pooktong2 

 

บทคัดย่อ 
 วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือออกแบบวิธีปฏิบัติ (Procedure Design) ในห้วงอากาศ
ส าหรับ Standard Instrument Departure (SID) และ Standard Instrument Arrival (STAR) 
ระหว่างสนามบินเชียงใหม่ปัจจุบัน (VTCC) และสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 (VTCB) โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานทางภูมิศาสตร์ อุปสรรคบริเวณโดยรอบสนามบิน และข้อจ ากัดของพ้ืนที่ทาง
อากาศที่ส่งผลต่ออากาศยานบินเข้า-ออก สนามบิน รวมถึงรูปแบบการให้บริการการจราจรทาง
อากาศ ตลอดจนสถิติการบริการจราจรทางอากาศรถรองรับปริมาณอากาศยานได้สูงสุด  

ผลจากการวิจัยสามารถออกแบบวิธีปฏิบัติของอากาศยานบิน เข้า -ออก ระหว่างสนามบิน 
VTCC และ VTCB จ านวน 4 ทางวิ่ง เชื่อมโยงไปจนถึงจุดรายงานหรือส่งผ่านระหว่างหน่วยงาน ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ 

1. การออกแบบวิธีปฏิบัติการบินด้วยมาตรฐานการบินออกด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน ได้
ถูกก าหนดเส้นทางหลักควบคุมการบินออกจากปลายทางวิ่ง จ านวน 6 จุด คือ BANTI, DOILO, 
WEERA, FRANG, PHRAO และ YONOK ท าให้สามารถออกแบบแผนภูมิ จ านวน 9 Charts 

2. การออกแบบวิธีปฏิบัติการบินด้วยมาตรฐานการบินเข้าด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน ได้
ถูกก าหนดเส้นทางหลักควบคุมการบินเข้า จ านวน 8 จุด คือ PARNU, PASAK, SAKET, SUTEP, 
PINUM, SAIAU, TAPAE และ WORAI ไปจนถึงจุดสุดท้ายของการบินเข้าสู่สนามบิน ในรูปแบบของ 
Closed-STAR ท าให้สามารถออกแบบแผนภูมิ จ านวน 11 Charts 

เมื่อน าแบบวิธีปฏิบัติ (SID/STAR) มาทดสอบด้วยโปรแกรมแบบจ าลองเสมือนจริง ATC 
Radar Simulator โดยได้ก าหนดรูปแบบการจราจรทางอากาศบินเข้า-ออก พร้อมกัน 2 สนามบิน 
จ านวน 3 รูปแบบ คือ อากาศยานบินออกจากสนามบิน, อากาศยานบินเข้าสนามบิน และรูปแบบ
ผสม โดยน าไปเปรียบเทียบกับปริมาณการจราจรทางอากาศไม่น้อยกว่า 24 เที่ยวบิน/ชั่วโมง  

ผลการทดสอบ ภายใต้สภาพแวดล้อมการควบคุมการจราจรทางอากาศด้วยระบบเรดาห์ 
พบว่า สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศพร้อมกันทั้ง 2 สนามบินได้เฉลี่ย 40 เที่ยวบิน/
ชั่วโมง ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากตัวชี้วัดที่ก าหนด จ านวน 16 เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 66.67  
ค าส าคัญ วิธีปฏิบัติส าหรับอากาศยานบินเข้าสนามบิน, วิธีปฏิบัติส าหรับอากาศยานบินออก
สนามบิน, สนามบินเชียงใหม่ และสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2  
 

1,2 สถาบันการบินพลเรือน 
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Abstract 
 The main purpose of this research was to design of Standard Instrument 
Departure (SID) and Standard Instrument Arrival (STAR) between Chiang Mai 
International Airport (VTCC) and Chiang Mai – Banthi Airport (VTCB) or second new 
airport. The researchers had studied the configurations of the target area consisting of 
topographic map, obstacles and airspace restriction affecting to arriving and departing 
aircraft of the airports, as well as the procedure of air traffic control service 
throughout the statistics of maximum volume in air traffic control service under the 
principles of procedure design in accordance with International Standards and 
Recommended Practices (SARPs) and Procedures for Air Navigation Services (PANs) of 
International Civil Aviation Organization (ICAO). 
 The result of this research was able to design of SID/STAR charts between 
VTCC and VTCB for 4 runways connecting to reporting point or transition point which 
was mainly divided into 2 parts as follow: 
 1. Design of Standard Instrument Departure (SID) had been specified by the 
Path Descriptor/Waypoint path from the end of runway to reporting point of 6 points 
were BANTI, DOILO, WEERA, FRANG, PHRAO, and YONOK which were able to design of 
9 charts. 
 2. Design of Standard Instrument Arrival (STAR) had been determined by the 
Path Descriptor/Waypoint path of 8 points were PARNU, PASAK, SAKET, SUTEP, 
PINUM, SAIAU, TAPAE, and WORAI from reporting point to Final Approach Fix (FAF) in 
the pattern of Closed-STAR which were capable of designing for 11 charts. 
 When tested the procedures with ATC Radar Simulator in the circumstance of 
departing and arriving aircraft for 2 airports at the same time, the researchers 
imposed of 3 patterns were aircraft departing from airports, aircraft arriving to the 
airports, and mixed traffic. To compare the test with the indicator, the procedure 
design should be supporting the traffic greater than 24 flights/hour.  
 The result of the test influenced by the air traffic control radar environment 
found that the capacity of air traffic control for both airports at the same time was 
average of 40 flights/hour increasing from the indicator of 16 flights or 66.67 percent. 
 
Keywords Standard Instrument Departure (SID), Standard Instrument Arrival 
(STAR), Chiang Mai International Airport (VTCC), Chiang Mai – Banthi Airport (VTCB) 
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บทน า 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงจัดท า

ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กระทรวงคมนาคม โดยส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้
จัดท า ร่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) 
พบว่าในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน, กลยุทธ์ที่ 5 การลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง มีความสอดคล้องกับการศึกษาแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบิน
พาณิชย์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการระบบคมนาคมขนส่ง และ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีพ้ืนที่กว่า 1,600 ไร่ ให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดล าพูน ปัจจุบันมีอาคารผู้โดยสาร 2 หลัง คือ หลังเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และ
หลังใหม่เป็นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยท่าอากาศยานแห่งนี้ สามารถรองรับผู้โดยสารได้
สูงสุดกว่า 11 ล้านคนต่อปีและมีสถิติจ านวนเที่ยวบิน และผู้โดยสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 1.1 ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการ และเที่ยวบินท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ปี 2559-2561) 

ปีปฏิทิน ผู้ใช้บริการ (คน) เปลี่ยนแปลง เที่ยวบิน 
2559 9,208,256  14.11% 67,134  
2560 9,973,449  8.31% 72,041 

2561 10,808,866 8.39% 75,593 
 โดยสภาพการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับเที่ยวบินได้ 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง หลุมจอดอากาศ
ยานจ านวน 11 หลุมจอด และอาคารผู้โดยสารสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้กว่า 10 ล้านคนต่อ
ปี ซึ่งมีแผนแม่บทท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2559) ซึ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
ระยะสั้นและระยะกลาง ด าเนินโครงการในปี 2559-2568 โดยมีโครงการหลัก คือ ก่อสร้างปรับปรุง
ทางขับ ขยายลานจอดอากาศยาน ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมและก่อสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่ ใช้
งบประมาณโดยรวม 9.72 พันล้านบาท ซึ่งท าให้มีขีดความสามารถเพ่ิมเป็น 34 เที่ยวบินต่อชั่วโมง 
และรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ 18 ล้านคนต่อปี ในระยะยาวการด าเนินโครงการในปี 2569 -2573 
โดยมีโครงการหลัก คือ สร้างหลุมจอด และปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร ใช้งบประมาณโดยรวม 945 
ล้านบาท ซึ่งมีขีดความสามารถเพ่ิมเป็นรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ 20 ล้านคนต่อปี 
 จากการศึกษาข้างต้น จึงมีการศึกษาวิเคราะห์จนน ามาสู่ข้อเสนอให้มีการสร้างท่าอากาศยาน
เชียงใหม่แห่งที่ 2 ซึ่งการเลือกท่ีตั้งท่าอากาศยานแห่งใหม่ต้องมีการค านึงถึงปัจจัยส าคัญ ดังนี้ 
 - ความเหมาะสมและข้อจ ากัดทางกายภาพของพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างท่าอากาศยาน 
 - ศักยภาพในการเข้าถึงพ้ืนที่ ได้แก่ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมกับการขนส่งผู้โดยสาร 
 - ความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ ข้อก าหนดต่าง ๆ  

นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงปัจจัยในการออกแบบวิธีปฏิบัติการบินเข้า -ออก สนามบิน ของ
อากาศยาน โดยพิจารณาสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ห้วงอากาศ และลมประจ าถิ่น ในประเด็นส าคัญดังนี้ 
 1. สิ่งกีดขวางต่าง ๆ ในบริเวณหัวทางวิ่ง ปลายทางวิ่ง และพ้ืนที่บริเวณโดยรอบสนามบิน 
รวมถึงสภาพภูมิประเทศที่เป็นลักษณะภูเขาล้อมรอบ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการออกแบบห้วงอากาศ 
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 2. ลมประจ าถิ่น จังหวัดเชียงใหม่มีลมประจ าถิ่นอยู่ในทิศ 02/20 (Azimuth 20/200 องศา) 
ในขณะที่ทิศทางของทางวิ่งของท่าอากาศยานเชียงใหม่ปัจจุบันคือ 18/36 (แนวเหนือ-ใต้) 
 3. ห้วงอากาศ Terminal Control Area (TMA) ต้องพิจารณาประเภทของห้วงอากาศ และ
ห้วงอากาศ ประกอบด้วย พ้ืนที่อันตราย (Danger area) พ้ืนที่จ ากัด (Restricted area) และพ้ืนที่
หวงห้าม (Prohibited area) รวมถึงพ้ืนที่ (Air Defense Identification Zone: ADIZ) 
 โดยผลจากการศึกษาของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เสนอให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พิจารณาให้ความส าคัญในการพัฒนา
ท่าอากาศยานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอ้างอิง ตารางประเด็นที่ควรให้ความส าคัญใน
การพัฒนาท่าอากาศยาน ซึ่งกล่าวว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่ในปัจจุบันมีพ้ืนที่จ ากัด ดังนั้นข้อเสนอ
ส าหรับการแนวทางด าเนินการคือการสร้างท่าอากาศยานแห่งที่ 2 เพ่ือรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพ่ิม
มากขึ้นในอนาคต โดยสถานที่ท่ีมีความเหมาะสมที่บริเวณบ้านฐิ จังหวัดล าพูน  
 จากประเด็นที่ได้ศึกษาข้างต้นคณะผู้วิจัยได้ให้ความสนใจอันเนื่องมาจากเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ เพ่ือพัฒนารูปแบบวิธีปฏิบัติส าหรับเป็นทางเลือกให้แก่ผู้
ปฏิบัติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา ภายหลังจากที่มีการศึกษาความเป็นไปได้
ในการสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ และผลการศึกษาครั้งนี้ยังสามารถน ามาพัฒนาชุดการฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ ATC Simulator ของหน่วยงานเพ่ิมเติมได้ในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือออกแบบวิธีปฏิบัติ (Procedure Design) ในห้วงอากาศส าหรับ Standard Instrument 
Departure : SID และ Standard Instrument Arrival : STAR ระหว่างสนามบินเชียงใหม่ปัจจุบัน 
และสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 
 
วิธีการ 
 วิธีในการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้มีการออกแบบวิธีวิจัย ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 1. การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ความส าคัญของสิ่งที่ศึกษา - ทั้งในระดับนโยบาย ระดับ
ยุทธศาสตร์ ไปสู่หน่วยงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ รวมถึงข้อมูลการให้บริการการเดินอากาศ
เครื่องช่วยเดินอากาศ ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ และอุปสรรคสิ่งกีดขวางที่ส่งผลกระทบต่อการเดินอากาศ 
 2. การศึกษา และเก็บรวบรวบข้อมูล แนวคิด หลักการ ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบวิธีปฏิบัติส าหรับอากาศยาน เข้า-ออก ระหว่างสนามบิน  
 3. การออกแบบวิธีปฏิบัติในห้วงอากาศส าหรับอากาศยานเข้า-ออก สนามบิน ให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะพ้ืนฐานของการออกแบบวิธีปฏิบัติ ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ภายใต้
การให้ค าปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญการออกแบบวิธีปฏิบัติการบิน และการควบคุมจราจรทางอากาศ 
 4. การตรวจสอบมาตรฐานการออกแบบ และการทดลองสิ่งที่ได้ท าการออกแบบด้วยอุปกรณ์
เสมือนจริง (Simulator) โดยก าหนดให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 24 
เที่ยวบิน/ชั่วโมง ภายใต้การก ากับดูแลของผู้เชี่ยวชาญ 
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5. สรุปผล และรายงานผลการวิจัย - ผู้วิจัยจัดท ารายงานสรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย พร้อมทั้งแสดงทรรศนะน าผลการวิจัยไปพัฒนาต่อยอดการวิจัยต่อไป   
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือออกแบบวิธีปฏิบัติ (Procedure Design) ในห้วงอากาศ
ส าหรับ Standard Instrument Departure : SID และ Standard Instrument Arrival : STAR 
ระหว่างสนามบินเชียงใหม่ปัจจุบัน และสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 โดยผู้วิจัยได้ท าการออกแบบวิธี
ปฏิบัติการบินออกจากสนามบินเชียงใหม่ VTCC_RWY 18/36 และสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 
VTCB_RWY 18/36 รวมทั้งสิ้น จ านวน 4 ทางวิ่ง โดยมีการออกแบบวิธีปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ 1 การออกแบบวิธีปฏิบัติการบินออกจากสนามบิน (Standard Instrument 
Departure : SID) ประกอบด้วย SID RWY 18/36 จ านวน 1 Chart, SID RWY 18 จ านวน 1 
Chart, SID RWY 36 จ านวน 1 Chart และสามารถออกแบบตามตัวก าหนดเส้นทาง (Path 
Descriptor/Waypoint Path)ได้ดังนี้ BANTI, DOILO, WEERA, FRANG, PHRAO และ YONOK 
จ านวน 6 Charts รวมการออกแบบในกลุ่มที่ 1 จ านวน 9 Charts โดยก าหนด Climb Gradient 1 
NM/300 ft หรือ 0.049 / 4.94% และก าหนดระยะทางในแนวตั้ง Vertical Separation ของ
ระยะทางท่ีไกลกว่าอยู่สูงกว่า 1,000 ft 

โดยมีหลักส าคัญท่ีใช้ในการออกแบบดังนี้ 
1. The Procedure Design Gradient (PDG) is based on  
a) an obstacle identification surface (OIS) having a 2.5 percent gradient or a 

gradient determined by the most critical obstacle penetrating the surface, whichever 
is the higher and 

b) an additional margin of 0.8 percent. 
Thus, published gradients are specified to an altitude/height after which the 

minimum gradient of 3.3 percent (2.5+0.8) is considered to prevail. 
2. การก าหนดสมรรถนะของอากาศยาน (Aircraft Performance) ส าหรับการออกแบบ คือ 

ระยะทาง 1 NM อากาศยานสามารถไต่ระดับความสูง (Step Climb) ได้ระดับความสูงเฉลี่ย 300 ft 
การหา Climb Gradient โดยอาศัยหลักการพ้ืนฐานของ Trigonometric Function เป็น

การหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและมุมของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  ซึ่งอาศัยฟังก์ชันหนึ่งจาก
หลักการดังกล่าว คือ Tangent Function = Opposite/Adjacent 

 
Tangent Function for climb gradient 
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According to the average of aircraft performance, distance of 1 NM Aircraft 
can climb 300 ft or 91.44 m. Where applying principle of Tangent Function can find 
Climb Gradient as follow; 
Climb Gradient           = Height/Distance = (300 ft)/(1 NM) or (91.44 m)/(1 NM) 

  = (300 ft)/(6076 ft)or(91.44 m)/(1852 m); 1NM = 6076 ft, 1852 m 
  = 0.049375 = 0.049375×100 = 4.9375% 

 
Fundamental Model of Climb gradient 

 และจากการก าหนด Climb Gradient จึงสามารถก าหนดการรูปแบบการค านวณหาความสูง
ในล าดับถัดไปของการออกแบบวิธีปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้ 

1 NM = 300 ft 
Vertical Distance or Height = Distance (NM) × 300 (ft) 

Therefore;      Vertical Distance or Height = X×300 (ft)  ; X = Distance (NM) 

 
Model Application of climb gradient in profile view 

 
Model Application of climb gradient in both plan and profile views 
กลุ่มที่ 2 การออกแบบวิธีปฏิบัติการบินเข้าสนามบิน (Standard Instrument Arrival; 

STAR) ประกอบด้วย STAR RWY 18/36 จ านวน 1 Chart, STAR RWY 18 จ านวน 1 Chart, STAR 
RWY 36 จ านวน 1 Chart และสามารถออกแบบตามตัวก าหนดเส้นทาง (Path 
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Descriptor/Waypoint Path) ได้ดังนี้ PARNU, PASAK, SAKET, SUTEP, PINUM, SAIAU, TAPAE 
และ WORAI จ านวน 8 Charts รวมการออกแบบในกลุ่มที่ 2 จ านวน 11 Charts โดยก าหนด 
Descent Gradient ตามสมรรถนะของอากาศยาน แต่ก าหนดระยะ Final Approach Segment 
โดยที่ optimum descent gradient 0.052/5.2% or 3° และก าหนดระยะทางในแนวตั้งโดย
ระยะทางท่ีไกลกว่าอยู่สูงกว่า 1,000 ft ด้วยความเร็วของอากาศยานไม่เกิน 250 knots 

และเนื่องจากการหา Descent Gradient สามารถพิจารณาโดยอาศัยหลักการ 
Trigonometric Function เมื่อพิจารณาหาค่าจาก Optimum Descent Gradient 5.2 
percent/3.0°  (52 m/km (318 ft/NM)) สามารถตรวจสอบค่า Descent Gradient ได้ดังต่อไปนี้ 

Descent Gradient            = Height / Distance 
Find from descent gradient 52m/km; = (52 m) / km = (52 m) / (1000 m)  
Descent Gradient   = 0.052 = 5.2 % 

 
Fundamental Model of Descent gradient 

โดยหากน าค่า Gradient = 0.052 มาแทนในส่วนกลับของ Tangent Function หรือ 
Arctan จะได้ค่าดังต่อไปนี้ 

Tan (angle) = Gradient             = Gradient/Tan      = Tan-1 or arctan(gradient) 
Therefore;   Angle in Degrees   =  1/tan-1(gradient) or tan-1 or arctan(gradient) 
      = arctan(0.052)  = 2.977° or ≈ 3° 

 
Conversion of descent gradient to degree 

 เมื่อน าผลการออกแบบมาทดสอบด้วยโปรแกรมแบบจ าลองเสมือนจริง ATC Radar 
Simulator พบว่าสามารถรองรับปริมาณการจราจรระหว่างสนามบินได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 
 รูปแบบท่ี 1 อากาศยานบินขึ้นพร้อมกัน 2 สนามบิน (VTCC & VTCB) 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดเงื่อนไขในสภาพแวดล้อมการควบคุมการจราจรทางอากาศด้วยระบบเรดาร์ 
(ATC Surveillance System Environment) ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ICAO ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดให้อากาศยานบินขึ้นพร้อมกันทั้ง 2 สนามบิน 
2. การก าหนดระยะห่างระหว่างอากาศยาน (Separation) อย่างน้อย 5 NM 
3. ความเร็วของอากาศยาน (Aircraft Speed) ที่ระยะ Final Segment (up to 4 NM) จาก

จุดเริ่มต้นของทางวิ่ง (Threshold of Runway) ความเร็ว 180 knot or 180 NM/hr ภายใต้ระดับ
ความสูงไม่เกิน 11,000 ft โดยอากาศยานบินได้ระยะทางเฉลี่ย 180 NM/60min = 3 NM/min 
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4. อ้างอิง Longitudinal separation minima based on time ส าหรับ aircraft 
maintaining at the same level and same track ในเวลา 3 นาที อนุญาตให้บินขึ้นได้ 1 ล า 
ดังนั้นพิจารณา 2 สนามบิน (VTCC & VTCB) จึงท าให้อากาศยานบินขึ้นได้ 2 ล า 

รูปแบบท่ี 2 อากาศยานบินลงพร้อมกัน 2 สนามบิน (VTCC & VTCB)  
ผู้วิจัยได้ก าหนดเงื่อนไขในการควบคุมปริมาณการจราจรทางอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ของ ICAO โดยเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ได้ก าหนดไว้ในการทดสอบตามรูปแบบที่ 1  
รูปแบบท่ี 3 อากาศยานบิน เข้า-ออก ระหว่าง 2สนามบิน (VTCC & VTCB) พร้อมกัน 
ผู้วิจัยได้ก าหนดเงื่อนไขเดียวกับรูปแบบที่ 1 และเงื่อนไขพิจารณาให้อากาศยานวิ่งขึ้นเมื่อ

อากาศยานที่บินเข้ามาลงทางวิ่งต้องมีระยะห่างจาก Threshold of runway ไม่น้อยกว่า 5 NM 
ซึ่งจากเง่ือนไขดังกล่าวทั้ง 3 รูปแบบท าให้ได้ผลการทดสอบดังนี้ 
ผลการทดสอบ: เวลา 1 ชั่วโมงพบว่าอากาศยานสามารถบินขึ้น-ลง พร้อมกันทั้ง 2 สนามบิน 

(VTCC & VTCB) ได้ปริมาณเฉลี่ย 20 เที่ยวบิน/สนามบิน หรือ 40 เที่ยวบิน / 2 สนามบิน 
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด: 24 เที่ยวบิน/ชั่วโมง โดยการออกแบบวิธีปฏิบัติใหม่ สามารถรองรับ

ปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ย 40 เที่ยวบิน/ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าปัจจุบัน 16 เที่ยวบิน/ชั่วโมง 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผลจากการส ารวจสภาพการให้บริการจราจรทางอากาศโดย
ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่สามารถรองรับเที่ยวบินได้ 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ซึ่งหากค านวณจาก
อัตราดังกล่าว พบว่าใน 1 ปี สามารถรองรับเที่ยวบินได้ จ านวน 365 x 24 x 24 = 210,240 
เที่ยวบินต่อปีทั้งนี้การความแตกต่างระหว่างเที่ยวบินที่เกิดขึ้นจริง 75,593 เที่ยวบินในปี 2561 และ 
ขีดความสามารถในการบริการจราจรทางอากาศในอัตรา 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง หรือ 210,240 
เที่ยวบินต่อปี จะเห็นว่าวิธีปฏิบัติเดิมสามารถรองรับการให้บริการได้เพียงพออยู่แล้ว แต่ในทางปฏิบัติ 
ปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อความคล่องตัวในการให้บริการจราจรทางอากาศ ประกอบปัจจัยส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ห้วงอากาศ (Airspace Restriction) ประกอบด้วย Restricted Area 
และ Danger Area ซึ่งเพ่ิมเติมจากอุปสรรคทางสภาพภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ที่มีภูเขาล้อมรอบ 

2. ปัจจัยข้อจ ากัดของพ้ืนที่ภายในท่าอากาศยานประกอบด้วยข้อจ ากัดในด้าน ทางขับ 
(Taxiway) พ้ืนที่ลานจอด (Apron) และจ านวนหลุมจอดของอากาศยาน (Aircraft Stand)  

3. ความหนาแน่นของพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบสนามบินที่เป็นอุปสรรคในการขยายตัวของพ้ืน ซึ่ง
ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือการเกิดผลภาวะทางเสียง และปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณโดยรอบสนามบิน  

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นในการสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 เพ่ือรองรับการปริมาณ
ผู้โดยสารที่เพ่ิมข้ึนในอนาคตจึงมีความจ าเป็นต้องมีการออกแบบวิธีปฏิบัติการบินในพ้ืนที่ใหม่เชื่อมโยง
กับพ้ืนที่เดิม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนสร้างสนามบินแห่งใหม่ในอนาคตต่อไป 
 
สรุป 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเมื่อก าหนดให้การบินเข้า-ออกสนามบินเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ผู้วิจัยได้ก าหนดการบินเข้า-ออก ตาม Profile ในวิธีปฏิบัติการบิน ภายใต้สภาพแวดล้อมการควบคุม
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การจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control Radar Environment) ตามรูปแบบสภาพการจราจร
ทางอากาศ จ านวน 3 รูปแบบ คือ การบินเข้าของอากาศยานพร้อมกันทั้ง 2 สนามบิน, การบินออก
ของอากาศยานพร้อมกันทั้ง 2 สนามบิน และการบิน เข้า-ออก ของอากาศยานพร้อมกันทั้ง 2 
สนามบิน พบว่าในเวลา 1 ชั่วโมงสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้เฉลี่ย 40 เที่ยวบิน
ต่อชั่วโมงโดยมากกว่าปริมาณการจราจรทางอากาศที่รองรับได้ในปัจจุบันเฉลี่ย 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง 
จ านวน 16 เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 66.67 
  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ผลที่ได้จากการทดสอบในงานวิจัยในครั้งนี้เป็นเพียง
การทดสอบภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน Profile ของวิธีปฏิบัติ Charts ซึ่งนักบินจะต้องควบคุม
อากาศยานตามวิธีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ภายใต้สภาพแวดล้อมการควบคุมจราจรทางอากาศ (Air 
Traffic Control Environment) แต่ในการปฏิบัติงานจริงยังมีปัจจัยอ่ืนที่มีผลต่อปริมาณการเพ่ิมขึ้น
และลดลงของการจราจรทางอากาศ ตามท่ีปรากฎในประเด็นพิจารณาท่ีมีความส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. ข้อก าหนดที่ระบุในวิธีปฏิบัติการบิน (Profile of SID/STAR charts)  
2. สภาพการจราจรในแต่ช่วงเวลาในขณะนั้น (Current Traffic) 
3. การสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมจราจรทางอากาศและนักบิน 
4. การโต้ตอบของนักบิน (Pilot Reaction) ตามท่ีได้รับการอนุญาต (ATC Clearance) 
5. สมรรถนะของอากาศยาน (Aircraft Performance) ทั้งรูปแบบอากาศยาน (Type of 

Aircraft), ความเร็ว (Speed), อัตราการไต่ (Rate of climb) และอัตราร่อนลง (Rate of descend) 
6. ทิศทาง (Direction) ของอากาศยานที่ท าการบิน 
7. การก าหนดระยะห่างระหว่างอากาศยาน (Separation)  
8. ความสามารถของผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ (ATC Competency)  
9. การประสานงานระหว่างหน่วยงานในแต่ละพ้ืนที่ (Aerodrome Control Tower-

Approach Control Unit และ Approach Control Unit-Area Control Center) 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ ท าการส ารวจเทคนิควิธีการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสในโรงพยาบาลและ

หน่วยงานสาธารณสุขในประเทศไทย และท าการประเมินความเท่ียงตรงแม่นย าของชุดตรวจส าเร็จรูป
น าเข้าชนิดไอจีเอ็มอิไลซา จ านวน 2 บริษัท ผลการส ารวจจากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 50 คน 
พบว่าโรงพยาบาลที่ท าการตรวจด้วยเทคนิคมาตรฐาน ได้แก่ เทคนิคแมทและการเพาะแยกเชื้อ มี
จ านวน 7 และ 8 แห่ง ตามล าดับ พบการใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา ได้แก่ เทคนิค PCR และ real-
time PCR และการใช้ชุดตรวจไว มีจ านวนอย่างละ 18 แห่ง โรงพยาบาล 7 แห่ง ใช้ชุดตรวจส าเร็จรูป
ชนิดอิไลซา (IgM-/ IgG-ELISA) นอกจากนี้ พบ 9 แห่ง มีการใช้เทคนิคอ่ืนๆ ได้แก่ เทคนิคลาเทค
แอคกลูติเนชั่น เทคนิคอิมมิวโนฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น สถานพยาบาลในประเทศไทยมีการใช้เทคนิค
วิธีตรวจวินิจฉัยทั้ง 5 วิธี โดยใช้เทคนิคอณูชีววิทยาและชุดตรวจไวสูงสุด โรงพยาบาลศูนย์และ
โรงพยาบาลระดับจังหวัดมีการใช้ชุดตรวจไวสูงสุดเมื่อเทียบกับสถานพยาบาลระดับอ่ืน (10/18) 
อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลศูนย์และจังหวัด 3 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย 2 แห่ง และ
โรงพยาบาลปฐมภูมิ 4 แห่ง ไม่มีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการหรือส่งตัวอย่างไปตรวจที่อ่ืน เช่น 
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง เมื่อท าการประเมินค่าความไวและความจ าเพาะของชุดตรวจไอจีเอ็มอิไลซา
น าเข้าจาก 2 บริษัท ตัวอย่างซีรัมผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิสในระยะติดเชื้อแรกเริ่มที่มีค่าไตเตอร์
แมทบวกและ/หรือมีผลบวกการเพาะแยกเชื้อจากผู้ป่วยมีไข้เฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุและเก็บในช่วง
สัปดาห์แรกของอาการไข้ ผลการประเมิน พบว่า ชุดตรวจส าเร็จรูปมีค่าความไวร้อยละ 36.0 และ 
5.41 และมีค่าความไวสูงขึ้นเป็นร้อยละ 97.78 และ 47.92 ตามล าดับ ในซีรัมผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโร 
 
 
1ภาควิชาชวีโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 10400 
2ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170 
3ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมวิโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลยัมหดิล กรุงเทพฯ 10400 
4ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 10400 
5ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กรงุเทพฯ 10400 
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สิสที่มีค่าไตเตอร์แมทบวกในระยะมีภูมิคุ้มกันของโรค  ส่วนค่าความจ าเพาะของชุดตรวจส าเร็จรูปทั้ง
สองบริษัทที่ทดสอบด้วยซีรัมควบคมุจากประชากรปกติและจากผู้ป่วยมีไข้เฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุใน
พ้ืนที่ประเทศไทย พบว่า ชุดตรวจส าเร็จรูปไอจีเอ็มอิไลซาให้ค่าความจ าเพาะร้อยละ 71.43 และ 
67.44 ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ โรคเลปโตสไปโรสิส  การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ชุดตรวจส าเร็จรูปไอจี
เอ็มอิไลซา การประเมินค่าความเท่ียงตรงแม่นย า 
 
Abstract 

This research, we investigated current leptospirosis diagnosis methods among 
hospitals in Thailand and evaluated diagnostic accuracy of two imported commercial 
IgM-ELISA test kits.  Of 50 questionnaires, there are 7 and 8 hospitals performed gold 
standard methods including microscopic agglutination test (MAT) and culture, 
respectively, 18 hospitals performed molecular techniques including PCR and real-
time PCR techniques, 18 hospitals performed rapid diagnostic test assay, 7 hospitals 
performed of IgM-ELISA (IgM-/ IgG-ELISA) and 9 hospitals performed other methods 
such as latex agglutination and immunofluorescence. In general, hospitals in Thailan 
performed 5 diagnostic methods. Molecular techniques and commercial rapid 
diagnostic test kits were highest among diagnosis methods. The commercial rapid 
diagnostic test was highest in hospital center and provincial hospital (10/18). There 
are 3 hospital center and provincial hospitals, 2 university hospitals, and 4 primary 
care centers did not perform laboratory diagnosis or sent samples to other such as 
reference laboratory for diagnosis. Two imported commercial Leptospira IgM-ELISA 
test kits were evaluated for diagnostic sensitivity and specificity using MAT-positive 
and/or culture-positive acute leptospirosis serum taken from acute febrile illness 
patients during first week of illness. Diagnostic sensitivity was 36.0% and 5.41% and 
was approached 97.78% and 47.92%, respectively, using MAT-positive of 
convalescence leptospirosis serum. Diagnostic specificity of two commercial IgM-
ELISAs was also evaluated by using control sera taken from healthy volunteers and 
acute febrile illness patients in Thailand setting. Diagnostic specificity of two 
imported commercial IgM-ELISA test kits was 71.43% and 67.44%, respectively. 
Keywords: Leptospirosis, Laboratory diagnosis, Commercial IgM-ELISA diagnostic test, 
Evaluation of diagnostic accuracy 
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บทน า 
โรคเลปโตสไปโรสิส (ฉ่ีหนู) เป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน พบถิ่นระบาดในภูมิภาคแถบร้อนและ

ชื้น ในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา พ้ืนที่ชนบท ชุมชนแออัด พบในกลุ่มประชากรยากจน อ่อนแอ ด้อย
โอกาสและเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (Adler and de la Pena Moctezuma, 2010) สถิติการระบาดโรค
เลปโตสไปโรสิสในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 มีรายงานผู้ป่วยจ านวน 2,604 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
3.98 รายต่อแสนประชากร และอัตราป่วยตาย 0.03 รายต่อแสนประชากร พบอุบัติการณ์สูงสุดที่
ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีสัญชาติไทย พม่า ลาว และกัมพูชา และ
ประกอบอาชีพเกษตรกร รับจ้าง และนักเรียน 

กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดแนวทางหรือมาตรการ “4E2C” เพ่ือป้องกันควบคุมโรคเลป
โตสไปโรสิสลดการเสียชีวิตของผู้ป่วย ได้แก่ รู้เร็ว วินิจฉัยเร็ว รักษาและป้องกันควบคุมโรคถูกต้องด้วย
การเฝ้าระวังและค้นหาปัจจัยเสี่ยงและวินิจฉัยเร็ว น าไปสู่ การรักษาเร็วละควบคุมโรคเร็ว โดย
มาตรการ “รู้เร็ว” มีแนวทางหลักอาทิเช่น  การส ารวจและจ าแนกเชื้อและสายพันธุุ์จากสัตว์พาหะ 
การศึกษาและส ารวจความชุกทางภูมิคุ้มกันในประชากรที่พ้ืนที่ระบาดหรือนอกเขตระบาด ส าหรับ
มาตรการ “วินิจฉัยเร็ว” นั้น ประกอบด้วยประเด็นการตรวจวินิจฉัยทางคลินิกและการตรวจวินิจฉัย
ทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยกลุ่มอาการไข้เฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุและในกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ
การตรวจวินิจฉัย หรือล่าช้า ใช้เวลานานหรือผิดพลาดอาจท าให้เกิดการพัฒนาอาการที่รุนแรงและเกิด
ภาวะแทรกซ้อนเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ ดังนั้น การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการด้วยชุดตรวจ
วินิจฉัยที่มีความไวและถูกต้องแม่นย าสูง จะช่วยให้แพทย์ท าการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงใช้ผลการตรวจเป็นแนวเวชปฏิบัติดูแลผู้ป่วยชนิดรุนแรง ป้องกันภาวะแทรกซ้อน เพ่ิม
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและลดอัตราตาย โดยแนวทางปฏิบัติส าหรับ “วินิจฉัยเร็ว” ที่จัดเป็นประเด็น
โจทย์วิจัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ การพัฒนาแนวทางการตรวจวินิจฉัย การเก็บตัวอย่างเพ่ือส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาชุด
ทดสอบโรคเลปโตสไปโรสิสที่มีประสิทธิภาพสูง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดทดสอบโรคเลป
โตสไปโรสิสที่มีจ าหน่ายและน ามาใช้ในประเทศไทย เป็นต้น โดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายการ
ป้องกันควบคุมโรคโดยลดอัตราป่วยตายด้วยโรคเลปโตสไปโรสิสไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังที่ 
1.20  ในอีก 20 ปีข้างหน้า ตามแผนงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2562-
2564 และการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคจะช่วยสนับสนุนความต้องการของสถานพยาบาลในการเพ่ิม
ระบบคัดกรองผู้ป่วยและเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมที่ผลิตไดใ้นประเทศ 

สันติ มณีวัชระรังษี (2562) ได้ทบทวนงานวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับ “วินิจฉัยเร็ว” ใน
ประเด็นการพัฒนาเทคนิควิธีการตรวจวินิจฉัยและการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ร่วมในการ
ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการให้วินิจฉัยได้ในระยะแรกเริ่ม (Acute phase) และการยืนยันโรค
นอกจากการใช้เทคนิคมาตรฐาน ได้แก่ เทคนิคแมท (MAT; Microscopic agglutination test) และ
การเพาะแยกเชื้อ (Culture) และการใช้ชุดตรวจส าเร็จรูปชนิดต่างๆที่น าเข้าจากต่างประเทศ อาทิ
เช่น การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิคและรูปแบบต่างๆที่แตกต่างจากที่มีจ าหน่ายให้มีความ
เที่ยงตรงแม่นย าสูง เหมาะสมกับการใช้งานในพ้ืนที่ระบาดและพ้ืนที่ประเทศไทย เช่น การพัฒนาชุด
ตรวจวินิจฉัยชนิดอิไลซาโดยใช้โปรตีนริคอมบิแนนท์เป็นแอนติเจนแทนการใช้แอนติเจนธรรมชาติจาก
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ตัวเชื้อ (Recombinant Groel antigen-based IgM ELISA) เป็นการพัฒนาชุดตรวจให้มีความ
เที่ยงตรงแม่นย าสูง คงที่ และเหมาะสมในการใช้งานในประเทศไทย (Maneewatchararangsri et 
al., 2019) การพัฒนาชุดตรวจไว (Rapid Diagnostic Test) เพ่ือใช้งานไดผ้ลไวในภาคสนาม เช่น ชุด
ตรวจคัดกรองชนิดไวด้วยเทคนิคลาเทคแอคกลูติเนชั่นุ(Latex agglutination) ชุดตรวจไวด้วย
เทคนิคแลเทอรัลโฟล (Lateral flow ICT) เช่น ชุดตรวจแลเทอรัลโฟลโดยใช้สารลิโพโพลิแซคคาไรด์
ของเชื้อเลปโตสไปราเป็นแอนติเจน (IgM- lateral-flow immunochromatographic assay 
(Doungchawee et al., 2017) การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยเพ่ือตรวจหาแอนติเจน เช่น การตรวจหา
แอนติเจนในปัสสาวะด้วยโมโนโคลนาลแอนติบอดีด้วยเทคนิคดอทบลอทอิไลซา (monoclonal 
antibody based-dot blot ELISA) (Saengjaruk et al., 2002) เป็นต้น ในยุคปัจจุบัน มีการ
ประยุกต์ใช้เทคนิควิธีทางอณูชีววิทยาและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือตรวจหาสารชีวโมเลกุลจ าเพาะของ
เชื้อเลปโตสไปราและเหมาะสมในการตรวจวินิจฉัยในระยะแรกเริ่มของการติดเชื้อหรือมีอาการ เช่น 
การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการตรวจหาและเพ่ิมขยายสารพันธุกรรมของเชื้อเลปโตสไปราจากสิ่งส่ง
ตรวจ เช่น เลือด ซีรัม น้ าไขสันหลัง ปัสสาวะ และชิ้นเนื้อ เป็นต้น ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ (PCR) และ
เรียลไทม์ พีซีอาร์ (Real-time PCR) การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ดิจิทัลได้แก่ เทคนิค DNA sequencing และ Next Generation 
Sequencing เทคนิค Mass spectrometry เทคนิค Immunomagnetic separation  (Kityapan 
et al., 2017) เทคนิค Biosensor เป็นต้น เช่น การใช้เทคนิคมาลดิทอฟ เอ็มเอส [matrix assisted 
laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS)] เพ่ือ
ตรวจวินิจฉัยเชื้อเลปโตสไปราในสิ่งส่งตรวจและท าการจ าแนกซีโรวาร์/สายพันธุ์และใช้เทคนิคนี้ตรวจ
ยืนยันโรค เป็นต้น (Sonthayanon et al., 2019) รวมถึงการพัฒนาชุดตรวจวิจฉัยด้วยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เช่น การใช้เทคนิค DNA sequencing และ Next Generation 
Sequencing อย่างไรก็ตาม ในแง่มุมการวิจัยตลาดชุดตรวจวินิจฉัยนั้น ข้อมูลการส ารวจเทคนิค
วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสที่ใช้ในโรงพยาบาลและหน่วยงานทางสาธารณสุขจากกลุ่ม
ผู้ใช้งานและบุคลากรทางสาธารณสุขจะเป็นประโยชน์อย่างมากเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาชุด
ตรวจต่อไป ซึ่งข้อมูลที่มีอยู่มีอยู่อย่างจ ากัด 

องค์การอนามัยโลกก าหนดให้การเพาะแยกเชื้อเลปโตสไปรา (culture) และการตรวจหาระดับ
แอนติบอดี (ไตเตอร์) ต่อตัวเชื้อเลปโตสไปราด้วยเทคนิคแมท (MAT) เป็นวิธีมาตรฐานส าหรับการ
ตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสทางห้องปฏิบัติการ การเพาะแยกเชื้อเป็นวิธีที่มีความไวต่ า ต้องท าใน
ห้องปฏิบัติการพิเศษและใช้เวลานาน การตรวจวัดไตเตอร์แมท มีข้อด้อยเนื่องจากเป็นวิธีที่ยุ่งยาก 
ต้องเลี้ยงเชื้อสายพันธุ์มาตรฐานจ านวนมาก ต้องใช้ความช านาญในการอ่านผล ทั้งสองวิธีมีความไวต่ า 
ให้ผลลบปลอมท าให้การตรวจวินิจฉัยผิดพลาดโดยเฉพาะในระยะแรกเริ่มและทั้งสองวิธีจะมีความไว
สูงขึน้หลังมีอาการไข้เฉียบพลัน 1-2 สัปดาห์ (WHO, 2003) การตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อเลปโตสไปรา
ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ (PCR) เทคนิคแลมพ์ (LAMP) มีความไวสูงในระยะแรกเริ่ม/ไข้เฉียบพลัน แต่
ต้องการน้ ายาและเครื่องมือพิเศษ ชุดตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิคทางวิทยาภูมิคุ้มกัน เช่น เทคนิคอิไลซา 
(ELISA) เทคนิคอิมมิวโนฟลูออเรสเซนต์ (IFA) ประเทศไทย มีการใช้ชุดตรวจวินิจฉัยส าเร็จรูปทางซี
โรโลยีที่น าหลายชนิดและหลายบริษัทเพ่ือตรวจหาระดับแอนติบอดีจ าเพาะต่อเชื้อเพ่ือตรวจวินิจฉัย
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ผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิสในระยะติดเชื้อแรกเริ่ม หรือระยะมีไข้เฉียบพลันในสัปดาห์แรกของอาการ 
เช่น ชุดตรวจส าเร็จรูปไอจีเอ็มอิไลซา ชุดตรวจไว อย่างไรก็ตาม ชุดตรวจดังกล่าวมีการหลักการ
ทดสอบและเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้แตกต่างกัน ใช้แอนติเจนหลากหลายรูปแบบ ใช้เวลาในการ
ทดสอบแตกต่างกัน และที่ส าคัญ ชุดตรวจแต่ละชนิดมีความไวและมีข้อจ ากัดในการใช้งานที่แตกต่าง
กันท าให้เหมาะสมแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที ่

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

งานวิจัยนี้ เป็นการส ารวจเทคนิควิธีการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสจากผู้ใช้งานและผู้ที่
เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในประเทศไทยและท าการประเมินค่าความ
เที่ยงตรงแม่นย าของชุดตรวจส าเร็จรูปไอจีเอ็มอิไลซาด้วยตัวอย่างซีรัมที่เก็บจากพ้ืนที่ประเทศไทย 
 
วิธีการวิจัย 
การส ารวจเทคนิควิธีการตรวจวินิจฉัย 

ท าการส ารวจเทคนิควิธีที่ใช้ตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสด้วยแบบสอบถาม ได้แก่ เทคนิค
แมท (MAT) เทคนิคการเพาะแยกเชื้อ (Culture) ชุดตรวจแบบไว/รวดเร็ว (Rapid Diagnostic Test) 
ชุดตรวจส าเร็จรูปชนิดอิไลซา (ELISA) เทคนิคอณูชีววิทยา (Molecular detection) และ
ข้อเสนอแนะชุดตรวจในด้านประสิทธิภาพ การใช้งาน ทางเลือก และการจัดซื้อจากผู้ใช้งานและผู้ที่
เกี่ยวข้องในสถานพยาบาลในประเทศไทยออนไลน์เมื่อเดือนมกราคม 2562 และส ารวจจากผู้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2562   
ชุดตรวจวินิจฉัยส าเร็จรูปชนิดไอจีเอ็มอิไลซา 

ชุดตรวจวินิจฉัยส าเร็จรูปชนิดไอจีเอ็มอิไลซา 2 บริษัท ได้แก่ ชุดตรวจส าเร็จรูป IgM-ELISA 
บริษัทที่ 1 ทีใ่ช้แอนติเจนธรรมชาติสกัดจากเชื้อเลปโตสไปราก่อโรคสปีชีร์ L. interrogans มีค่าความ
ไวร้อยละ 96.5 และมีความจ าเพาะร้อยละ 98.5 และชุดตรวจส าเร็จรูปชนิด IgM-ELISA บริษัทที่ 2 ที่
ใช้แอนติเจนธรรมชาติสกัดจากเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์ไม่ก่อโรค L. biflexa มีค่าความไวร้อยละ 
96.7 และมีความจ าเพาะร้อยละ 99.8  

 
ตัวอย่างซีรัมจากกลุ่มประชากรไทย 

ตัวอย่างเลือด (ซีรัม) แบ่งเป็นสามกลุ่ม ได้แก่  
1. ซีรัมผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิสในระยะแรกเริ่ม เก็บจากผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย 

(จากโครงการฯ ที่ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ID-04-56-44) โดยแบ่งเป็นซีรัมใน
ระยะแรกเริ่ม/มีไข้เฉียบพลันและซีรัมในระยะมีภูมิคุ้มกัน คละซีรัมแมทบวกที่มีค่าไตเตอร์
แมทเดี่ยวไม่น้อยกว่า 1:400 หรือมคี่าไตเตอร์แมทเพ่ิมข้ึน 4 เท่า (4-fold rising titer) และ/
หรือมีผลบวกด้วยวิธีเพาะแยกเชื้อ 

2. ซีรัมเดี่ยวผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส ที่ให้ค่าการทดสอบไตเตอร์แมทเดี่ยวบวก มีค่าไตเตอร์
แมทเดี่ยวไม่น้อยกว่า 1:400  (จากโครงการฯ ที่ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 
รหัส MUTM 2009-027-01)  
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3. ซีรัมกลุ่มควบคุม เก็บจากกลุ่มประชากรปกติในพ้ืนที่ระบาดและนอกเขตระบาดและจาก
ผู้ป่วยไข้เฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุ ที่เก็บในพ้ืนที่ประเทศไทย ได้แก่ ผู้ป่วยไข้เฉียบพลันไม่
ทราบสาเหตุ ไข้เลือดออก ไข้รากสาดใหญ่ มาลาเรีย ไข้หวัดใหญ่ และไข้เมลิออยด์ เป็นต้น 
 

การทดสอบประสิทธิภาพชุดตรวจวินิจฉัยส าเร็จรูปชนิดไอจีเอ็มอิไลซา 
ท าการศึกษาแบบย้อนหลังเพ่ือประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจวินิจฉัยส าเร็จรูปชนิดอิไลซา 

(IgM-ELISA test kits) ด้วยตัวอย่างซีรัมที่เหลือจากงานวิจัยก่อนหน้าจากโครงการวิจัยที่มีการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในคนและที่เหลือจากการตรวจวินิจฉัย ได้รับการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในคน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (MUTM-EXMPT2017-005) ท าการประเมิน
ชุดตรวจ ค านวณจ านวนตัวอย่างซีรากลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มควบคุมโดยไม่อ้างอิงค่าความชุกของโรคเพ่ือ
ประเมินชุดตรวจวินิจฉัยที่มีความไวและความจ าเพาะร้อยละ 95 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ที่
ความคลาดเคลื่อน 7% ต้องใช้จ านวนตัวอย่างน้อยที่สุดกลุ่มละ 35 ตัวอย่าง ในการทดลองนี้ใช้
จ านวน 50 ตัวอย่าง 

 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพชุดตรวจวินิจฉัยุ 

วิเคราะห์ค่าความไว (sensitivity) ของชุดตรวจวินิจฉัยเมื่อทดสอบกับตัวอย่างซีรัมผู้ป่วยโดยใช้
สูตรค านวณ คือ [ผลบวกจริง/ (ผลบวกจริง + ผลลบลวง)] × 100 

วิเคราะห์ค่าความจ าเพาะ (specificity) ของชุดตรวจวินิจฉัยเมื่อทดสอบกับตัวอย่างซีรัมกลุ่ม
ควบคุมโดยใช้สูตรค านวณ คือ [ผลลบจริง/ (ผลลบจริง + ผลบวกลวง)] × 100 
 
ผลการวิจัย 

ผลการส ารวจการใช้เทคนิควิธีตรวจวินิจฉัยส าหรับโรคเลปโตสไปโรสิสและความต้องการจาก
ผู้ใช้ (Customers and their perceived needs) ในประเทศไทยจากแบบสอบถามออนไลน์เมื่อ
เดือนมกราคม 2562 จ านวน 12 ราย และผลการส ารวจเทคนิควิธีจากผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
สถานพยาบาลในประเทศไทยจากผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจ าปี 2562 
เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2562 จ านวน 38 ราย ท าการจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถามและจ าแนกตาม
ประเภทของสถานพยาบาล ดังนี้ แพทย์ (4 คน) สัตวแพทย์ (5 คน) อาจารย์ นักวิจัย (3 คน) นัก
เทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (13 คน) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (19 
คน) และอาชีพอ่ืนๆ (6 คน) เช่น นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นต้น โดยส่วนใหญ่มาจากสังกัด สคร. 
สสจ. รพ.สต. (12 คน) และกลุ่ม รพศ. รพท. รพช. (16 คน) และ รพ.สังกัดมหาวิทยาลัย (9 คน) และ
กรมควบคุมโรค (3 คน)  และห้องปฏิบัติการอ้างอิง (2 คน) และอ่ืนๆ (8 คน) ได้แก่ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ รพ. สังกัดสภากาชาดไทย ส านักงานปศุสัตว์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  เป็น
ต้น (รูปที่ 1) ในภาพรวม สถานพยาบาลในประเทศไทย มีทั้งท าการตรวจวินิจฉัยส าหรับผู้ป่วยเอง ไม่
มีการตรวจวินิจฉัยและส่งตรวจ ในขณะที่มีหน่วยงานที่มีการตรวจวินิจฉัยในสัตว์แต่เป็นการส่งตรวจ
โดยเป็นการส่งตรวจทีก่รมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคไตภาวะวิกฤต
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แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รพ .ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ล าปาง แลปเอกชน เป็นต้น 

ภาพรวมการใช้เทคนิคและวิธีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการส าหรับโรคเลปโตสไปโรสิสใน
กลุ่มผู้ใช้งานตรง เมื่อจ าแนกความถี่เทคนิควิธีการตรวจและประเภทของชุดตรวจวินิจฉัย พบว่าการ
ตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิคอณูชีววิทยาและการใช้ชุดตรวจไวมีความถี่สูงสุด (อย่างละ 18 แห่ง) 
สถานพยาบาลที่ท าการตรวจด้วยเทคนิคมาตรฐาน ได้แก่ เทคนิคแมทและการเพาะแยกเชื้อ มีจ านวน 
7 และ 8 แห่ง ตามล าดับ ในขณะที่เทคนิคทางอณูชีววิทยา ได้แก่ เทคนิค PCR และ real-time PCR 
และการใช้ชุดตรวจไว (RDT) มีจ านวนอย่างละ 18 แห่ง ในการส ารวจนี้ พบสถานพยาบาล 7 แห่ง ใช้
ชุดตรวจส าเร็จรูปชนิดอิไลซา (IgM- และ IgG-ELISA) นอกจากนี้ ยังพบการใช้เทคนิคอ่ืนๆ ได้แก่ 
เทคนิคลาเทคแอคกลูติเนชั่น เทคนิคอิมมิวโนฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น โรงพยาบาลศูนย์และระดับ
จังหวัด 3 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย 2 แห่ง และโรงพยาบาล รพ.สต. และ สสจ. สคร. 4 
แห่ง ไม่มีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการหรือส่งตัวอย่างไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการอ้างอิง 

เมื่อจ าแนกเทคนิควิธีที่ใช้ในสถานพยาบาล ได้แก่ กลุ่ม สคร. สสจ. รพ.สต. กลุ่ม รพศ. รพท. 
รพช. และโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยและห้องปฏิบัติการอ้างอิง พบว่า สถานพยาบาลทั้งสามกลุ่ม 
มีการใช้เทคนิคมาตรฐานทั้งสองวิธี ชุดตรวจส าเร็จรูปทั้งสองชนิดและเทคนิคอณูชีววิทยาในสัดส่วนที่
แตกต่างกัน โดยโรงพยาบาลศูนย์และระดับจังหวัดมีการใช้ชุดตรวจไวในสัดส่วนสูงสุดเมื่อเทียบกับ
สถานพยาบาลระดับอ่ืน (10/18) นอกจากนี้ ผลการส ารวจความตอ้งการและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับชุด
ตรวจในด้านประสิทธิภาพ การใช้งาน ทางเลือก และจัดซื้อ สรุปไว้ในตารางที่ 1  

ผลการประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจโรคเลปโตสไปโรสิสส าเร็จรูปชนิด IgM-ELISA ด้วย
ตัวอย่างซีรัมที่เก็บจากกลุ่มประชากรไทยในพ้ืนที่ประเทศไทย สรุปค่าความไวที่ทดสอบได้ในตารางที่ 
2 ในระยะแรกเริ่มหรือมีไข้เฉียบพลัน ชุดตรวจวินิจฉัย IgM-ELISA บริษัทที่ 1 และ 2 มีความไวร้อย
ละ 36.0 และ 5.41 และมีค่าความไวสูงขึ้นเป็นร้อยละ 97.78 และ 47.92 ตามล าดับ ในซีรัมผู้ป่วย
โรคเลปโตสไปโรสิสที่มีค่าไตเตอร์แมทบวกและเก็บในระยะมีภูมิคุ้มกันของการพัฒนาโรค  เมื่อ
ประเมินค่าความจ าเพาะของชุดตรวจส าเร็จรูปทั้งสองบริษัทด้วยซีรัมควบคุมที่คละซีรัมเก็บจาก
ประชากรปกติสุขภาพดีและซีรัมผู้ป่วยมีไข้ไม่ทราบสาเหตุในพื้นที่ประเทศไทย พบว่า ชุดตรวจวินิจฉัย
ส าเร็จรูป IgM-ELISA บริษัทที่ 1 และ 2 ให้ค่าความจ าเพาะร้อยละ 71.43 และ 67.44 ตามล าดับ 
(ตารางท่ี 2) 
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รูปทีุ่1 ผลการส ารวจเทคนิควิธีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการส าหรับโรคเลปโตสไปโรสิสจากสถานพยาบาล
และหน่วยงานสาธารณสุข  
โรงพยาบาลและหน่วยงานทางสาธารณสุขของแบบส ารวจ แบ่งเป็น กลุ่มส านักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) กลุ่ม โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)  
โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลังกัดมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการอ้างอิง และอื่นๆ 
เทคนิควิธีการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสที่ระบุในแบบส ารวจ ได้แก่ เทคนิคแมท (MAT) การเพาะแยกเช้ือ 
(Culture) ชุดตรวจแบบไว/รวดเร็ว (Rapid Diagnostic Test; RDT) ชุดตรวจส าเร็จรูปชนิดอิไลซา (ELISA) เทคนิค
อณูชีววิทยา (Molecular detection) 
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ตารางทีุ่1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับชุดทดสอบโรคเลปโตสไปโรสิสในด้านประสิทธิภาพ การใช้งาน ทางเลือก และ
จัดซื้อ จากผู้ตอบแบบสอบถาม  
ประสิทธิภาพ -แม่นย ามากกว่า 80%   

-แม่นย าใกล้เคียงกับวิธีมาตรฐาน 
การใช้งาน -ใช้ง่าย และสะดวกในการทดสอบ 

-เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วยและโรงพยาบาล   
ทางเลือก -ชุดตรวจส าหรับใช้กับสิ่งส่งตรวจจากสิ่งแวดล้อม  

-ชุดตรวจที่ตรวจแอนติเจนและแอนติบอดีพร้อมกัน   
-ชุดตรวจในระยะ acute phase เพื่อใช้คัดกรองใน รพ.สต. 
-ชุดตรวจที่ใช้กับผู้ป่วยในภาวะวิกฤต 
-ชุดตรวจที่จ าแนกสายพันธุ/์serovar ได้ 

การจัดซื้อ -การจัดซื้อควรท าโดยผู้ใช้งาน เช่น นักเทคนิคการแพทย์ หรือหน่วยงานของ รพ. ที่
ทราบข้อดีข้อเสียชุดตรวจ 
-ราคาเหมาะสม  
-ส่งทางไปรษณีย์ 

 
 
ตารางทีุ่2  ผลการประเมินประสทิธิภาพชุดตรวจวินิจฉยัส าเร็จรปูโรคเลปโตสไปโรสิสชนิดไอจีเอ็มอไิลซา 
ตัวอย่างซีรัม ร้อยละความไวุ(95% CI) 

IgM-ELISA บริษัทท่ีุ1 IgM-ELISA บริษัทท่ีุ2 
ซีรัมระยะมีไข้เฉยีบพลัน1 36.00   (22.92-50.81) 5.41    (0.66-18.19) 
ซีรัมมีคา่ไตเตอร์แมทบวก2  97.78   (88.23-99.94) 47.92  (33.29-62.81) 
 ร้อยละความจ าเพาะ (95% CI) 
ซีรัมควบคมุจากประชากรไทย3 71.43   (53.70-85.36) 67.44  (51.46-80.92) 
1 ซีรัมผู้ป่วยเลปโตสไปโรสิสที่เก็บในระยะแรกหรือสัปดาห์แรกของการอาการไข้เฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุ (คละซีรัม
ไตเตอร์แมทบวก และ/หรือมีผลพาะแยกเช้ือบวก)  
2 ตัวอย่างซีรัมผู้ป่วยเลปโตสไปโรสิสที่มีค่าไตเตอร์แมทบวก ไม่ทราบระยะของโรค  
3 ซีรัมกลุ่มควบคุมเก็บจากประชากรอาศัยในประเทศไทย 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ชุดตรวจวินิจฉัยที่ผู้ใช้งานต้องการในยุคปัจจุบัน เป็นชุดตรวจที่สามารถวินิจฉัยผู้ป่วยโรคเลป
โตสไปโรสิส และคัดกรองออกจากกลุ่มไข้เฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุและไข้เฉียบพลันจากโรคที่มี
ลักษณะอาการใกล้เคียงได้ เช่น ไข้เมลิออยด์ ไข้เลือดออก มาลาเรีย สครัปไทฟัส เป็นต้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระยะแรกเริ่มหรือในสัปดาห์แรกของการติดเชื้อหรือมีไข้เฉียบพลัน  ผลการส ารวจ
สถานการณ์การเลือกใช้เทคนิควิธีการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสในสถานพยาบาลในประเทศ
ไทย ปี พ.ศ. 2562 นั้น เมื่อจ าแนกเทคนิคและวิธีการตรวจตามสถานพยาบาล ในภาพรวมพบการใช้
เทคนิคมาตรฐานร่วมกับเทคนิคอ่ืนๆร่วมกันในทุกระดับแสดงถึงการบูรณาการใช้เทคนิคและชนิดของ
ชุดตรวจร่วมกันเพ่ือให้เหมาะสมกับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ระยะเวลาของอาการ และอาการของผู้ป่วย
และเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยให้สูงขึ้น โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลจังหวัดมีสัดส่วน
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การใช้เทคนิคแมทสูงสุด ในขณะที่โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยและห้องปฏิบัติการมาตรฐานนั้น 
นิยมเทคนิคการเพาะแยกเชื้อมากกว่าและมีวิธีการตรวจวินิจฉัยอ่ืนๆ เป็นทางเลือก เช่น เทคนิคอิมมิว
โนฟลูออเรสเซนต์ (IFA) เทคนิคลาเทค (Latex agglutination) เป็นต้น โรงพยาบาลปฐมภูมิและ
โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยและห้องปฏิบัติการอ้างอิง พบสัดส่วนการใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา 
เช่น PCR, real-time PCR สูง ในขณะที่โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลระดับจังหวัด มีสัดส่วนการ
ใช้งานชุดตรวจไวสูงสุด อย่างไรก็ตาม การส ารวจนี้ ขาดข้อมูลเทคนิคการตรวจวินิจฉัยจากคลินิก
เอกชน สถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน และโรงพยาบาลเอกชน อย่างไรก็ตาม พบว่ามี
สถานพยาบาลบางแห่งไม่ได้ใช้ชุดตรวจส าเร็จรูปหรือผู้ตอบแบบสอบถามระบุไม่ทราบข้อมูล โดยให้
สาเหตุที่ไม่ใช้ชุดตรวจส าเร็จรูป ได้แก่ ไม่มีการตรวจเองและส่งตรวจ ไม่เชื่อผลการตรวจ และผลิตใช้
เอง เป็นต้น  

ประเทศไทย มีการใช้ชุดตรวจวินิจฉัยทางซีโรโลยีเพ่ือตรวจหาระดับแอนติบอดีจ าเพาะต่อเชื้อ 
เช่น ไอจีอ็มอิไลซา (IgM ELISA) และไอจีจีอิไลซา (IgG ELISA) โดยพบการใช้งานในสถานพยาบาลทุก
ระดับและพบการใช้งานในห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้วย และมีรายงานวิจัยในหลายประเทศที่ประเมิน
ประสิทธิภาพของชุดตรวจประเภทดังกล่าวด้วยตัวอย่างเลือดผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิสในระยะติดเชื้อ
แรกเริ่มหรือเลือดคู่มีความเที่ยงตรงแม่นย าต่ า (ค่าความไวร้อยละ 36.0-76.1 และความจ าเพาะร้อย
ละ 65.1-92.0) (Effler et al., 2002; Wagenaar et al., 2004; Blacksell et al., 2006; 
Desakorn et al., 2012; Courdurie et al., 2017) เมื่อท าการตรวจประเมินความเที่ยงตรงแม่นย า
ของชุดตรวจส าเร็จรูปบริษัทที่ 1 ที่ใช้แอนติเจธรรมชาติสกัดจากเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์ก่อโรคสปี
ชีร์ L. interrogans และบริษัทที่ 2 ที่ใช้แอนติเจนธรรมชาติสกัดจากเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์ ไม่ก่อ
โรค L. biflexa serovar Patoc1 โดยประเมินค่าความไวด้วยตัวอย่างซีรัมผู้ป่วยเลปโตสไปโรสิสที่
เก็บในระยะแรกหรือสัปดาห์แรกของการอาการไข้เฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุ (คละซีรัมไตเตอร์แมทบ
วกและ/หรือมีผลเพาะแยกเชื้อบวก) ประเมินได้ร้อยละ 36.0 และ 5.41 ในระยะมีไข้เฉียบพลันใน
สัปดาห์แรก แสดงถึงความไวของชุดตรวจทั้งสองบริษัทต่ า โดยการใช้แอนติเจนจากเชื้อก่อโรคให้
ความไวสูงกว่าแอนติเจนจากเชื้อไม่ก่อโรค อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ 1 ได้ประเมินการใช้งานชุดตรวจใน
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเลปโตสไปราซีโรวาร์ต่างๆ เช่น Hardjo, Pomona, Copenhageni, Australis, 
Madanesis, Kremastos, Nokolaevo, Cellodoni, Canicola, Grippotyphosa, Swajzak, 
Djasiman และ Tarassovi ในขณะที่ซีโรวาร์เด่นในการระบาดในคนของประเทศไทย ได้แก่ ซีโรวาร์ 
Australis, Ranarum, Panama, Shermani, Sejroe, Bratislava, Autumnalis เป็นต้น 
(Chadsuthi et al., 2017) แสดงถึงการใช้แอนติเจนธรรมชาติต้องใช้สายพันธุ์เด่นในพ้ืนที่นั้นๆเพ่ือ
ใช้ได้ค่าความไวสูง ชุดตรวจทั้งสองบริษัทมีค่าความไวสูงขึ้นเป็นร้อยละ 97.78 และ 47.92  
ตามล าดับ เมื่อใช้ซีรัมชุดที่มีค่าไตเตอร์แมทบวกซึ่งเป็นซีรัมในระยะมีภูมิคุ้มกันหรือระยะท้ายของการ
พัฒนาโรคให้ผลสอดคล้องกับค่าความไวที่บริษัทผู้ผลิตระบุไว้ (ร้อยละ 96.5 และร้อยละ 96.7) 

เมื่อประเมินค่าความจ าเพาะของชุดตรวจส าเร็จรูปทั้งสองบริษัทด้วยซีรัมควบคุมคละซีรัมเก็บ
จากประชากรปกติสุขภาพดีและซีรัมผู้ป่วยมีไข้เฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุในพ้ืนที่ประเทศไทย พบว่า 
ชุดตรวจวินิจฉัยส าเร็จรูปชนิดไอจีเอ็มอิไลซาให้ค่าความจ าเพาะร้อยละ 71.43 และ 67.44 ตามล าดับ 
ผลการประเมินบ่งชี้ถึงความเหมาะสมในการใช้งานของชุดตรวจส าเร็จรูปไอจีเ อ็มอิไลซาของทั้งสอง

http://cvi.asm.org/search?author1=Stuart+D.+Blacksell&sortspec=date&submit=Submit
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บริษัทในการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสได้ และเหมาะสมในระยะมีภูมิคุ้มกันของโรค ซึ่งผู้ป่วย
ส่วนหนึ่งมาพบแพทย์ช้าและมีระยะการด าเนินโรคล่วงเลยจากระยะแรกเริ่มสู่มีไข้เฉียบพลัน และ
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อซ้ าในพ้ืนที่ระบาดมีโอกาสให้ผลบวกด้วยชุดตรวจวินิจฉัยดังกล่าว นอกจากนี้ อาจใช้ใน
การตรวจยืนยันการเป็นโรค 

ชุดตรวจวินิจฉัยและเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสที่มีในปัจจุบัน ยังต้องการการ
พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยชนิดต่างๆ ให้มีความเที่ยงตรงแม่นย าสูงและผลิตเพ่ือให้ใช้งานในประเทศได้
อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากที่สุดและเหมาะสมในการใช้งานในพ้ืนที่ระบาดแต่ละ
ประเทศ และยังคงต้องการการตรวจประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจส าเร็จรูปที่น ามาใช้เพ่ือ
คัดเลือกให้เหมาะสมกับการตรวจวินิจฉัยโดยเฉพาะในระยะแรกเริ่มหรือมีไข้เฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุ
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ต้นทุนและผลตอบแทนของเลี้ยงปลานิลระหว่างผูท้ี่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่ปลานิลกับผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการ จังหวัดชลบุรี 

A comparison of costs and returns in normal tilapia farms and large 
scale tilapia farms extension project, Chon Buri Province 

อติญา วงศ์วิทย์วิโชติ1*, กุลภา กุลดิลก2 และ เดชรัต สุขก าเนิด2 
Atiya Wongwitwichote1* , Kulapa Kuldilok2 และ Decharut Sukkumnoed2 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
ปลานิลผู้ที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปลานิลกับผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 
จังหวัดชลบุรี โดยใช้แบบสัมภาษณ์จากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 
ราย และกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 ราย ในจังหวัดชลบุรี อ าเภอพานทองและพนัสนิคม  

ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการและไม่เข้าร่วมโครงการมีวิถีการ
เพาะเลี้ยงและการตลาดของปลานิลในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันได้แก่ การเลี้ยงในบ่อดิน มีการเพาะเลี้ยง
ปลานิลมี 3 รูปแบบ ได้แก่ การเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงเดี่ยว การเพาะเลี้ยงปลานิลผสมผสานกุ้งและการ
เลี้ยงปลานิลผสมผสานปลาเบญจพรรณ รูปแบบของการขายผ่านพ่อค้าคนกลาง และการน าไปขายเอง ณ 
ตลาดค้าส่งในพ้ืนที่ ด้านต้นทุนและผลตอบแทนพบว่า การเข้าร่วมโครงการมีต้นทุนต่ ากว่าโดยเฉพาะ
ค่าอาหารส าเร็จรูปและค่าแรงงาน  รูปแบบการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมคือ การเพาะเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้ง
ในฟาร์มขนาดใหญ่มีผลตอบแทนสูงที่สุด เนื่องจากมีรายรับจากกุ้งเพ่ิมและไม่มีต้นทุนค่าอาหารเพิ่มเลย 
สามารถสร้างความคุ้มค่าในการลงทุนให้กับเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่การเพาะเลี้ยงปลา
นิลร่วมกับปลาเบญจพรรณในฟาร์มขนาดเล็กมีต้นทุนสูงที่สุดซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่าอาหารที่ต้องให้ทั้ง
ปลานิลและปลาเบญจพรรณ เนื่องจากฟาร์มขนาดเล็กมีพ้ืนที่น้อย ปริมาณผลผลิตต่อรอบการเลี้ยงไม่
สูงมากนัก จึงท าให้ไม่เกิดการหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) 
 ดังนั้น รัฐบาลควรส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลใหญ่ปลานิลต่อไป มีการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรรายใหม่เข้าโครงการ รัฐบาลจึงควรมีนโยบาย
ด้านการปัจจัยผลิตและการตลาดเพ่ิม อาทิ มีแหล่งซื้อปัจจัยการผลิตที่ดีมีคุณภาพ จัดตั้งโรงงานผลิต
อาหารเพื่อใช้เอง จัดหาตลาดรองรับผลผลิตจากโครงการที่ เพ่ือป้องกันปัญหาผลผลิตปลานิลล้นตลาด  
 
ค าส าคัญ:  ต้นทุนและผลตอบแทน, โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปลานิล , 
จังหวัดชลบุรี 
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Abstract 
The main objective of this research was to A comparison of cost and returns 

in normal tilapia farms and large scale tilapia farms extension project, Chon Buri 
Province covered Phan Thong District and Phanat Nikhom District. Thirty respondents 
in normal tilapia farms and Thirty respondents in large scale tilapia farms extension 
project are interviewed by the structured questionnaires. 

The results showed that The target group of farmers who participated and did 
not participate in the project have a similar culture and marketing of the tilapia. 
There are 3 types of tilapia culture which are monoculture of tilapia culture, Tilapia 
mixed with shrimp culture and tilapia mixed fish polyculture. The form of sales 
through middlemen and selling by themselves at the wholesale market in the area. 
In terms of costs and returns, it was found that Participation in the project has lower 
costs, especially food and labor. The suitable culture is tilapia mixed with shrimp 
with large-scale farms that receive the best return. While tilapia mixed fish 
polyculture in the small farm has the highest cost, Mostly the cost of food that must 
be given to both tilapia and fish polyculture. Because the small farm has little space 
that the costs per unit increase. 

Therefore, the government should continue to promote and support the 
project, together with incentive measures to convince new farmers and should have a 
policy on additional factors of production and marketing, such as have good sources 
of quality production, establishing a food factory for personal use, have markets to 
support products from projects to protect oversupply of tilapia production. 
 
Keywords :  Costs and returns, Large scale tilapia farms extension project, Chon Buri 
province 
 
บทน า 

ปลานิล เป็นปลาน้ าจืดชนิดหนึ่ง ในวงศ์ปลาหมอสี (Cichlidae) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Nile 
tilapia ชื่อวิทยาศาสตร์ Oreochromis niloticus ปลานิลเป็นปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง และยัง
เป็น “ปลาที่มีความส าคัญที่สุดในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในศตวรรษที่ 21” (ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, 
2557) เป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว สามารถเลี้ยงได้ทุกสภาพในท้องถิ่นต่างๆ ท าให้มีผู้ที่นิยมเลี้ยงเป็น
จ านวนมาก จากรายงานสถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ประจ าปี พ.ศ.2558 ของกรมประมง พบว่า
ปลานิลเป็นสัตว์น้ าจืดที่ผลิตมากท่ีสุดในประเทศไทยมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 205,896 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
49.04 ของผลผลิตทั้งหมด มีมูลค่า 11,096.14 ล้านบาท เมื่อพิจารณาโครงสร้างภาคการเกษตรของ
ไทย พบว่าส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยมีพ้ืนที่ขนาดเล็ก ลักษณะการผลิตต่างคนต่างท า การ
ด าเนินลักษณะดังกล่าวจึงท าให้ภาคเกษตรต้องเผชิญกับปัญหาและข้อจ ากัด เช่น ปัญหาด้านต้นทุน

https://www.fisheries.go.th/sf-yala/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%A8%C3%A0%C2%B9%C2%8C%C3%A0%C2%B8%C2%9B%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%AB%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%C2%B5
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การผลิต ขาดแคลนเงินทุน ค่าจ้างแรงงานสูง ขาดอ านาจต่อรองการผลิต การจัดการโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) รวมถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยียังเข้าไม่ถึงเกษตรกรเท่าที่ควร (ศิลปพร ชื่นสุรัตน์, 
2542; ฑิฆัมพร สุวรรณโกสุม, 2547; กฤษณพันธ์ โกเมนไปรรินทร์, 2551; ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2552; พีณะพงษ์ ศรมยุราและพิทักษ์ ศิริวงศ์, 2559; ประคุณ ศาลิกร, 2559) เป็นเหตุให้
เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน ส่งผลกระทบทางลบต่อระบบเศรษฐกิจ  

จากสาเหตุดังกล่าวท าให้กรมประมงจัดท าโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปลา
นิล ในการพัฒนาแหล่งผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต แก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ า 
และให้ได้ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกันผลิตเป็นแปลงใหญ่เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาวิธีการและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 น าร่องใน 4 
จังหวัด ได้แก่ เชียงราย กาฬสินธุ์ ชลบุรี และนครศรีธรรมราช เมื่อเปรียบเทียบจังหวัดที่ได้รับการ
ส่งเสริมแล้วนั้นพบว่าจังหวัดชลบุรีมีมีประสิทธิภาพการผลิตสูง มีปริมาณผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 858 
กิโลกรัมต่อไร่ มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าถึง 57,541,421 กิโลกรัมต่อปี เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 
จนปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 530 ราย แต่ยังไม่เกิดการยอมรับในวงกว้าง อีกทั้งรัฐบาล
ต้องการส่งเสริมโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้งบประมาณอีกเป็นจ านวนมาก และยังเป็นโครงการ
ใหม่ที่ยังขาดการประเมินผลประโยชน์ให้เห็นอย่างชัดเจน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเปรียบเทียบ
ต้นทุนและผลตอบแทนของกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการและกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมโครงการ  เพ่ือจูงใจให้
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นหรือเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
น าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและสนับสนุนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปลา
นิลในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  เพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ปลานิล และกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมโครงการ จังหวัดชลบุร ี
 
วิธีการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลที่
อ าเภอพานทองและอ าเภอพนัสนิคม จ านวน 60 ราย ประกอบด้วย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปลานิล จ านวน 30 รายและเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) ตามรูปแบบการ
เพาะเลี้ยงและปริมาณพ้ืนที่เพาะเลี้ยง ได้แก่ การเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงเดี่ยว การเพาะเลี้ยงปลานิล
ผสมผสานกุ้งขาวและการเพาะเลี้ยงปลานิลผสมผสานกับปลาเบญจพรรณ แบ่งเป็นฟาร์มขนาดเล็ก 
(พ้ืนที่การเพาะเลี้ยงไม่เกิน 10 ไร่) ฟาร์มขนาดกลาง (พ้ืนที่การเพาะเลี้ยง 10-20 ไร่) และฟาร์มขนาด
ใหญ่ (พ้ืนที่การเพาะเลี้ยง 20 ไร่ขึ้นไป) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยใช้แบบสอบถาม รอบปีการผลิต 2561 ประกอบด้วย 2 
ส่วน คือ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผุ้เพาะเลี้ยงปลานิล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ การรวมกลุ่ม เงินทุน 
ประสบการณ์การเพาะเลี้ยงปลานิล เนื้อท่ีเพาะเลี้ยงปลานิล รูปแบบการเพาะเลี้ยงปลานิล การรับรอง
มาตรฐาน GAP  

ส่วนที่ 2 ต้นทุนและผลตอบแทนของการเพาะเลี้ยงปลานิล .ในด้านต้นทุนประกอบด้วย 
ต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที่ โดยต้นทุนผันแปรประกอบกอบด้วย ค่าลูกพันธุ์ ค่าอาหารปลา ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าไฟฟ้า ค่าจ้างแรงงาน ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน  ต้นทุนคงที่
ประกอบด้วย ค่าเช่าที่ดิน ค่าเสื่อมราคาบ่อและอุปกรณ์ ค่าเสียโอกาสทรัพย์สินและอุปกรณ์   ด้าน
ผลตอบแทน ประกอบด้วย ปริมาณผลผลิต ราคาท่ีเกษตรกรขายได้  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลเอกสาร แบบสอบถาม ในลักษณะการ
พรรณนา (Descriptive Analysis) ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรและต้นทุนผลตอบแทนการเพาะเลี้ยง
ปลานิล สถิติที่ ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ใช้อธิบายลักษณะของ
กลุ่มเป้าหมายที่ท าการศึกษา  
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของเลี้ยงปลานิลระหว่างเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปลานิลและเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการ จังหวัดชลบุรี สามารถแบ่ง
ผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ได้ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปลานิล จังหวัดชลบุรี เริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 น าร่องใน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย กาฬสินธุ์ ชลบุรี และ
นครศรีธรรมราช เน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันหรือติดต่อกันเป็นแปลง
ใหญ่ท าให้เกิดขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น (Economy of scale) เพ่ิมอ านาจการต่อรองของเกษตรกร
ตลอดกระบวนการผลิต ช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยวางระบบการผลิตและบริหาร
จัดการในแนวทางเดียวกัน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) ตามแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
ปีงบประมาณ 2560 มีระยะเวลาด าเนินโครงการ 3 ปี จังหวัดชลบุรีมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 50 ราย เป็นพ้ืนที่เพาะเลี้ยงปลานิลจ านวน 757 ไร่ แบ่งตามขนาดฟาร์ม ได้แก่ ฟาร์มขนาด
เล็กมีเกษตรกรจ านวน 23 ราย เป็นพ้ืนที่เพาะเลี้ยง 130 ไร่ ฟาร์มขนาดกลางมีเกษตรกรจ านวน 15 
ราย เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยง 227 ไร่ และฟาร์มขนาดใหญ่มีเกษตรกรจ านวน 12 ราย เป็นพ้ืนที่เพาะเลี้ยง 
400 ไร่  
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิล สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มท่ีไม่เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 มีรายละเอียด ดังนี้  

1.1 กลุ่มเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 53.33 อายุเฉลี่ย 51.33 ปี ทุกคนในกลุ่มเป้าหมายเลี้ยงปลานิลเป็นอาชีพ
หลัก เกษตรกรร้อยละ80 มีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มในชุมชน แหล่งเงินทุนของเกษตรกรได้จากการกู้
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ และการใช้เงินทุนส่วนตัว มีประสบการณ์การเลี้ยงปลานิลเฉลี่ย 
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15.1 ปี เนื้อที่เพาะเลี้ยงเฉลี่ย 20.5 ไร่ จ านวนบ่อเฉลี่ย 2 บ่อ เนื้อที่เฉลี่ยต่อบ่อ 9.8 ไร่ เป็นบ่อดิน
ทั้งหมด เกษตรกรส่วนใหญ่ในการส ารวจนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP คิดเป็นร้อยละ 36.66 
ลักษณะการเลี้ยง ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.66 เลี้ยงปลานิลเชิงเดี่ยว ร้อยละ 43.33 เลี้ยง ปลานิล
ผสมผสานร่วมกับกุ้ง และอีกร้อยละ 10 เลี้ยงปลานิลร่วมกับปลาเบญจพรรณ 

1.2 กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้
เลี้ยงปลานิลส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 63.33 อายุเฉลี่ย 52 ปี กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 60 เลี้ยงปลา
นิลเป็นอาชีพหลัก เกษตรกรร้อยละ83.33 มีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มในชุมชน แหล่งเงินทุนของ
เกษตรกรได้จากการกู้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ และการใช้เงินทุนส่วนตัว มีประสบการณ์
การเลี้ยงปลานิลเฉลี่ย 18 ปี เนื้อที่เพาะเลี้ยงเฉลี่ย 18.5 ไร่ จ านวนบ่อเฉลี่ย 3 บ่อ เนื้อที่เฉลี่ยต่อบ่อ 
8.1 ไร่ เป็นบ่อดินทั้งหมด เกษตรกรส่วนใหญ่ในการส ารวจนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP คิดเป็น
ร้อยละ 76.66 ลักษณะการเลี้ยง ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เลี้ยงปลานิลผสมผสานร่วมกับกุ้ง และอีกร้อย
ละ 10 เลี้ยงปลานิลเชิงเดี่ยว 

 
ส่วนที่ 3 ต้นทุน รายรับ และก าไรจากการเพาะเลี้ยงปลานิล สามารถแบ่งได้เป็น 3 

ชนาด ได้แก่ ฟาร์มขนาดเล็ก(พ้ืนที่เพาะเลี้ยงไม่เกิน 10 ไร่) ฟาร์มขนาดกลาง(พ้ืนที่เพาะเลี้ยง10-20 
ไร่)  ฟาร์มขนาดใหญ่(พ้ืนที่เพาะเลี้ยง 20 ไร่ขึ้นไป)  มีรายละเอียดดังนี้  

1. ฟาร์มขนาดเล็ก จากการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงปลานิลระหว่าง
การเข้าร่วมโครงการและไม่เข้าร่วมโครงการพบว่า การเข้าร่วมโครงการนั้นจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
ทั้งในรูปแบบการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงเดี่ยวและการเพาะเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาว  โดยเฉพาะการ
เพาะเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาวที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ตามตารางที่1 กล่าวคือการเข้าร่วมโครงการ 
ให้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูง ในขณะที่มีต้นทุนเฉลี่ยต่ ากว่า จึงท าให้เกษตรกรมีก าไรสุทธิต่อไร่โดย
เฉลี่ยสูงกว่า ขณะที่ราคาขายพบว่าไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ซึ่งต้นทุนผันแปรที่มีสัดส่วนสูงสุดคือ
ค่าอาหาร ส่วนต้นทุนคงที่ที่มีสัดส่วนสูงสุด คือ ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ ค่าเช่าที่ดิน และ
ค่าเสียโอกาส ตามล าดับ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าในฟาร์มขนาดเล็ก เกษตรกรจะมีโอกาสสูง
ที่จะประสบกับภาวะการขาดทุน เนื่องจากฟาร์มขนาดเล็กมีพ้ืนที่น้อย ปริมาณผลผลิตต่อรอบการ
เลี้ยงไม่สูงมากนัก จึงท าให้ไม่เกิดการหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ทั้งการเข้าร่วมโครงการ
และการไม่เข้าร่วมโครงการ  

2. ฟาร์มขนาดกลาง จากการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงปลานิลระหว่าง
การเข้าร่วมโครงการและไม่เข้าร่วมโครงการพบว่า การเข้าร่วมโครงการนั้นจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
ในรูปแบบการเพาะเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาว ตามตารางที่2 กล่าวคือการเข้าร่วมโครงการ ให้มี
ต้นทุนเฉลี่ยต่ ากว่า โดยเฉพาะค่าอาหาร จึงท าให้เกษตรกรมีก าไรสุทธิต่อไร่โดยเฉลี่ยสูงกว่า ขณะที่
ราคาขายพบว่าไม่มีความแตกต่างกันมากนัก อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าในฟาร์มขนาดกลาง 
เกษตรกรอาจมีโอกาสที่จะประสบกับภาวะการขาดทุน ได้เนื่องจากฟาร์มมีพ้ืนที่น้อย ปริมาณผลผลิต
ต่อรอบการเลี้ยงไม่สูงมากนัก  

3. ฟาร์มขนาดใหญ่ จากการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงปลานิลระหว่าง
การเข้าร่วมโครงการและไม่เข้าร่วมโครงการพบว่า การเข้าร่วมโครงการนั้นจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า 
โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาวที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ตามตารางที่3 กล่าวคือการเข้า
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ร่วมโครงการ ให้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูง ในขณะที่มีต้นทุนเฉลี่ยต่ ากว่า จึงท าให้เกษตรกรมีก าไร
สุทธิต่อไร่โดยเฉลี่ยสูงกว่า ขณะที่ราคาขายพบว่าไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ซึ่งต้นทุนผันแปรที่มี
สัดส่วนสูงสุดคือค่าอาหาร ส่วนต้นทุนคงที่ที่มีสัดส่วนสูงสุด คือ ค่าเสื่อมราคาเครื่องมื อและอุปกรณ์ 
ค่าเช่าที่ดิน และค่าเสียโอกาส ตามล าดับ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าในฟาร์มขนาดใหญ่
สามารถสร้างก าไรได้ เนื่องจากฟาร์มขนาดเล็กมีพ้ืนที่น้อย ปริมาณผลผลิตต่อรอบการเลี้ยงไม่สูงมาก
นัก จึงท าให้เกิดการหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ทั้งการเข้าร่วมโครงการและการไม่เข้าร่วม
โครงการในทุกรูปแบบการเพาะเลี้ยงปลานิล 
 
ตารางท่ี 1  ต้นทุน รายรับ ก าไรของการเพาะเลี้ยงปลานิล ในฟาร์มขนาดเล็ก 

รายการ 
ไม่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมโครงการ 

ปลานิล
เชิงเด่ียว 

ปลานิล
ร่วมกับกุ้ง 

ปลานิลร่วมกับ 
ปลาเบญจพรรณ 

ปลานิล
เชิงเด่ียว 

ปลานิล
ร่วมกับกุ้ง 

ต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 27,090.02 28,464.37 27,133.28 24,499.46 26,257.50 
ต้นทุนผันแปร  24,320.13   25,400.59  24,952.03   21,626.46  22,839.50  

ค่าลูกพันธุ ์  1,775.00   2,280.00   1,748.57   1,750.00   2,127.75  
ค่าอาหาร  16,055.00   16,420.00  17,142.86   15,100.00  15,764.65  
ค่าน้ ามัน  1,268.75   1,850.20   1,305.00   1,131.00   2,008.25  
ค่าไฟฟ้า  298.21   353.33   400.00   300.00   318.75  
ค่าแรงงาน  3,765.07   3,287.50   3,167.41   2,315.63   1,532.50  
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน  1,158.10   1,209.55   1,188.19   1,029.83   1,087.60  

ต้นทุนคงที ่  2,769.89   3,063.79   2,181.25   2,873.00   3,418.00  
ค่าเช่าท่ีดิน  637.50   650.00   550.00   625.00   1,101.59  
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ ์  2,000.49   2,267.89   1,527.38   2,111.19   2,153.65  
ค่าเสียโอกาสทรัพย์สิน  131.90   145.89   103.87   136.81   162.76  

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)      
ปลานิล 647.32 630.00 571.43 700.00 686.51 
กุ้งขาว - 36.00 - -  41.78 
ปลาเบญจพรรณ - - 300.00 - - 

ราคาขายเฉลี่ย (บาท/กก.)      
ปลานิล 33.00 28.80 28.00 30.00 31.13 
กุ้งขาว - 114.00 - -  108.75 
ปลาเบญจพรรณ - - 16.00 - - 

รายรับทั้งหมด (บาท/ไร่) 21,718.75 23,060.00 20,800.00 20,000.00 25,955.46 
ปลานิล 21,718.75 18,960.00 16,000.00 20,000.00 21,411.81 
กุ้งขาว - 4,100.00 - -  4,543.66 
ปลาเบญจพรรณ - - 4,800.00 - - 

ก าไรสุทธิ -5,371.27  -5,404.37  -6,333.28  -4,499.46  -302.04  
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ตารางท่ี 2  ต้นทุน รายรับ ก าไรของการเพาะเลี้ยงปลานิล ในฟาร์มขนาดกลาง 

รายการ 
ไม่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมโครงการ 

ปลานิล
เชิงเด่ียว 

ปลานิล
ร่วมกับกุ้ง 

ปลานิลร่วมกับ 
ปลาเบญจพรรณ 

ปลานิล
เชิงเด่ียว 

ปลานิล
ร่วมกับกุ้ง 

ต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 24,336.52 28,061.19 28,541.19 22,833.07 24,414.93 
ต้นทุนผันแปร  21,314.13   24,914.80  26,069.47   19,349.28  21,506.85  

ค่าลูกพันธุ ์  1,583.33   2,047.78   2,170.36   1,573.02   2,064.66  
ค่าอาหาร  14,450.00   16,622.22  16,142.86   13,742.54  14,596.95  
ค่าน้ ามัน  1,232.50   1,735.17   1,232.50   1,237.33   1,930.57  
ค่าไฟฟ้า  337.50   391.67   350.00   333.33   342.86  
ค่าแรงงาน  2,695.83   2,931.55   4,932.35   1,541.67   1,547.68  
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน  1,014.96   1,186.42   1,241.40   921.39   1,024.14  

ต้นทุนคงที ่  3,022.40   3,146.39   2,471.72   3,483.79   2,908.08  
ค่าเช่าท่ีดิน  940.00   1,185.56   600.00   1,516.67   991.67  
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ ์  1,938.47   1,811.01   1,754.02   1,801.23   1,777.93  
ค่าเสียโอกาสทรัพย์สิน  143.92   149.83   117.70   165.89   138.48  

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)      
ปลานิล 808.33 643.59 660.71 557.54 626.32 
กุ้งขาว - 38.59 - -  42.05 
ปลาเบญจพรรณ - - 299.11 - - 

ราคาขายเฉลี่ย (บาท/กก.)      
ปลานิล 28.50 31.67 26.50 34.00 32.00 
กุ้งขาว - 115.00 - -  110.00 
ปลาเบญจพรรณ - - 15.50 - - 

รายรับทั้งหมด (บาท/ไร่) 21,033.33 24,270.18 22,285.71 19,861.11 25,249.65 
ปลานิล 21,033.33 19,914.53 17,642.86 19,861.11 20,623.63 
กุ้งขาว - 4,355.65 - -  4,626.02 
ปลาเบญจพรรณ - - 4,642.86 - - 

ก าไรสุทธิ -3,303.19  -3,791.01  -6,255.48  -2,971.96   834.73  
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ตารางท่ี 3  ต้นทุน รายรับ ก าไรของการเพาะเลี้ยงปลานิล ในฟาร์มขนาดใหญ่ 

รายการ 
ไม่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมโครงการ 

ปลานิล
เชิงเด่ียว 

ปลานิล
ร่วมกับกุ้ง 

ปลานิลร่วมกับ 
ปลาเบญจพรรณ 

ปลานิล
เชิงเด่ียว 

ปลานิล
ร่วมกับกุ้ง 

ต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่)  23,566.03  25,353.47   25,436.55  - 22,296.08 
ต้นทุนผันแปร  20,712.34  22,570.89  23,152.50  - 19,060.35  

ค่าลูกพันธุ ์  1,900.00   2,240.00   1,900.00  -  1,886.62  
ค่าอาหาร  14,491.67  15,533.33  16,800.00  - 13,265.76  
ค่าน้ ามัน  1,184.17   1,595.00   1,450.00  -  1,638.50  
ค่าไฟฟ้า  325.00   358.56   400.00  -  345.00  
ค่าแรงงาน  1,825.21   1,769.19   1,500.00  -  1,016.83  
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน  986.30   1,074.80   1,102.50  -  907.64  

ต้นทุนคงที ่  2,853.69   2,782.59   2,284.05  -  3,235.73  
ค่าเช่าท่ีดิน  950.00   1,425.00   500.00  -  1,477.14  
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ ์  1,767.80   1,225.08   1,675.29  -  1,604.50  
ค่าเสียโอกาสทรัพย์สิน  135.89   132.50   108.76  -  154.08  

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)      
ปลานิล 683.33 593.33 600.00 - 680.20 
กุ้งขาว - 41.11 - - 45.78 
ปลาเบญจพรรณ - - 300.00 - - 

ราคาขายเฉลี่ย (บาท/กก.)      
ปลานิล 31.50 35.00 35.00 - 35.60 
กุ้งขาว - 110.00 - - 110.50 
ปลาเบญจพรรณ - - 16.00 - - 

รายรับทั้งหมด (บาท/ไร่) 22,166.67 26,255.56 25,800.00 - 28,996.25 
ปลานิล 22,166.67 21,766.67 21,000.00 - 23,937.21 
กุ้งขาว - 4,488.89 - - 5,059.04 
ปลาเบญจพรรณ - - 4,800.00 - - 

ก าไรสุทธิ -1,399.36   902.08   363.45  - 6,700.18  
 
สรุป 
 จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของเลี้ยงปลานิลระหว่างผู้ที่เข้าร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปลานิลกับผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการ จังหวัดชลบุรี พบว่าเกษตรกรส่วน
ใหญ่มีวิถีการเพาะเลี้ยงและการตลาดของปลานิลในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันได้แก่การเลี้ยงในบ่อดินมี
รูปแบบของการขายผ่านพ่อค้าคนกลาง และการน าไปขายเอง ณ ตลาดค้าส่งในพื้นที่  

การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรพบว่า 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการไม่เข้าร่วมโครงการทั้งในรูปแบบการ
เพาะเลี้ยงปลานิลเชิงเดี่ยวและการเพาะเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาว เนื่องจากมีต้นทุนผันแปรต่ ากว่า
จากการส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพบว่า ต้นทุนค่าอาหารส าเร็จรูปราคาลดลง 30 บาท
ต่อกระสอบหรือ 1.5 บาทต่อกิโลกรัม และต้นทุนค่าแรงงานลดลง เนื่องจากได้เรียนรู้เทคนิคการให้
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อาหารที่ช่วยประหยัดเวลาและจ านวนแรงงานโดยเปลี่ยนรูปแบบการให้อาหารจากการหว่านเป็นแบบ
แขวนสวิง โดยจะแขวนกระจายตามจุดรอบบ่อข้ึนอยู่กับขนาดของบ่อปลานิล สามารถควบคุมปริมาณ
อาหารปรับตามน้ าหนักของปลานิล ท าให้ประหยัดเวลาในการให้อาหารได้ประมาณ 10 นาทีต่อบ่อ
และไม่มีเศษอาหารเหลือให้น้ าเน่าเสีย  

อย่างไรก็ตามการเลี้ยงในฟาร์มขนาดเล็กและกลางอาจจะไม่เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน 
เนื่องจากการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ได้น าต้นทุนทีไม่เป็นเงินสดมาเป็นเกณฑ์ตัดสินใจ
ด าเนินการเลี้ยง ส่วนฟาร์มขนาดใหญ่สามารถสร้างก าไร เนื่องจากอัตราส่วนของต้นทุนเฉลี่ยต่อพ้ืนที่
ของเกษตรกรต่ ากว่าขนาดเล็ก จึงมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ส่วนรูปแบบการเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ
มากสุดคือ การเพาะเลี้ยงผสมผสานระหว่างปลานิลร่วมกับกุ้งขาว สามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดใน
ทุกขนาดฟาร์มเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมโครงการ  เนื่องจากมีรายรับเพ่ิมจากกุ้งขาว โดย
เสียแค่ต้นทุนค่าพันธุ์กุ้งเพ่ิมอย่างเดียวและไม่มีต้นทุนค่าอาหารเพ่ิมเติมเพราะกุ้งจะกินอาหารที่เหลือ
จากปลานิล ช่วยให้ไม่เกิดน้ าเน่าและเพ่ิมอัตราการรอดของปลานิลได้ ด้านราคาที่เกษตรกรขายได้น 
พบว่าผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการและไม่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งผลผลิตที่ผ่านมาตรฐาน GAP และไม่
ผ่านมาตรฐาน GAP ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังเป็น
ต่างคนต่างขายไม่มีการรวมกันขายผลผลิตเพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองราคา แต่การเข้าร่วมโครงการนั้น
จะสนับสนุนให้เกษตรกรผ่านมาตรฐาน GAP ทุกราย ภายในระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งช่วยเพ่ิม
ช่องทางตลาดและโอกาสในการส่งออกผลผลิตไปยังตลาดต่างประเทศ ส่วนกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมโครงการ
นั้นเห็นว่าปริมาณความต้องการปลานิลของตลาดภายในประเทศยังมีอยู่ในปริมาณมากจึงไม่เห็น
ความส าคัญของการผลิตเพื่อการส่งออก และขาดแรงจูงใจในการเข้าสู่มาตรฐาน   
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยที่ได้ท าการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการเพาะเลี้ยงปลานิลที่ผ่านมา คือการเพาะเลี้ยงปลานิล
ในพ้ืนที่ขนาด 20 ไร่ขึ้นไป มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน รวมทั้งสามารถสร้างผลก าไรให้กับเกษตรกรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (ศิลปพร ชื่นสุรัตน์, 2542; ฑิฆัมพร สุวรรณโกสุม, 2547; กฤษณพันธ์ โกเมนไปร
รินทร์, 2551; ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552; พีณะพงษ์ ศรมยุราและพิทักษ์ ศิริวงศ์, 2559; 
ประคุณ ศาลิกร, 2559) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ต้นทุนค่าอาหารส าเร็จรูปเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมด 
ดังนั้น เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารเพ่ือใช้เอง ในรูปแบบของสหกรณ์ 
ประกอบกับภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการลงทุน รวมทั้งส่งเสริมความรู้ในการสร้างอาหาร
ธรรมชาติสาหรับเลี้ยงปลานิลเพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร 
 2. เกษตรกรควรรวมกลุ่มในการจัดตั้งกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ สมาคม หรือกลุ่มผู้เพาะเลี้ยง
ปลานิล ควรรวมตัวกันเพ่ือซื้อปัจจัยการผลิตและจ าหน่ายผลผลิต ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ปลานิล เพ่ือเพ่ิมอ านาจในการต่อรอง โดยเฉพาะอาหาร
ปลา ซึ่งหากมีการจัดซื้อผ่านกลุ่มในปริมาณมาก จะท าให้ได้ราคาที่ลดลง  
 3. ควรมีการจัดตั้งตลาดกลางปลาขึ้นในจังหวัดชลบุรี เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่าย
ผลผลิต โดยวิธีการประมูลราคา ซึ่งอาจท าให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนเพิ่มมากข้ึน 
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4. ควรส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ๆ เนื่องจากการศึกษาพบว่ากลุ่มเกษตรกรส่วนมากเป็นวัย
สูงอายุ และอยากให้รุ่นลูกรุ่นหลานสืบทอดต่อไป อาจมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับการ
เพาะเลี้ยง เช่น Agri -map เพ่ือให้ทราบถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่นั้นก่อนลงทุน 
 5. รัฐบาลควรมีนโยบายเพ่ือการสนับสนุนราคาปลานิลหรือลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP อาทิ นโยบายด้านภาษี หรือการก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา
พิเศษให้กับเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ือให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และ
ผลักดันให้เกิดการส่งออกไปตลาดต่างประเทศเพ่ิมข้ึนป้องกันสินค้าล้นตลาด  

6. รัฐบาลควรสร้างแรงจูงใจหรือมีนโยบายสนับสนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ชี้ให้เห็นภาพ
ของผลประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ อาทิ มีตลาดรองรับผลผลิตจากโครงการ หาช่องทาง
การตลาดใหม่ให้กับสมาชิกโครงการ เช่น การแปรรูปสินค้า ส่งโรงงานแช่แข็ง ห้างสรรพสินค้า ตลาด
ต่างประเทศ เป็นต้น เพ่ือป้องกันสินค้าล้นตลาด  
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เพ่ือป้องกันความร้อน 

The effects of accumulative heat in roof gravel cover to RC – roof slab  
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Ittiphong Phannikul 1 and Sdhabhon Bhokha 2 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ เป็นการตรวจสอบพ้ืนชั้นดาดฟ้าของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ความสูง
ประมาณ 20 เมตร ลักษณะของอาคารเป็นทรงกระบอก ช่วงระยะห่างระหว่างเสา ประมาณ 7.2 
เมตร โดยมีกรวดปูคลุม เพ่ือป้องกันความร้อน และช่วยประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศ ตาม
แนวความคิดของผู้ออกแบบ ซึ่งเมื่อมีการใช้งานไปเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี พบว่ามีการเกิดรอย
แตกร้าวที่พ้ืนชั้นดาดฟ้ากระจายทั่วทั้งบริเวณ จึงได้ท าการวิจัยโดยการวัดอุณหภูมิเปรียบเทียบ 
ระหว่างผิวบนและผิวล่างของพ้ืนชั้นดาดฟ้าโดยท าการเก็บข้อมูล 3 ช่วงเวลา คือ 8.30 น. 12.00 น. 
และ 16.30 น. ใช้เวลาทั้งหมด 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม  ถึง มิถุนายน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลของ
อาคารที่ผ่านช่วงฤดูท้ังหมดของปี คือ ปลายฤดูหนาว ฤดูร้อน และเริ่มฤดูฝน จากการวิเคราะห์ผลของ
ข้อมูลที่ได้พบว่า กรวดที่ผู้ออกแบบให้ใช้เป็นตัวป้องกันความร้อนนั้น กลายเป็นตัวเก็บความร้อนท าให้
อุณหภูมิที่ผิวพ้ืนชั้นดาดฟ้าสูงขึ้นมากกว่าเดิม ซึ่งผลดังกล่าวเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งต่อการเกิดรอย
แตกร้าวของพ้ืนชั้นดาดฟ้า  
 
ค าส าคัญ ดาดฟ้า ค.ส.ล. การแตกร้าว ความร้อนสะสม 
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Abstract 
 The main purpose of this research is to examine RC-roof slab of a 3 stories 
building with approximate height of 20 meters. The shape of the building is a 
cylinder shape with approximate 7.2 meters of span length. The experimental RC 
roof slab is covered by gravel in order to prevent heat and help saving energy 
consumed by air conditioning. This recommendation is done by designer. However, 
after 3 years, there are some cracks occur. Therefore, the experiment was 
undertaken by measuring the comparative temperatures of the upper and the lower 
surface of RC roof slab. These temperatures were measured 3 times each day: 
8:30am, 12.00am and 4:30pm, during 6 month starts from January to June in order to 
get the reasonable comparative temperatures of different seasons. The analytical 
results shown that the use of gravel that the designer recommended at the first 
place is one of the factors that affect to the crack of RC-roof slab in which it induced 
the accumulative heat to the surface of the RC- roof slab.  
 
Keywords RC-roof slab, Crack, Accumulative Heat 
 
1. บทน า 

อาคารที่ท าการตรวจสอบเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูงสามชั้น  มีดาดฟ้า อาคารรูป
ทรงกระบอก หรือมีแปลนเป็นวงกลม มีเสากลมรับแผงกันสาด ค .ส.ล. โดยรอบอาคาร ภายในตัว
อาคารประกอบด้วยเสาสี่เหลี่ยมผืนผ้า ระบบโครงสร้างประกอบด้วย แผ่นพ้ืน ค.ส.ล. หล่อในที่ เช่น
ชั้นดาดฟ้า ส่วนพื้นที่ใช้สอยทั่วไปในชั้นอ่ืน ๆ ใช้แผ่นพ้ืนส าเร็จรูปเป็นส่วนใหญ่ มีหลายขนาด อาคาร
นี้มีงานตกแต่งทางสถาปัตยกรรม (กระเบื้องปูพ้ืน ฝ้าเพดาน ผนังก่ออิฐฉาบปูน ทาสี และอ่ืนๆ) มีงาน
วิศวกรรมระบบประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ลิฟต์ ระบบประปา สุขาภิบาล และอ่ืน 
ๆ พ้ืนที่ใช้สอยส่วนใหญ่ของอาคารใช้เป็นห้องสมุด ห้องเก็บเอกสาร ส านักงาน 

ระบบโครงสร้างหลังคา ค.ส.ล. หล่อในที่ ประกอบด้วยคาน ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 0.40 เมตร 
ความยาวช่วงโดยทั่วไป (Typical span) 3.50 เมตร รองรับแผ่นพ้ืน ค.ส.ล. หล่อในที่ ขนาดทั่วไป 
3.50 x 3.50 เมตร หนา 0.10 เมตร  พ้ืนที่ ส่วนใหญ่เปิดโล่ง บางบริเวณติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับ
อากาศ หรือโรยหินกรวด หนาประมาณ 0.10 เมตร มีช่องรับน้ า (Floor drain) กระจายอยู่ทั่วไป บาง
บริเวณมีร่องรอยตะไคร่น้ า อนุมานได้ว่า ในฤดูฝน คงจะมีน้ าฝนขังในบริเวณดังกล่าว เป็นเวลานาน
พอควร นอกจากนั้น สังเกตเห็นรอยแตกระแหง ทุกทิศทาง (Scatted) ทั่วแผ่นพ้ืน ส่วนใหญ่มี
ร่องรอยซ่อมแซมด้วยการยาแนว (Seal) ด้วยวัสดุประสาน สภาพทั่วไปของชั้นดาดฟ้า แสดงดังรูปที่ 
1.1 และรูปที่ 1.2 
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รูปที่ 1.1  สภาพหินกรวดที่โรยคลมุบนพ้ืนช้ันดาดฟ้า      รูปที่ 1.2  รอยแตกร้าว และการใช้งานของพื้นช้ันดาดฟ้า 
 

2. ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น 
 จากการสังเกตเบื้องต้น พบรอยแตกร้าวกระจายทั่วไปบนแผ่นพ้ืน ค .ส.ล. ชั้นหลังคา (ชั้น
ดาดฟ้า) รอยแตกร้าวดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ ณ ต าแหน่งที่รองรับ (บริเวณคาน) และกลางช่วงแผ่นพ้ืน 
ตามทฤษฎี สันนิษฐานเบื้องต้นว่า น่าจะมี 2 สาเหตุที่เป็นไปได้คือ เกิดจากก าลังต้านทานแรง 
(โมเมนต์ดัด) ของแผ่นพ้ืน น้อยกว่าน้ าหนักหรือแรงที่กระท าต่อแผ่นพ้ืน หรือเกิดจากผลของอุณหภูมิ 
ท าให้แผ่นพ้ืนยืดหด การยืดของแผ่นพื้นท าให้เกิดหน่วยแรงดึง หากปราศจากเหล็กเสริม หรือปริมาณ
เหล็กเสริมไม่เพียงพอ และหน่วยแรงดึงมีค่าสูงเกิดกว่าก าลังต้านทานแรงดึงของคอนกรีต แผ่นพ้ืนจะ
แตกร้าวได้ หรือมิเช่นนั้น อาจเกิดจากท้ังสองสาเหตุร่วมกัน 

 สาเหตุแรกตรวจสอบได้โดยตรวจสอบน้ าหนักบรรทุกบนแผ่นพ้ืน  ประกอบกับตรวจสอบ
รายละเอียดเหล็กเสริม ปกตินอกเหนือจากเหล็กเสริมต้านทานแรง (หรือโมเมนต์ดัด) ที่เกิดภายใต้
น้ าหนักกระท าต่อแผ่นพ้ืนแล้ว จะต้องเผื่อความยาวของเหล็กเสริม โดยหยุดเหล็กเสริมพ้นจาก
ต าแหน่งที่ต้องเสริมเหล็กไปอีกระยะหนึ่ง (Cut-off) เพ่ือให้เกิดการถ่ายเทแรงยึดหน่วงระหว่างเหล็ก
เสริม และคอนกรีตที่หุ้มโดยรอบเหล็กเสริมอย่างเพียงพอ ดังแสดงในรูปที่ 2.1 ก และ 2.1 ข 
ตามล าดับ 

 

ก. แรง(โมเมนต์ดัด) ที่เกิดจริงและระยะเผื่อความยาวเหล็กเสรมิ 

 

Actual moment

Cut off
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ข. ระยะหยุดเหล็กเสรมิตามมาตรฐานท่ีใส่ทั่วไป 

รูปที่ 2.1 โมเมนตด์ัด เหล็กเสริม และระยะหยุดเหล็กเสรมิ 

 
ส่วนการยืดหดของแผ่นพ้ืนภายใต้อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ท าโดยให้มีเหล็กเสริมต้านการยืด

หดของแผ่นพ้ืน (Temperature steel) ตลอดความยาวของแผ่นพ้ืน หรือ โดยเฉพาะ ณ ต าแหน่งที่
จะเกิดหน่วยแรงดึงสูงสุดเนื่องจากการยืดหดตัวภายใต้อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ดังแสดงในรูปที่ 2.2 

รูปที่ 2.2 เหล็กเสริมต้านการยดืหดที่ผิวบนและล่างตลอดความยาวแผ่นพื้น 

3. การตรวจสอบน้ าหนักบรรทุก และการตรวจวัดอุณหภูมิ 
3.1 การหาค่าน ้าหนักบรรทุกท่ีเพ่ิมจากการคลุมของหินกรวด 

 น้ าหนักบรรทุกบนแผ่นพ้ืนหลังคา ตรวจสอบโดยการสุ่มชั่งน้ าหนัก ตามสภาพใช้งานที่เป็น
จริง ท าโดยก าหนดสุ่มพ้ืนที่ใช้สอย ขนาดกว้างยาว ด้านละ 1 เมตร เพ่ือชั่งน้ าหนักบรรทุกจร ซึ่งวาง
บนพื้นที่ดังกล่าว ดังแสดงในรูปที่ 3.1 ค่าเฉลี่ยของน้ าหนักบรรทุกจรบนพ้ืนที่สุ่ม มีหน่วยเป็นกิโลกรัม
ต่อตารางเมตร สามารถเปรียบเทียบได้กับน้ าหนักบรรทุกจรที่ใช้ค านวณออกแบบองค์อาคาร หรือ
น้ าหนักบรรทุกจรขั้นต่ าที่ก าหนดในกฎหมายอาคาร เช่น กฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 

รูปที่ 3.1 การสุ่มตัวอย่างตรวจวัดน้ าหนักบรรทุกจรบนแผ่นพ้ืน 

1l 2l

1 2l l
 or  (use greater)

3 3
1 2l l

 or  (use greater)
3 3

1.00 m

1.00 m

1 1

1 1
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3.2 การตรวจวัดอุณหภูมิ 
 การวัดอุณหภูมิที่ด้านบนและด้านล่างพ้ืนชั้นดาดฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 3.2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่ผิวแผ่นพ้ืนทั้งสองด้าน ในเวลาต่าง ๆ โดยก าหนดวัด ณ 
เวลา 12.00 น ซึ่งเป็นเวลาที่คาดว่า อุณหภูมิจะมีโอกาสแตกต่างกันมากสุด คืออุณหภูมิที่ผิวบน จะ
สูงสุดโดยความร้อนจากแสงอาทิตย์ ขณะที่ผิวล่าง น่าจะมีอุณหภูมิต่ าสุด โดยเฉพาะบริเวณห้องที่ปรับ
อากาศ ซึ่งระบบปรับอากาศเดินเครื่องมาเป็นเวลากว่า 3 ชั่วโมง ส่วนการวัดอุณหภูมิในช่วงเวลาอ่ืน ๆ 
เช่นเมื่ออาคารเปิด หรือปิดท าการในแต่ละวัน (08.30 และ 16.30 น) เป็นการวัดเปรียบเทียบ โดยถือ
ว่า ณ เวลาดังกล่าว อิทธิพลความร้อนจากแสงอาทิตย์ ลดน้อยลงมาก กลับกัน ระบบปรับอากาศยัง
ไม่เดินเครื่อง หรือหยุดเดินเครื่องแล้ว แล้วแต่กรณี 

รูปที่ 3.2 ต าแหน่งติดตั้งเทอรโ์มมเิตอร์วัดอุณหภูมิทีผ่ิวของแผ่นพื้น 

 อนึ่ง ในเบื้องต้น สันนิษฐานว่าอุณหภูมิของหินกรวดที่โรยปกคลุมบนพ้ืนดาดฟ้าประมาณ
เท่ากับอุณหภูมิที่ผิวบนของแผ่นพ้ืน ทั้งนี้เนื่องจากหินกรวดดูดซับความร้อนจากแสงอาทิตย์ ในช่วง
เช้า หินกรวดจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ๆ เนื่องจากหินกรวดโรยบนแผ่นพ้ืน หรือสัมผัสแผ่นพ้ืนโดยตรงโดย
ปราศจากช่องว่าง (Space) เช่น ตะแกรงไม้ระแนง ที่จะท าให้ความร้อนถ่ายเทโดยการพาความร้อน 
(Convection) ดังนั้น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ความร้อนส่วนใหญ่ที่หินกรดดูดซับไว้จะถ่ายเท (Transfer) 
ความร้อนให้แก่แผ่นพื้นโดยกระบวนการน าความร้อน (Conduction) 
 การวัดอุณหภูมิที่ผิวของแผ่นพ้ืนทั้งสองด้าน ท าให้ทราบความแตกต่างของอุณหภูมิที่ผิวทั้ง
สองด้าน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการขยาย หรือยืดตัว (Expansion or lengthen) ของแผ่นพ้ืน อัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ มีแนวโน้มจะท าให้ผิวด้านที่ขยายตัวเกิดพิกัดแตกร้าว (Crack) 
เนื่องจากหน่วยแรงดึง ซึ่งปกติ ในแผ่นพ้ืน ค.ส.ล. จะต้องเสริมเหล็กต้านการยืดหด (Temperature 
steel) เพ่ือต้านทานหน่วยแรงดึงดังกล่าว 
 

4. ผลการตรวจสอบน้ าหนักบรรทุก และผลการตรวจวัดอุณหภูมิ 

4.1 ผลการตรวจสอบน ้าหนักบรรทุก 

 การเก็บตัวอย่างเพ่ือเป็นใช้เป็นตัวแทนน้ าหนักบรรทุกของหินกรวดที่โรยคลุมบนพื้นชั้น
ดาดฟ้า เป็นการเก็บเป็น 3 จุด พื้นที่เก็บจุดละ 1.00 ตารางเมตร ได้ค่าดังตารางที่ 4.1 

Termometer 2

Termometer 1
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ตารางที่ 4.1 น้ าหนักหินกรวดเฉลี่ยที่โรยคลุมพ้ืนชั้นดาดฟ้า 

ต าแหน่ง 1 2 3 เฉลี่ยน้ าหนัก 

 กก. กก. กก. กก./ ตร.ม. 

1 32.20 33.50 42.10 35.93 

2 36.60 34.60 33.90 35.03 

3 36.40 33.70 28.40 32.83 

น้ าหนักหินกรวดที่ชั้นดาดฟ้า 34.600 

 
4.2 ผลการตรวจวัดอุณหภูมิ 

 ค่าเฉลี่ยความแตกต่าง ระหว่างอุณหภูมิภายนอก และภายในแสดงสรุปในตารางที่ 4.2 และ
รูปที่ 4.1 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยของความแตกต่างอุณหภูมิ แต่ละเดือน 

ช่วงเวลา ค่าเฉลี่ยของ ความแตกต่างอุณหภูมิ ( T1 - T2 ) , องศาเซลเซียส 

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

8:30 -1.98 -1.50 1.25 4.72 3.13 2.11 

12:00 6.53 6.00 8.79 7.72 5.63 3.56 

16:30 2.18 2.64 4.46 4.00 1.75 3.33 
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รูปที่ 4.1 เปรียบเทียบความแตกตา่งอุณหภูมิ ในช่วง 6 เดือน 

 

5. การวิเคราะห์ผล 

5.1 น ้าหนักบรรทุก 

 การสุ่มตรวจสอบน้ าหนักบรรทุก (หินกรวด) บนแผ่นพื้นหลังคา สรุปได้ว่า น้ าหนักบรรทุกไม่
เกินกว่าพิกัดอัตราที่กฎหมายก าหนด (ไม่เกิน 100 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) 

 

5.2 อุณหภูมิและพิกัดแตกร้าว 

จากผลตรวจวัดอุณหภูมิที่กระท าอย่างต่อเนื่องจากช่วงปลายฤดูหนาว  ถึงต้นฤดูฝน  แสดง
ให้เห็นว่าการผันแปรของอุณหภูมิภายนอก และภายในระหว่างช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ณ 
ช่วงเวลาตรวจวัดต่างๆ มีแนวโน้มในท านองเดียวกัน คือ อุณหภูมิสูงขึ้น เมื่อย่างเข้าฤดูร้อน และมี
แนวโน้มลดลง เมื่อเข้าช่วงฤดูฝน 

 อุณหภูมิภายนอก และภายในอาคาร ปรากฏสูงสุดในช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน อุณหภูมิ
สูงสุดและต่ าสุดมีค่าสูงสุด ณ เวลา 12.00 น. ขณะที่อุณหภูมิสูงสุด และต่ าสุด ณ เวลา 8.30 น. และ
16.30 น.  มีความแตกต่างกันไม่มากนัก 

 ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายนอกและภายในอาคาร แสดงแนวโน้มเช่นเดียวกัน คือมี
ค่าสูงสุดในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน และมีแนวโน้มลดลงค่อนข้างมากเมื่อย่างเข้าฤดูฝน โดย
ความแตกต่างของอุณหภูมิภายนอก และภายในอาคารมีค่ามากสุด ณ เวลา 12.00 น. (8.79-7.72 
องศาเซลเซียส) และในช่วงดังกล่าว ความแตกต่างของอุณหภูมิภายนอก และภายในอาคาร ณ เวลา 
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16.30 น. (4.46-4.00 องศาเซลเซียส) มีค่าสูงกว่า ณ เวลา 8.30 น. (1.25-4.72 องศาเซลเซียส) 
นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าว ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ ภายนอกและภายในอาคารช่วงเช้า
และบ่าย (08.00 และ16.30 น.) มีความผันแปร (ในบางเดือนความแตกต่างของอุณหภูมิช่วงเช้าจะสูง
กว่าช่วงบ่าย) 

ความแตกต่างของอุณหภูมิในแต่ละเดือน และแต่ละช่วงเวลาผันแปรในช่วงกว้าง โดยทั้งนี้ 
ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ ณ เวลา 12.00 น. มีค่ามากสุด และในช่วงเช้า (08.30 น.) มีค่า
มากกว่าในช่วงบ่าย ณ 16.30 น.  (08.30 น.-1.50 ถึง 4.72, 12.00 น.: 3.56 ถึง 8.79 และ16.30 น: 
1.75-4.46) 

จากผลข้างต้น เห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในกรณีนี้ มีนัยส าคัญที่อาจเป็นสาเหตุ 
หรือปัจจัยให้แผ่นพ้ืนหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กแตกร้าวได้ และยิ่งไปกว่านั้น ในการใช้งาน แผ่นพ้ืน
หลังคา ความแตกต่างของอุณหภูมิ ที่กระท าร่วมกับน้ าหนักขององค์อาคาร หรือโครงสร้าง น้ าหนัก
บรรทุกคงท่ีส่วนเพิ่ม น้ าหนักบรรทุกจร หรืออ่ืนๆ ก็น่าจะมีผลต่อการแตกร้าว 

การค านวณโดยละเอียด เช่นใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข แสดงสาธิตให้เห็นผลเนื่องจากความ
แตกต่างของอุณหภูมิ (ที่กระท าร่วมกับน้ าหนักขององค์อาคาร หรือโครงสร้าง หรือน้ าหนักอ่ืนๆ ) ต่อ
ก าลังต้านทานแรงดึงของคอนกรีต และพิกัดแตกร้าวในแผ่นพื้นหลังคา 

 
5.3 รอยแตก 

รอยแตกบนแผ่นพ้ืนหลังคา ค.ส.ล. เท่าที่ตรวจสอบด้วยตาเปล่า และใช้กล้องขยาย พบว่า มี
ขนาดความกว้าง (Crack width) มากกว่ารอยแตกระแหง (Hair crack) ที่ยอมรับได้ตามมาตรฐาน 
(0.44 มิลลิเมตร) และมีความลึกค่อนข้างมาก บางแห่งเกือบเท่า ระยะหุ้ม หรือถึงผิวเหล็กเสริม รอย
แตกบางแห่งถูกซ่อมแซมโดยยาแนวด้วยวัสดุกันซึม 

ผลการสุ่มตรวจสอบน้ าหนักบรรทุกคงที่ส่วนเพ่ิม หรือน้ าหนักหินกรวด ซึ่งโรยกองไว้บน
หลังคา พบว่า หน่วยน้ าหนักต่อพ้ืนที่ ไม่เกินกว่าน้ าหนักบรรทุกที่ก าหนดโดยกฎหมายอาคาร อนึ่ง 
กฎกระทรวง ฉบับ 6 พ.ศ. 2527 ข้อ 15 หน่วยน้ าหนักบรรทุกจรส าหรับประเภท และส่วนต่างๆ ของ
อาคารนอกเหนือจากน้ าหนักของตัวอาคารหรือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อย่างอ่ืน  ให้ค านวณ
โดยประมาณเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าอัตรา ดังต่อไปนี้ ฯลฯ (2) กันสาดหรือหลังคาคอนกรีต หน่วยน้ าหนัก
บรรทุกจร 100 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ฯลฯ 

ผลการตรวจวัดอุณหภูมิ และความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายนอก และภายในอาคาร บน
หลังคาดาดฟ้า ค.ส.ล. ซึ่งผันแปรตามช่วงเวลาในแต่ละวัน และผันแปรตามฤดูกาล พบว่า ความ
แตกต่างของอุณหภูมิ มีนัยส าคัญท่ีจะเป็นสาเหตุปัจจัย ให้แผ่นพ้ืนหลังคาเกิดพิกัดแตกร้าวได้ดังกล่าว
ข้างต้น 
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6. การตรวจสอบก าลังของแผ่นพื้นโดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 

แบบจ าลองแผ่นพ้ืนหลังคา ค.ส.ล. และสาธิตการตรวจสอบก าลังของแผ่นพ้ืนโดยระเบียบวิธี
เชิงตัวเลขในเบื้องต้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงว่า ผลส ารวจอุณหภูมิ ควรถูกใช้เป็นข้อมูลในการตรวจ
วิเคราะห์สาเหตุการแตกร้าวของแผ่นพ้ืนอย่างละเอียด ทั้งนี้ เป็นดุลยพินิจของวิศวกรผู้ค านวณ
ออกแบบอาคาร หรือผู้เกี่ยวข้อง อีกท้ังเพ่ือก าหนดแนวทาง มาตรการ หรือวิธีแก้ไขเหตุดังกล่าว 

 

 

 
 
 
 

รูปที่ 6.1 แบบจ าลองสาธิตแผ่นพ้ืนหลังคา ค.ส.ล. 

แบบจ าลองสาธิตเบื้องต้น ก าหนดแผ่นพ้ืน 3 แผงต่อเนื่องกันทั้งสองทิศทาง โดยก าหนด
ขนาด แผ่นพ้ืน 3.50 x 3.50 เมตร ทุกแผง ความหนา 0.10 เมตร บนคานรองรับแผ่นพ้ืนขนาด 0.20 
x 0.40 เมตร วางบนหัวเสา ภายใต้น้ าหนักคงที่ (น้ าหนักองค์อาคาร) และความแตกต่างของอุณหภูมิ 
ดังรายละเอียดแสดงในรูปที่ 6.1 และตารางท่ี 6.1 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 6.1 คุณสมบัติทางกายภาพ และกลสมบัติของแบบจ าลองสาธิต 

ล าดับ รายการ คุณสมบัติทางกายภาพ กลสมบัติ 

หรือพารามิเตอร์ส าหรับการค านวณ 

1 ช่วง (ขนาด) และจ านวนแผ่นพ้ืน 3@3.50 เมตร (3แผงในแต่ละทิศทาง) 

2 ความหนาแผ่นพื้น 0.10เมตร 

3 ขนาดคานรองรับแผ่นพ้ืน 0.20x0.40เมตร 

4 ที่รองรับคาน (Support) หัวเสา (ที่รองรับแบบยึดหมุน -Hinged) 

5 ก าลังอัดประลัยของคอนกรีต, f ’c 210กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

 

 

 

3.50 m 3.50 m 3.50 m

3.50 m

3.50 m

3.50 m
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ตารางที่ 6.1 คุณสมบัติทางกายภาพ และกลสมบัติของแบบจ าลองสาธิต (ต่อ) 

ล าดับ รายการ คุณสมบัติทางกายภาพ กลสมบัติ 
หรือพารามิเตอร์ส าหรับการค านวณ 

6 คุณสมบัติของหน้าตัด คิดเฉพาะหน้าติดคอนกรีตล้วน ปราศจาก
เหล็กเสริม (Gross section) 

7 ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ 8  C  (จากผลการตรวจวัด) 
8 แรงกระท า (Load case) 1.น้ าหนักคงท่ี (น้ าหนักองค์อาคาร 

2.ความแตกต่างอุณหภูมิ (Temperature 
difference)  

9 ผลลัพธ์ 1.In plane direct stress 11S , 22S  
2.In plane shear stress 12S  
3.Transverse shear stress 13S , 23S   
4.Transverse direct stress 33S  
(assumed = 0) 

 
ผลวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเบื้องต้น แสดงว่า ความแตกต่างของอุณหภูมิมี

นัยส าคัญท่ีเป็นสาเหตุปัจจัยให้แผ่นพื้นแตกร้าวได้ (รูปที่ 6.2 ก ถึง 6.2 ค ตามล าดับ) 

ก. In plane direct stress S11 
ข. In plane direct stress S22 
ค. In plane shear stress S12 

รูปที ่6.2 ผลวิเคราะห์แผ่นพ้ืนเบื้องต้นโดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ภายใต้น้ าหนักแผ่นพ้ืนและความแตกต่างอุณหภมู ิ



487 

 

7. สรุป 

น้ าหนักบรรทุกคงที่ส่วนเพ่ิม หรือน้ าหนักหินกรวด ซึ่งโรยกองไว้บนหลังคา พบว่า หน่วย
น้ าหนักต่อพ้ืนที่ ไม่เกินกว่าน้ าหนักบรรทุกท่ีก าหนดโดยกฎหมายอาคาร 

การผันแปรของอุณหภูมิ และความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายนอก และภายในอาคาร บน
หลังคาดาดฟ้า ค.ส.ล. ซึ่งผันแปรตามช่วงเวลาในแต่ละวัน และผันแปรตามฤดูกาล มีนัยส าคัญที่จะ
เป็นสาเหตุปัจจัย ให้แผ่นพื้นหลังคาเกิดพิกัดแตกร้าวได้  

แบบจ าลองแผ่นพ้ืนหลังคา ค.ส.ล. และสาธิตการตรวจสอบก าลังของแผ่นพ้ืนโดยระเบียบวิธี
เชิงตัวเลขในเบื้องต้น แสดงว่า ความแตกต่างของอุณหภูมิมีนัยส าคัญที่เป็นสาเหตุปัจจัยให้แผ่นพ้ืน

แตกร้าวได้ 

อนึ่ง รอยแตกร้าวที่ปรากฏ วิเคราะห์จากผลส ารวจแล้ว เห็นว่า ไม่น่าจะมีนัยส าคัญต่อก าลัง 
(การรับน้ าหนัก) และเสถียรภาพขององค์อาคาร หรือโครงสร้างโดยตรง หากแต่อาจมีผลต่อประโยชน์
ใช้สอย เช่น การรั่วซึม และท าให้ต้องซ่อมแซม เพ่ือป้องกันบรรเทาเหตุดังกล่าว รวมทั้งการรั่วซึมใน
แผ่นพ้ืนหลังคา ค.ส.ล. ซึ่งความชื้นที่ซึมแพร่ตามรอยแตก ท าให้เหล็กเสริมเกิดสนิม บวม และดันให้
รอยแตกขยายได้ ซึ่งเป็นผลต่ออายุการใช้งานอาคารในระยะยาว ดังนั้น จึงควรปรึกษาผู้ค านวณ
ออกแบบ หรือผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดแนวทาง มาตรการ หรือวิธีแก้ไขเหตุดังกล่าวอย่างเหมาะสม 

ผลการวิจัยนี้ เป็นเพียง ผลส ารวจและการวิเคราะห์ในเบื้องต้น อาจถูกใช้เป็นข้ อมูลในการ
ตรวจวิเคราะห์สาเหตุการแตกร้าวของแผ่นพ้ืนอย่างละเอียด ทั้งนี้ เป็นดุลยพินิจของวิศวกรผู้ค านวณ
ออกแบบอาคาร หรือผู้เกี่ยวข้อง  
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8. เอกสารอ้างอิง 
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วัฒนธรรมโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความสามารถในการเข้าถึง ด้านสิ่ง
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Abstract  
The aims of this research are to 1) study management efficiency at Wat 

Siriuttho (Wat Kham Chanod) 2) study the development of cultural tourism at Wat 
Siriuttho (Wat Kham Chanod) and 3) examine the relationship between management 
efficiency and cultural tourism development at Wat Siriuttho (Wat Kham Chanod). 4) 
examine the effect of management efficiency on cultural tourism development at 
Wat Siriuttho (Wat Kham Chanod). Questionnaires were used as main data collecting 
tool from 385 visitors who visited Wat Siriuttho (Wat Kham Chanod), Ban Non 
Mueang, Ban Muang Sub district, Ban Dung District, Udon Thani. Collected data were 
analyzed by percentile, average, standard deviation, Multiple Correlation, and 
Multiple Regression  

The result of the study shown that visitors at Wat Siriuttho (Wat Kham 
Chanod) have strong opinion on overall management efficiency as well as individual 
variables included; ecosystem, place, and transportation. Visitors at Wat Siriuttho also 
expressed strong opinion on overall cultural tourism development as well as 
individual variable included; accessibility, attraction, facilities, quality of service.  
The analysis of relation and effect concluded that 1) management efficiency on 
ecosystem, place, and transportation have positive impact on the development of 
cultural tourism at the significance level of 0.05. Therefore, Wat Siriuttho should pay 
more attention on developing ecosystem, place, and transportation which are key 
factors for enhance value of traveling at Wat Siriuttho as well as develop Wat 
Siriuttho to be sustainable cultural tourist attraction in the future. 
Keyword: Management Efficiency, Cultural Tourist Attraction, Wat Siriuttho (Wat Kham 
Chanod) 

บทน า 
"มนุษย์เป็นสัตว์สังคม”  เป็นค ากล่าวของอลิสโตเติ้ลที่กล่าวมายาวนาน  เนื่องจากมนุษย์มี

การอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นหมวดหมู่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่เพียงคนเดียวตามล าพัง    ต้องท ากิจกรรม
ร่วมกันอยู่ตลอดเวลา ต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่ละชีวิตต่างก็ต้องการที่จะเสริมสร้างความสุข
และความปลอดภัยให้กับตนเองอยู่เสมอ   สังคมในทุกระดับชั้นเป็นแหล่งรวมคนหลากหลายซึ่งใน
จ านวนผู้คนเหล่านั้นแต่ละคนต่างก็มีชีวิตมีจิตวิญญาณมีความรู้สึกนึกคิดและมีจุดหมายปลายทางที่
แตกต่างกันออกไป สาคร  สมเสริฐ (2558) กล่าวว่าด้วยเหตุนี้จึงท าให้สังคมต้องเกิดปัญหาอัน
เนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านความคิดของแต่ละคนจนเป็นที่มาของการบริหารจัดการหลายๆ 
ด้าน ซึ่งการบริหารจัดการนั้นมีความส าคัญไม่เพียงแต่การบริหารจัดการมนุษย์แม้แต่องค์กรธุรกิจก็มี
ความส าคัญเช่นกันเนื่องจากท าให้เกิดผลก าไรและช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถด าเนินการต่อไปได้ (ธีร
ศักดิ์ กัญจนพงศ์,2559)  นอกจากนี้กระบวนการจัดการยังเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องรู้จักน ามา
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ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ รุ่งโรจน์   สุทธิสุข (2553) กล่าวว่าการบริกหารจัดการที่ดีนั้นต้อง
ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นหลักการบริการ ด้านความรู้ ด้านมนุษย์
สัมพันธ์ ด้านการปฏิบัติงานหรือแม้กระทั่งด้านการบริการทรัพยากรบุคคลทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งจ าเป็น
และส าคัญกับองค์การเพื่อให้องค์การสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล 

ในปัจจุบันทุกองค์กรได้ให้ความส าคัญกับการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
แนวโน้มการบริหารและการพัฒนาองค์การเริ่มมีบทบาทส าคัญควบคู่ไปกับกระแสการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable development) ซึ่งเป็นการ พัฒนาที่ไม่ที่ไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นด้านการเติบโต
ทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวแต่ยังครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิ
บาลอีกด้วย (ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ, 2558) ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ยั่งยืนหรือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนจึงมีการน าไปใช้ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนเป็นจ านวนมาก  ในด้านอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวก็เช่นกันย่อมมีการควมคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือให้บริหารจัดการได้อย่างมี
คุณภาพ เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นมีความส าคัญกับดัชนีทางเศรษฐกิจ  ได้รับความนิยม
มหาศาลเมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ๆ หลายอุตสาหกรรม  ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้แสดงให้เห็น
การขยายตัวของการท่องเที่ยวที่มีการเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ขวัญกมลและคณะ (2557) กล่าวว่า
จากผลประกอบการด้านการท่องเที่ยวส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในทิศทางบวก มีรายได้
ประชาติ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติสูงขึ้นจากการท่องเที่ยวทุกปี ทั้งนั้นไม่ใช่เพียงแต่การสร้าง
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังมีส่วนท าลายทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการศึกษาหาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่จะสามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสร้างความเสียหาย  ปรีชา 
ค ามาดีและสมพงษ์ อัศวริยธิปัติ (2559) กล่าวว่าการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็ นผลดีต่อ
สิ่งแวดล้อมนั้นมีมากมายอาทิเช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นต้น ซึ่งการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  เป็นการ
ท่องเที่ยวศึกษาหาความรู้ในพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  มีการบอกเล่าเรื่องราวในการ
พัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม   องค์ความรู้
และการให้คุณค่าของสังคม โดยสถาปัตยกกรมที่มีคุณค่าหรื อสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติ   
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น
สภาพทางเศรษฐกิจ   สังคมหรือขนบธรรมเนียมประเพณี (กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย ,2561)  ปัจจุบันมี
การน าเอาวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตนจ าหน่ายเพ่ือสร้างความแตกต่าง
จากคู่แข่งมากยิ่งขึ้นเน้นการสร้างความเป็นเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมที่ยังคงไว้ให้สืบทอดแม้
กาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ความงดงามของวัฒนธรรมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง  

ค าชะโนด หรือป่าค าชะโนดเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธ์แห่งหนึ่งที่ได้ขนาดนามว่า
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดมายาวนาน  ที่ตั้งอยู่อ าเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี สถานที่แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านในจังหวัดอุดรธานีและ
ใกล้เคียงแล้วยังเป็นสถานที่ท่ีเต็มไปด้วยการเล่าขานต านานลี้ลับอันโด่งดังที่เชื่อกันว่าเป็นดินแดนของ
พญานาคหรือความเชื่อเกี่ยวกับเมืองบาดาล  ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของพญานาคและเป็นทาง
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เชื่อมต่อเมืองบาดาลปกครองรักษาโดยพญานาคราชปู่ศรีสุทโธและองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวีและ
ปกคลุมด้วยผืนป่าค าชะโนดขนาดใหญ่อยู่ทั่วบริเวณแต่ละต้นล้วนมีอายุยาวนาน ซึ่งในประเทศไทยมี
ต้นค าชะโนดแบบนี้เพียงที่เดียวเท่านั้นเข้ามาด้านในของป่าค าชะโนดตรงบริเวณศาลเจ้าปูศรีสุทโธมี
ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางเข้ามากราบไหว้กันไม่ขาดสาย  มีรากต้นไทรขนาดใหญ่ที่ชาวบ้าน
นิยมเข้ามากราบไหว้บูชา มีบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์หรือ "บ่อค าชะโนด" ที่ตั้งอยู่กลางเกาะ มีลักษณะเป็นน้ าใต้
ดินพุ่งไหลอยู่ตลอดเวลาและไม่เคยลดแห้งระดับน้ าอยู่แค่ไหน ก็จะอยู่ระดับนั้นไม่เปลี่ยนทั้งยังเป็นจุด
ที่คนนิยมเข้ามาสรงน้ ารูปปั้นพญานาคและประชาชนส่วนใหญ่ยังตักน้ าใส่ขวด เพ่ือเก็บกลับไป
สักการะเพราะเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต   ซึ่งตามต านานเชื่อกันว่าพญาศรีสุทโธนาคราชผู้ขุดแม่น้ า
โขงใช้ป่าค าชะโนดเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ซึ่งบริเวณดังกล่าวคือสะพานปูน
รูปปั้นพญานาค 2 ตัว 7 เศียร ตรงกึ่งกลางสะพานมีรอยแยกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรอยต่อระหว่ างโลก
มนุษย์กับบาดาล ด้วยเหตุแห่งความศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวอีกทั้งจากกระแสหนังเรื่องนาคีที่เล่าขานต านาน
พญานาคนั้นท าให้ประชาชนมาสักการะพ่อปู่แม่ย่าเฉลี่ยวันละ 100,000 คน ต่อวันอีกทั้ง ท าให้
การจราจรหนาแน่น ผู้คบคับคั่ง เกิดธุรกิจใหม่ๆ มากมายในชุมชนสามารถสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นการ
ขายของใช้เบ็ดเตล็ด ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่มหรือแม้กระทั่งธุรกิจการร าแก้บน   การขาย
เครื่องบวงสรวง  การขายดอกไม้  การขายชุดเสื้อผ้าร าแก้บน  เศรษฐกิจชุมชนจึงมีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ว (ชลธิชา เนียมนาภา , 2557) การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ก่อให้เกิดปัญหาในชุมชนไม่ว่าจะเป็น
การทิ้งขยะ ปัญหาจราจรที่แออัด ปัญหาด้านมลพิษ หรือแม้กระทั่งปัญหาด้านการบริหารจัดการ เช่น 
คณะกรรมการบริหารขาดความรู้ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การขาดทิศทางในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว สินค้าและบริการขาดคุณภาพ  (ณพวัศกช์ เดชชาตรีและคณะ, 2560)  และปัญหาอ่ืนๆ 
อีกมากมายในชุมชนจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาต่อไป 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดศิริสุทโธ (ค าชะ
โนด) โดยเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยววัดวัดศิริสุทโธ (ค าชะโนด) ซึ่งข้อมูลที่ได้เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนและ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์วัดศิริสุทโธ (ค าชะโนด) ด่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของวัดศิริสุทโธ (ค าชะโนด)  
2. เพ่ือศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดศิริสุทโธ (ค าชะโนด)  
3. เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการบริหารจัดการกับการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดศิริสุทโธ (ค าชะโนด)  
4. เพ่ือศึกษาทดสอบผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีต่อการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดศิริสุทโธ (ค าชะโนด)  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมของวัดศิริสุทโธ (ค าชะโนด) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัย
มีวิธีด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย  
          ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัฒนธรรม โดยประยุกต์แนวคิดจากแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการท่องเที่ยวของ ศิรินันทน์ พงษ์นิรันดร และคณะ. 2559) และองค์ประกอบการท่องเที่ยว 4  
ประการหรือ 4 As (Cooper, et al., 1998) ตามแผนภูมิกรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

  
                                       
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์และผลกระทบกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของวัดศิริสุทโธ (ค าชะโนด)  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยววัดศิริสุทโธ (ค า
ชะโนด) ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

2. กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยววัดศิริสุทโธ 
(ค าชะโนด) จ านวน 385 คน โดยใช้วิธีค านวณทางสถิติสูตรของ  W.G. Cochran การ
หาขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร ก าหนดความคลาดเคลื่อน 5 % 
หรือ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (กัลยา วาณิชย์บัญชา , 2549) และใช้การสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

 
 
 

ตัวแปรอิสระ 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

(MAN) 
1. ด้านระบบนิเวศน์ (LEE) 
2. ด้านสถานที่ (LEL) 

 3. ด้านการเดินทาง (LET) 
 

ตัวแปรตาม 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

(POT) 
 1. ด้านความสามารถในการเข้าถึง  

2. ด้านสิ่งดึงดูดใจ  
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
4. ด้านการให้บริการ  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตาม

วัตถุประสงค์และกรอบแนวความคิดของการวิจัย  โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) จ านวน 6 ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของวัดศิริสุทโธ (ค าชะโนด) 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 10 ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหา ด้านระบบนิเวศน์ จ านวน 3 ข้อ 
ด้านสถานที่ จ านวน 4 ข้อ และด้านการเดินทาง จ านวน 3 ข้อ 
           ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดศิริสุทโธ (ค า
ชะโนด) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดจ านวน 15 ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหา ด้านความสามารถ
เข้าถึง จ านวน 4 ข้อ ด้านสิ่งดึงดูดใจ จ านวน 4 ข้อ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน 4 ข้อ และ
ด้านการให้บริการ จ านวน 4 ข้อ  
           การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดศิริสุทโธ (ค าชะโนด) เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกรอบแนวคิดและสร้างแบบสอบถาม 

2. จัดท าโครงร่างแบบสอบถามตามประเด็นส าคัญของขอบเขต และสร้างแบบสอบถามโดย
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน โดยพิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องและครอบคลุมถึงความมุ่งหมาย 
กรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจัย 

3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิด ด าเนินการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมความถูกต้องของการใช้
ภาษาและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัยแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  

4. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
4.1 น าแบบสอบถามที่แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try-Out) 

กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยววัดศิริสุทโธ(ค าชะโนด) จ านวน 30 คน แล้วน าผลนั้นมา
วิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ 

4.2 หาคุณภาพเครื่องมือโดยการการหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ (Discriminant 
Power) ของแต่ละด้าน ใช้เทคนิค Item – total Correlation ซึ่งประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ได้
ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.493 – 0.764 และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ค่า
อ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.344 – 0.732  
  4.3 หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีค่า
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สัมประสิทธิ์แอลฟา 0.817 และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
0.893 ซึ่งอยู่ในระดับมากกว่า 0.70 แสดงว่าเครื่องมือมีค่าความเชื่อมั่นสามารถน าไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างได้ (Nunnally and Bernstein. 1994)   
 5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามผลการวิเคราะห์การทดลองใช้ แล้วจัดท าแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นและตอนวิธีการ ดังนี้  
1. ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยพร้อมกับตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วน และความสมบูรณ์ของเอกสาร 
2. ขอหนังสือราชการจากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือขอ

ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากวัดศิริสุทโธ (ค าชะโนด) ต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี 

3. ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่วัดศิริสุทโธ (ค าชะ
โนด) ต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และรอรับคืนด้วยตนเอง จ านวน 385 ฉบับ 
 4. ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล
ต่อไป 
 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ตาม
ขั้นตอน ดังนี้ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่วัดศิ
ริสุทโธ (ค าชะโนด) 

ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์โดยหาค่าทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วยการแจง
แจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดศิริสุทโธ (ค าชะโนด) ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้
เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2554 : 19) 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดศิริสุทโธ (ค าชะโนด) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
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สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวในวัดศิริสุทโธ (ค าชะโนด) พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง (ร้อยละ54.4) อายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 28.6) สถานภาพ สมรส (ร้อยละ 46) ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี (ร้อยละ 30.1) อาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 23.6) และรายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน 5,000-10,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 26.8)  
    2. นักท่องเที่ยวในวัดศิริสุทโธ (ค าชะโนด) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโดยรวม อยู่ในระดับมาก (X = 3.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  และ
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยรวม อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.88) ด้านสิ่งดึงดูดใจ (X = 4.14) ด้านความสามารถในการเข้าถึง (X = 4.00) และด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก (X = 3.71) 

3. ผลการทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างประสิทธิภาพการบริหารจัดการกับ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดศิริสุทโธ (ค าชะโนด) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ พบว่า ตัวแปรอิสระประสิทธิภาพการบริหารจัดการในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับตัวแปร
ตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.566 - 0.619 และตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันหรือ
เกิดเป็น Multicollinearity ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs 
ปรากฏว่าค่า VIFs ของตัวแปรอิสระ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีค่าตั้งแต่ 1.397-1.714 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 10 แสดงว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระไม่ถึงขั้นก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity 
(Black. 2006 : 585) ดังตาราง 1 

 
ตาราง 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการบริหารจัดการกับการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยรวมของวัดศิริสุทโธ (ค าชะโนด)  
 

              
ตัวแปร 

POT LEE LEL LET VIFs 

X  3.88 3.96 3.71 3.54  
S.D. 0.49 0.61 0.82 0.72  
POT - 0.619* 0.566* 0.606*  
LEE  - 0.504* 0.435* 1.397 
LEL   - 0.582* 1.714 
LET    - 1.576 

              *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05      
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    ตาราง 2 การทดสอบผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารจัดการกับการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยรวมของวัดศิริสุทโธ (ค าชะโนด) 
  

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมโดยรวม 

t p-value 
สัมประสิทธิ์
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงที่  ( a ) 1.448 0.120 12.112 0.000* 
ด้านระบบนิเวศน์ 
ด้านสถานที ่
ด้านการเดินทาง 

0.310 
0.106 
0.266 

0.033 
0.027 
0.030 

9.348 
3.887 
7.706 

0.000* 
0.000* 
0.000* 

F  = 149.515  p  = 0.000  Adj R2= 0.537 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตาราง 2 พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านระบบนิเวศน์ (LEE) ด้านสถานที่ 
(LEL) และด้านการเดินทาง (LET) ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังสมการ 
                    POT = 1.448 + 0.310 LEE + 0.106 LEL + 0.266 LET           
             ซึ่งสมการที่ได้นี้สามารถพยากรณ์ค่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยรวม 
(POT) ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 149.515 , p = 0.000) และค่าสัมประสิทธิ์ของ
การพยากรณ์ปรับปรุง (AdjR2) เท่ากับ 0.537  
 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยรวมของวัดศิริสุทโธ (ค าชะโนด) สามารถอภิปลาย
ผลได้ ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านระบบนิเวศน์  มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยรวม เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยววัดศิริสุทโธ หรือวัดค า
ชะโนด เป็นพ้ืนที่ธรรมชาติแห่งหนึ่งที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่า Authenticity เป็นพ้ืนที่
ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะคือมีต้นชะโนดซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับปาล์ม มีลักษณะคล้ายๆ ต้นตาล 
ต้นหมาก ต้นมะพร้าวรวมกัน แต่สูงกว่า ต้นชะโนด นี้ประมาณอายุไม่ได้ มีความสูงราว 30 เมตร มี
จ านวนกว่า 1,865 ต้น ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีต้นชะโนดที่ใดในโลกที่มีจ านวนมากขนาดนี้ เป็นดินแดนที่
หลายคนเชื่อว่าทุกตารางนิ้วมีความศักดิ์สิทธิ์ ภายในป่าค าชะโนดนั้นมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือศาลเจ้าปู่ศรี
สุทโธนาคราชที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน (ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี , 
2562) ดังนั้น การบริหารจัดการสถานที่ สภาพแวดล้อม ระบบนิเวศน์ ให้มีความอุดมสมบูรณ์และ
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คงไว้ตามรูปแบบเดิมจะท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ณพวัศกช์ เดชชาตรี และคณะ (2560) พบว่า การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวค าชะโนดมีจุดอ่อน
ด้อยอย่างมาก ปัญหาใหญ่ที่ส าคัญอีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาเรื่องการจัดการขยะ ซึ่งมีเพ่ิมขึ้นตาม
จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามากราบขอพรจากเจ้าปู่ศรีสุทโธ ซึ่งผู้เข้ามากราบขอพรล้วนน าดอกไม้ ธูป
เทียน เครื่องไหว้ พานบายศรี ซึ่งมีเป็นจ านวนมาก หลังการกราบไหว้ เกิดเป็นขยะจ านวนมากมายที่
ต้องหาวิธีการก าจัด และการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาจ านวนมากท าให้กระทบต่อระบบนิเวศน์ ซึ่งอาจ
เป็นสาเหตุท าให้ต้นไทรใหญ่บนเกาะค าชะโนดโค่นล้มลงและต้นค าชะโนดที่อยู่ติดกันหักโค่น 4 ต้น 
ยืนต้นตาย 1 ต้น (ผู้จัดการออนไลน์, 2560) 

2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านสถานที่ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยรวม เนื่องจาก บริเวณโดยรอบวัดค าชะโนดถูกใช้เป็นที่
รองรับนักท่องเที่ยวจ านวนมากที่เดินทางมาศักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และท่องเที่ยวยังที่อ่ืนอ่ืนๆ ทั้ง
จัดเป็นสถานที่จอดรถ ร้านอาการ ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายของสิ้นค้าพ้ืนเมือง เป็นต้น ท าให้ต้อง
ใช้พ้ืนที่จ านวนมากและจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดีไม่เช่นจะเกิดปัญหาอย่างในปัจจุบัน ทั้งที่
จอดรถไม่พอเพียง ร้านขายของมีจ านวนเยอะเกินไปและตั้งอยู่แทบทั่วบริเวณทั้งหมดของวัด จนท าให้
สภาพทางกายภาพของสถานที่ไม่สวงาม ไม่เป็นระบเบียบ และไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเท่าที่ควรจะเป็น 
สอดคล้องกับแนวคิดของ McIntosh และ Goeldner (1986) กล่าวว่า สิ่งที่ผลักดันให้นักท่องเที่ยว
เดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองปัจจัยที่ส าคัญคือ แรงจูงใจทาง
กายภาพของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปกาศิต พันธุ์เพ็ง (2553) พบว่า 
องค์ประกอบของแหล งท องเที่ยวมีผลต อการตัดสินใจในการท องเที่ยวตลาดนัดจตุจักร  

3. ประสิทธิผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเดินทาง มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยรวม เนื่องจาก การเดินทางสะดวก
ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงจัดท าป้ายบอกพิกัดต าแหน่ง ป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูล ป้ายแจ้งเตือน 
ล้วนเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณพวัศกช์ 
เดชชาตรี และคณะ (2560) พบว่า วัดค าชะโนดควรก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการแหล่ งท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์พัฒนาการอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว จัดสถานที่จอดรถ สิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการ ป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูล ป้ายแจ้งเตือนแก่นักท่องเที่ยว และสอดคล้องกับ
งานวิจัย ชิตวร ประดิษฐ์รอด (2557) พบว่า องค์ประกอบพ้ืนฐานของทุกสถานที่ของเที่ยวในปัจจุบัน 
ที่ทุกๆ แหล่งท่องเที่ยวได้มีการจัดการองค์ประกอบทั้งความดึงดูด ที่มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ของ
แต่ละสถานที่มีการเข้าถึงได้โดยง่าย สามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว มีการจัดการที่มีมาตรฐาน 
รวมทั้งสามารถให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน จึงเป็นเหตุผลให้ไม่ว่า
นักท่องเที่ยวจะเลือกไปท่องเที่ยว ณ สถานที่แห่งใด 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจับไปใช้ 
1.1 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ ด้านการเดินทาง โดยจัดท าถนนให้มีความกว้างเพ่ิมขึ้นและมีไหล่ทางที่ชัดเจน 
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ตลอดจนซ่อมบ ารุงถนนที่ช ารุดเสียหาย เพ่ือให้การสัญจรและการเดินทางมาท่องเที่ยววัดค าชะโนดมี
ความสะดวก ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเพ่ิมขึ้น 

1.2 คณะกรรมการบริหารค าชะโนด ศูนย์ประสานงานค าชะโนด ควรให้ความส าคัญ 
กับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านสถานที่ ปรับปรุงโครงสร้าง องค์ประกอบต่างๆ ของแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ เช่น การจัดหมวดหมู่ร้านค้า จุดท่องเที่ยวศักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน มี
ภาษาอังกฤษกากับเพ่ือความเข้าใจที่ชัดเจนของนักท่องเที่ยวชาวไทยแลต่างชาติที่สนใจ เป็นต้น 
เพ่ือให้องค์กรน าไปพัฒนาภูมิทัศน์ที่ดีข้ึนภายในวัดศิริสุทโธ (ค าชะโนด) ในอนาคตต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิจัยครั้งต่อไป 
2.1  ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของ

วัดศริิสุทโธ (ค าชะโนด) เพื่อสามารถน าข้อมูลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนที่มีความสัมพันธ์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของวัดศิริ

สุทโธ (ค าชะโนด) เช่น สภาพแวดล้อมของวัดศิริสุทโธ การใช้สื่อออนไลน์ และการให้บริการของ
บุคลากร เป็นต้น 

2.3 ควรมีการเปลี่ยนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นการสอบถาม
แบบเชิงลึกเพ่ือให้ได้รับข้อมูลและความคิดเห็นที่ถูกต้องและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยการส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้สามรถทราบถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดียิ่งขึ้น และเพ่ือน าแนวทางมาพัฒนาองค์กรให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อไป 
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