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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัญหา อุปสรรคและการมีส่วนร่วมในการจดัการภยัพิบติัของชุมชน 2) เพื่อพฒันา
รูปแบบการจดัการภยัพิบติัของชุมชน และ 3) เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการจดัการภยัพิบติัของชุมชนบา้นบุ่งสิบส่ี ต าบลโนน
ทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร ส่ิงพิมพ ์การสัมภาษณ์
เชิงลึกและการสังเกตการณ์ ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบงาน
ดา้นการจดัการภยัพิบติั สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ผูใ้หญ่บา้น กรรมการหมู่บา้นและอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน จ านวน 
30 คน ใชว้ธีิการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหาและน าเสนอผลการวเิคราะห์เป็นความเรียง 
 ผลการวิจยั พบว่า 1) ปัญหา อุปสรรคและการมีส่วนร่วมในการจดัการภยัพิบติัของชุมชนบา้นบุ่งสิบส่ี (1) ดา้นการเตรียมความ
พร้อมพบปัญหาดา้นการขาดแคลนงบประมาณในการบริหารจดัการภยัพิบติั ขาดการฝึกซอ้มตามแนวทางในการปฏิบติังานในทุกมิติละเลย
การเตรียมความพร้อมท่ีมีประสิทธิภาพและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินให้ความส าคญักบัปัญหาจ าเป็นเร่งด่วนอ่ืน ๆ มากกว่าปัญหาภยัพิบติั (2) ดา้น
การเผชิญภยั พบปัญหาดา้นการขาดแคลนเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบงานโดยตรง การขาดแคลนเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นและการควบคุมบงัคบั
บญัชาอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ยงัไม่เคร่งครัดเท่าท่ีควร และ (3) ดา้นการฟ้ืนฟู พบปัญหาดา้นประชาชน ขาดการมีส่วน
ร่วมในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติัและร่วมประเมินผลในทุกมิติของการจดัการภยัพิบติั  2) การพฒันารูปแบบการจดัการภยัพิบติั
ของชุมชนบา้นบุ่งสิบส่ี พบวา่ (1) ดา้นการวางแผน ควรมีการจดัเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับการบริหารจดัการภยัพิบติั (2) ดา้นการป้องกนั
และการปฏิบติัการจดัหาอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญมารับผิดชอบงานดา้นการจดัการภยัพิบติัโดยตรง (3) ดา้นการสร้างจิตส านึก
ให้กับประชาชนและทุกภาคส่วน มีการฝึกซ้อมแนวปฏิบติัเม่ือเกิดภยัพิบัติของชุมชนอย่างสม ่าเสมอ และ (4) ดา้นการด าเนินงานแบบ
เครือข่ายและไม่เป็นทางการ มีการน าจุดเด่นของความเป็นสังคมชนบทไทยมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการภยัพิบติัในขั้นของการ
ฟ้ืนฟูหลงัเกิดภยัพิบัติ        3) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการภัยพิบติัของชุมชนบา้นบุ่งสิบส่ี (1) ควรมีการจดัหาก าลงัคนและ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นส าหรับรองรับการบริหารจดัการภยัพิบติั (2) ควรจดัท าแนวทางการปฏิบติัเม่ือเกิดภยัพิบติัท่ีเกิดจากความตอ้งการ
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ค าส าคัญ : การพฒันารูปแบบ  การมีส่วนร่วม  การจดัการภยัพิบติั  ชุมชนบา้นบุ่งสิบส่ี 
 

Abstract  
The objectives of this research were 1) to investigate problems and difficulties in participating in the disaster management of the 

community 2) to develop of disaster management model of the community, and 3) to study the policy suggestions for disaster management 
of Ban Bung-14 community, Non Thong sub-district, Kaset Sombun district, Chaiyaphum province. The qualitative research methodology 
was used to study and retrieve information from written and published sources. The data were also collected by in - depth interviews and 
observations. The sample group used in this study consisted of administrator of sub-district administration organization, personnel 
responsible for disaster management, sub-district administrative organization council member, headman, village committee and civil 
defense disaster volunteers, 30 people in the total samples. Methodological triangulation and data analysis were analyzed by content and 
presenting the analysis results in essay. 

The findings are shown as follows: 1) Problems and difficulties in participating in the disaster management of Ban Bung -14 
community findings revealed that : (1) preparation aspect found that the disaster management lacked budgets, a great loss to practice a 
disaster response and the solutions for these mentioned limitations should be urgently dealt. (2) disaster aspect found that the disaster 
management could be complicated by a great loss to staff members, tools and control civil defense volunteers, and ( 3) recovery aspect found 
that the lack of public involvement in the decision to contemplate, practice and evaluation in all aspects of disaster manage ment and to 
carefully prepare for the disasters. 2)The development of disaster management model of Ban Bun g-14 community findings revealed that : 
(1) planning aspect should have a budget preparation for disaster management. (2) prevention and practice aspect should have a recruitment 
of skilled staff to be directly responsible for disaster management. (3)raising awareness among the people and all sectors aspect, there are 
regular practice drills for community disasters, and (4)network and informal operations aspect, the strength of Thai rural so ciety has been 
used as a guideline for disaster management in the post-disaster recovery phase. 3) Policy recommendations for disaster management of 
Ban Bung-14 community findings revealed that: (1) there should be a skilled people and essential devices in order to support the disas ter 
management. (2) community based disaster drills should be set as a whole - city disaster response plan. Every public and private sector 
should be aware of a good preparation for any unpredictable disasters, and (3) informal social networks should be created to the disaster 
relief operations in order to efficiently improve cooperation and integrate work together.     

 

Keywords : Development Model,  Participatory,  Disaster Management,  Ban Bung-14 Communities 
 
 

บทน า   
  ภยัพิบติัเป็นอนัตรายท่ีน าไปสู่ความหายนะ โดยมีทั้งท่ีเกิดจากธรรมชาติ (natural disaster) ไดแ้ก่ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด น ้ าท่วม ดินถล่ม พาย ุฝนฟ้าคะนอง พายเุขตร้อน ไฟป่า สึนามิ และฝนแลง้ เป็นตน้ ส่วนภยัพิบติัท่ีเกิดจากการกระท าของ
มนุษย ์(man-made disaster) ไดแ้ก่ อคัคีภยั ภยัจากการจราจร และคมนาคมขนส่ง ภยัจากการก่อการร้าย และภยัจากการทดลอง
อาวุธนิวเคลียร์ เป็นตน้ [1] โดยผลกระทบท่ีเกิดจากภยัพิบติัจะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของสังคมมนุษยใ์นวงกวา้งก่อให้เกิด      
ความเสียหายต่อชีวิต ทรัพยสิ์น ระบบเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเกินขีดความสามารถท่ีทอ้งถ่ินจะบริหารจดัการได ้                
จึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ [2]  
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 ในประเทศไทยได้เกิดภัยพิบัติท่ีเกิดจากธรรมชาติบ่อยคร้ัง ในแต่ละปีและทวีความเสียหายข้ึนทุก ๆ ปี เร่ิมตั้งแต่                       
ปี พ.ศ.2548 ได้เกิดสถานการณ์น ้ าท่วมจากฝนตกหนักอย่างต่อเน่ืองใน 8 จังหวดัตอนล่าง ปี พ.ศ. 2549 สถานการณ์น ้ าท่วม                   
ภาคกลาง และปี พ.ศ.2550 เกิดแผ่นดินไหวในภาคเหนือ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อบา้นเรือนประชนจ านวนมาก และในปี พ.ศ.2554             
เกิดภาวะน ้ าท่วมใหญ่ในประเทศไทย ซ่ึงเกิดจากพายุนกเตน สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนจ านวนมาก โดยเฉพาะในเขต             
ภาคกลางไดรั้บความเสียหาย จนตอ้งขอความช่วยเหลือไปยงัหน่วยงานต่าง ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ธนาคารโลกประเมิน
มูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.44 ลา้นบาท จดัเป็นภยัพิบติัท่ีสร้างความเสียหายมากท่ีสุดในประเทศ [3] ปัญหาอุทกภยัในเขตพ้ืนท่ี
นครชยับุรินทร์ท าใหมี้น ้ าท่วมขงัในเขตพ้ืนท่ี ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนและเกิดโรคระบาดหลงัน ้ าท่วมทั้งในคน พืชและสตัว ์              
เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน ท าลายโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ทางสาธารณะ ส่ิงก่อสร้าง ตลอดจน
พืชผลทางการเกษตร เกิดการปนเป้ือนของน ้ าด่ืม น ้ าใช ้ประชาชนตอ้งสูญเสียท่ีท ากิน และจ าเป็นตอ้งอพยพยา้ยถ่ิน ผลกระทบต่อ
การบาดเจ็บทุพลภาพ ประชาชนสูญหาย ความเสียหายของพ้ืนท่ีการเกษตร ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เศรษฐกิจโดยรวม สงัคมและชุมชน สุดทา้ยส่งผลกระทบทางดา้นจิตใจ [4] [5]  

 ความถ่ีและความรุนแรงท่ีเพ่ิมมากข้ึนของการเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ ท าให้ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะเมืองใหญ่ ๆ              
ท่ีเต็มไปด้วยความหนาแน่นของประชากร เช่น กรุงเทพมหานคร โตเกียว  นิวยอร์ก ฯลฯ ต่างหันมาให้ความสนใจกับ                        
ความปลอดภยัของสาธารณะมากข้ึน โดยรัฐบาลไดมุ่้งเนน้ในการสร้างความสามารถให้กบัหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบติังานของ
เครือข่ายการจดัการภยัพิบติัท่ีมีหน่วยงานภาครัฐเป็นผูแ้สดงบทบาทหลกั ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมุ่งความสนใจไปท่ี
การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินต่าง  ๆ ท่ีมีวถีิชีวติอยูก่บัภยัและความเส่ียงท่ีต่าง ๆ กนั ในการเตรียมพร้อมเผชิญหนา้ต่อภยั
พิบติัท่ีจะเกิดข้ึน รวมทั้งสามารถฟ้ืนคืนจากภยักลบัสู่สภาวะปกติไดอ้ยา่งรวดเร็ว อยา่งไรก็ตามการสร้างความปลอดภยัดงักล่าว
ไม่ใช่แต่ความพยายามในการจดัการภยัพิบติัทอ้งถ่ิน แต่ควรเป็นการหาค าตอบท่ีเป็นทางออกเชิงโครงสร้างดว้ยความตระหนกัถึง
ความส าคญัของการเตรียมความพร้อมใหก้บัประชาชนและชุมชน ซ่ึงเป็นด่านแรกในการเผชิญหนา้กบัภยัพิบติัและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของหน่วยงานช่วยเหลือต่าง ๆ ในการบริหารจดัการภยัพิบติัและสถานการณ์ฉุกเฉิน [6] ในกระบวนการบริหาร
จดัการภยัพิบติั ตั้งแต่การเตรียมพร้อม การตอบสนองและการฟ้ืนฟจูากภยัพิบติันั้น เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นหน่วยงานหลกั
ไม่สามารถท่ีจะปฏิบติังานไดเ้พียงหน่วยงานเดียวหรือแมแ้ต่ประสานงานและขอความช่วยเหลือเพียงในเครือข่ายหน่วยงานรัฐ
เท่านั้น เพราะภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนในแทบจะทุกคร้ัง จะครอบคลุมอาณาบริเวณในวงกวา้ง และเป็นท่ีท่ีมีประชากรอยูห่นาแน่น การใช้
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ใหไ้ดม้ากท่ีสุดนั้น จะเป็นกลจกัรส าคญัอยา่งยิง่ในความ รวดเร็วและการเขา้ถึง ในการใหค้วาม
ช่วยเหลือ ซ่ึงรวมถึงการท่ีประชาชนและชุมชนก็ตอ้งไดรั้บการใหค้วามรู้และมีบทบาทในการออกแบบแนวทางการพฒันาทอ้งถ่ิน
ตนเองในเร่ืองเก่ียวกบัภยัและร่วมฝึกซอ้มกบัเจา้หนา้ท่ี  [7] การเตรียมพร้อมประชาชนและชุมชน โดยการใหค้วามรู้และการปฏิบติั
ตนเบ้ืองตน้เก่ียวกบัภยัพิบติั การร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานไดอ้ยา่งทนัท่วงทีเพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน
ของประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนไว ้เป็นเบ้ืองตน้ [8]  
 จังหวดัชัยภูมิเป็นจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีเกิดภยัพิบติัคลา้ยกับจงัหวดัอ่ืนในภูมิภาคเดียวกันโดยภยัพิบติั           
ท่ีเกิดข้ึนจะมีความรุนแรงในระดบัท่ีแตกต่างกนัในเชิงพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ อุทกภยั วาตะภยั อคัคีภยั ภยัแลง้ อุบติัเหตุ เป็นตน้ ซ่ึงหน่วยงานท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัภยัดงักล่าวมีทั้งหน่วยงานในระดบัจงัหวดั อ าเภอ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยการจดัการกบัภยั
พิบติัในแต่ละคร้ังจะอาศยัการปฏิบติังานของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีเป็นหลกั โดยขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วม
คิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติั และร่วมประเมินผลจึงส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการจดัการภยัพิบติัในระดบัทอ้งถ่ินยงัไม่ดีเท่าท่ีควร 

 บา้นบุ่งสิบส่ี ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ เป็นชุมชนเป้าหมายในการพฒันาของจงัหวดัชยัภูมิ              
ท่ีประชาชนใหค้วามสนใจในการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยอาศยัแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้
สามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งมีเกียรติและศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยส์อดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญปี 2560 และแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบนั [9] 
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  จากหลกัการและเหตุผลขา้งตน้ผูว้จิยัเลง็เห็นความส าคญัของการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจดัการภยัพิบติัของ
ชุมชนบา้นบุ่งสิบส่ี ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ จึงไดเ้กิดงานวจิยัช้ินน้ีข้ึนเพ่ือรับทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึนและ
แนวทางในการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจดัการภยัพิบติัของชุมชน พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายให้กบัผูน้ าและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งได้น าไปปรับปรุงพฒันาแผนการจดัการภยัพิบัติให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นฐานรากท่ีมัน่คงของชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
  1. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติของชุมชนบ้านบุ่งสิบส่ี ต าบลโนนทอง  
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ 
  2. เพ่ือพฒันารูปแบบการจดัการภยัพิบติัของชุมชนบา้นบุ่งสิบส่ี ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ 
  3. เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการจดัการภยัพิบติัของชุมชนบา้นบุ่งสิบส่ี ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ท่ีมุ่งศึกษาการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจดัการภยัพิบติั
ของชุมชน โดยศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่ิงพิมพ ์การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการสังเกตการณ์ (Observation)  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 1) ก าหนดประเด็นการศึกษาให้ครอบคลุมตามวตัถุประสงค์ สร้างแบบบนัทึกประเด็นและ                
แบบสัมภาษณ์ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั 2) ศึกษาเอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบ
การมีส่วนร่วมในการจดัการภยัพิบติัของชุมชน 3) น าผลการสังเคราะห์เอกสารตามประเด็นท่ีไดม้าก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์ 
โดยการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์กลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการภยัพิบติัทั้งในระดบันโยบายและในระดบัปฏิบติั 
จ านวน 30 ท่าน ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 4) ด าเนินการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ กลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องใน 
การบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ  5)  ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Methodological 
Triangulation) และ 6) น าแหล่งข้อมูลท่ีได้จากทั้ งเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์  
มาประมวลเขา้ดว้ยกนั โดยการสงัเคราะห์เน้ือหาเพ่ือใหไ้ดรู้ปแบบการจดัการภยัพิบติัของชุมชนบา้นบุ่งสิบส่ี   
 

ขอบเขตการวจัิย 

1.แหล่งข้อมูล ประกอบดว้ยเอกสารและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการภยัพิบติัของชุมชน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1.1 แหล่งขอ้มูลเอกสาร ประกอบดว้ยเอกสาร บทความ แนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการศึกษาคน้ควา้ ดงัน้ี 

1) ปัญหาและอุปสรรคด์า้นการมีส่วนร่วมในการจดัการภยัพิบติัของชุมชน 2) แนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการภยัพิบติัของ
ชุมชน และ 3) นโยบายในการจดัการภยัพิบติัของชุมชน 
  1.2 แหล่งขอ้มูลการสัมภาษณ์ มีรายละเอียด ดงัน้ี 1) ประชากร ไดแ้ก่ ประชาชนหมู่บา้นบุ่งสิบส่ี จ านวน 140 ครัวเรือน  
มีประชากรรวม 492 คน และเจา้หน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ จ านวน 52 คน  
รวมประชากรทั้งส้ิน 544 คน [10]  2) กลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในกลุ่ม
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการภยัพิบติัทั้งในระดบันโยบายและในระดบัปฏิบติั จ านวน 30 คน ดงัน้ี (1) ผูบ้ริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน (2) ขา้ราชการ เจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานดา้นการจดัการภยัพิบติั จ านวน 3 คน (3) สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน (4) ผูใ้หญ่บา้น/ผูช่้วยฯ จ านวน 3 คน (5) กรรมการหมู่บา้นและประชาชน จ านวน 14 คน 
(6) อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน จ านวน 6 คน  
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 2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั ดงัน้ี 
  2.1 แบบบนัทึกขอ้มูลส าหรับศึกษาและสงัเคราะห์เอกสาร บทความ แนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ส าหรับกลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการภยัพิบติัทั้งในระดบันโยบาย
และในระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ 2) ปัญหาและอุปสรรค์ในการมีส่วนร่วมใน 
การจดัการภยัพิบติัของชุมชน 3) แนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการภยัพิบติัของชุมชน และ 4) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายใน
การจดัการภยัพิบติัของชุมชนบา้นบุ่งสิบส่ี ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดงัน้ี 1) ก าหนดประเด็นท่ีตอ้งการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร บทความ แนวคิดทฤษฎี
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2) คดัเลือกและสังเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 1 ท่ีมีความตรงประเด็น (Relevance) และ
ความเช่ือถือได ้(Credibility) ของขอ้มูล [11] 3) ท าการบันทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 2 ในแบบบนัทึกขอ้มูล จากนั้นท าการ
จ าแนกขอ้มูลออกเป็นประเภทยอ่ย ๆ ใหค้รอบคลุม 4) น าผลการสงัเคราะห์จากขั้นตอนท่ี 3 มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดประเด็น
การสัมภาษณ์กลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการภยัพิบติัทั้งในระดบันโยบายและในระดบัปฏิบติั 5) ท าหนงัสือขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลถึงกลุ่มเป้าหมาย 6) นัดหมายกลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อ 
ท าการสัมภาษณ์ 7) สัมภาษณ์กลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารจัดการภัยพิบัติ 8) บันทึกข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์              
บทสัมภาษณ์ และ 9) น าสารสนเทศท่ีไดท้ั้งหมด มาสรุปเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจดัการภยัพิบติัของชุมชนบา้นบุ่งสิบส่ี 
ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ  
 4. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลใชว้ิธี Investigator Triangulation โดยการน าขอ้มูลไปให้ผูใ้ห้ขอ้มูลอ่านหรือ
กลับไปสอบถามผู ้ให้ข้อมูลซ ้ าอีกเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีตรงกับความเป็นจริงและใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Methodological Triangulation) ของ Denizen [12] คือ การแสวงหาความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลจากแหล่งท่ีแตกต่างกนั [13] ดงัน้ี 
  4.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลท่ีได้มานั้ น ถูกต้องหรือไม่ วิธี
ตรวจสอบ คือ การสอบแหล่งของขอ้มูล แหล่งท่ีมา ท่ีจะพิจารณาในการตรวจสอบ ไดแ้ก่ แหล่งเวลา หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างเวลากนั
จะเหมือนกนัหรือไม่ แหล่งสถานท่ี หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างสถานท่ีกนัจะเหมือนกนัหรือไม่ และแหล่งบุคคล หมายถึง ถา้บุคคล                   
ผูใ้หข้อ้มูลเปล่ียนไป ขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 
  4.2 การตรวจสอบสามเส้าดา้นผูศึ้กษาวิจยั (Investigator Triangulation) คือ การตรวจสอบวา่ผูศึ้กษาวิจยัแต่ละคนจะได้
ขอ้มูลต่างกนัอยา่งไร โดยเปล่ียนตวัผูส้งัเกตแทนท่ีจะใชผู้ศึ้กษาวจิยัคนเดียวกนัสงัเกตตลอด 
  4.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบว่าถ้าผูศึ้กษาวิจัยใช้แนวคิดทฤษฎี             
ท่ีต่างไปจากเดิมจะใหก้ารตีความขอ้มูลแตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด 
 5. การวเิคราะห์ข้อมูล โดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และน าเสนอผลการวเิคราะห์เป็นความเรียง 

 
 

ผลการวจัิย 
จากการศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการภยัพิบติัของชุมชนบา้นบุ่งสิบส่ี ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดั
ชยัภูมิ สามารถสรุปผลการศึกษาไดต้ามประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี  
 1. ปัญหา อุปสรรคและการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพบิัติของชุมชนบ้านบุ่งสิบส่ี ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จงัหวดัชัยภูม ิผลการศึกษา พบวา่ 
      1.1 ด้านการเตรียมความพร้อม พบวา่ มีปัญหาและอุปสรรคฯ ดงัน้ี 1) ดา้นงบประมาณ  มีงบประมาณท่ีน ามาใชใ้นการ
เตรียมความพร้อมดา้นการจดัการภยัพิบติัของชุมชนไม่เพียงพอ รวมถึงมีความจ าเป็นตอ้งน างบประมาณไปใชใ้นการบริหาร
จดัการเร่ืองอ่ืนท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนในขณะท่ียงัไม่เกิดภยัพิบติั เช่น งานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน งานดา้นระบบสาธารณูปโภค 
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เป็นตน้ 2) ดา้นการบริหาร พบวา่ไม่ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัและหันไปให้ความส าคญักบังบประมาณในการพฒันาทอ้งถ่ินในดา้น
อ่ืน ๆ ท่ีคิดว่ามีความจ าเป็นมากกว่าและเห็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่า 3) การขาดแคลนบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดา้น      
การจัดการภัยพิบัติของชุมชน รวมถึงยงัไม่มีเจ้าพนักงานด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติท่ีมีความรู้ ความช านาญและ
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานโดยตรง เม่ือบุคลากรเขา้มาปฏิบติังานไดร้ะยะหน่ึงก็มกัจะโยกยา้ยหรือสอบเพื่อขอเปล่ียนสายงาน
ไปปฏิบติังานในสายงานอ่ืนท่ีมีความก้าวหน้ามากกว่า 4) การขาดแคลนอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีทนัสมยั รวมถึงไม่มี
งบประมาณในการบ ารุงรักษา อีกทั้งระบบการดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้สามารถใชง้านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 5) ดา้นการบงัคบับญัชา ไม่สามารถบงัคบับญัชาแก่อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
เน่ืองจากเป็นอาสาสมคัรท่ีปฏิบติังานโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่ไดเ้ป็นพนกังานประจ า จึงยากต่อการควบคุมการด าเนินงาน       
ให้มีประสิทธิภาพ และ 6) ปัญหาดา้นทศันคติ พบว่าค่านิยมดา้นการเตรียมความพร้อมของประชาชนในชุมชนดา้นการจดัการ       
ภยัพิบติัส่วนใหญ่ยงัไม่เลง็เห็นความส าคญัของการเตรียมรับมือกบัภยัพิบติัท่ีอาจจะเกิดข้ึนเท่าท่ีควร  

1.2 ด้านการเผชิญภัย พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคฯ ดงัน้ี 1) ปัญหาดา้นการเผชิญภยัพิบติัท่ีไม่เป็นระบบ ส่วนใหญ่            
เป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้หรือเป็นเพียงการแกไ้ขปัญหาเป็นเร่ือง ๆ ไม่ไดมี้การปฏิบติัตามแผนท่ีไดมี้การวางไวห้รือ
หากเป็นการปฏิบติัตามแผนก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น 2) ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะในการจดัการ              
ภัยพิบัติ 3) ปัญหาการขาดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย รวมทั้ งเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีมีอยู่สภาพไม่พร้อมในการใช้งานและ                      
เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานท่ีสามารถจดัการกบัภยัพิบติัท่ีไม่มีความรุนแรงเท่านั้น 4) การบงัคบับญัชาอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ขณะเกิดเหตภุยัพิบติัในรูปแบบต่าง ๆ เกิดปัญหาดา้นการบงัคบับญัชาท่ีท าไดไ้ม่เตม็ท่ี 
 1.3 ด้านการฟ้ืนฟู พบวา่ มีปัญหาและอุปสรรคฯ ดงัน้ี 1) การขาดงบประมาณในการใหค้วามช่วยเหลือและฟ้ืนฟชุูมชน
ภายหลงัภยัพิบติัส้ินสุดลง ยงัไม่มีงบประมาณอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน การแกไ้ขปัญหาส่วนใหญ่จะใชง้บประมาณฉุกเฉินและ            
ผูมี้จิตศรัทธา และ 2) ความสามารถในการระดมทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูชุมชนภายหลงัภยัพิบติัส้ินสุดลงและ
ไม่ไดมี้การเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับปัญหาดา้นภยัพิบติัไว ้
 2. การพัฒนารูปแบบการจัดการภัยพิบัติของชุมชนบ้านบุ่งสิบส่ี ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ         
ผลการศึกษา พบวา่ 
  2.1 ด้านการเตรียมความพร้อม ควรมีแนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการภยัพิบติัของชุมชน ดงัน้ี    
  2.1.1 ควรมีการวางแผนดา้นการจดัเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับการบริหารจดัการภยัพิบติัในทุกระดบัโดยแบ่ง
งบประมาณ ออกเป็น 2 ดา้น คือ 1) ดา้นการป้องกนั มุ่งเนน้การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ 
กบัภยัพิบติัต่าง ๆ ให้กบัประชาชนในชุมชนและอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการเฝ้าระวงั ติดตามสถานการณ์
ความเส่ียงและการรับมือกับภยัพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึน และ 2) ด้านการปฏิบัติการโดยการพฒันาขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการภยัพิบติั รวมถึงการพฒันาและปรับปรุงเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นโดยค านึงถึงความเหมาะสม 
กบัสภาพปัญหาหรือแนวโนม้ของการเกิดภยัพิบติัในแต่ละพ้ืนท่ี    
  2.1.2 ควรมีการจดัอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญมารับผิดชอบงานดา้นการจดัการภยัพิบติัโดยตรง รวมทั้ง
การสร้างความกา้วหน้าและมัน่คงในอาชีพให้แก่ผูป้ฏิบติังานดงัน้ี 1) ระดบับริหาร ควรเน้นการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและ
จดัการภยัพิบติัในระดบันโยบายท่ีครอบคลุมและชดัเจน เช่น การรณรงค์ การเผยแพร่ การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการในการ
จดัการภยัพิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีให้กบัเจา้หน้าท่ีระดบัปฏิบติัการและประชาชนในชุมชนอย่างทัว่ถึงและต่อเน่ือง 2) ระดบั
ปฏิบติัการ ควรมีเจา้หนา้ท่ีในระดบัปฏิบติัการท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นการจดัการภยัพิบติั โดยสามารถปฏิบติังานควบคู่
ไปกบัอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและตอ้งมีการพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ และ 3) มีการสร้างจิตส านึกใหก้บัประชาชน
และทุกภาคส่วน ใหเ้ลง็เห็นความส าคญัถึงประโยชน์ของการเตรียมความพร้อมดา้นการจดัการภยัพิบติั 
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  2.2 ด้านการเผชิญภัย ควรมีแนวทาง ดงัน้ี 1) มีการฝึกซอ้มแนวปฏิบติัเม่ือเกิดภยัพิบติัของชุมชนอยา่งสม ่าเสมอใหก้บั
ประชาชนทุกภาคส่วน เน่ืองจากเม่ือเกิดภยัพิบติัข้ึน ประชาชนส่วนใหญ่มกัเกิดความสับสน ต่ืนเตน้และหวาดกลวั ไม่ทราบจะ
ปฏิบติัตนอยา่งไร ดงันั้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ าเป็นจะตอ้งมีการก าหนดแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน รวมถึงมีการฝึกปฏิบติั
ตามแนวทางท่ีก าหนดอย่างสม ่าเสมอเพ่ือช่วยให้ประชาชน รวมถึงเจา้หน้าท่ีฯ สามารถบริหารจดัการตามล าดบัขั้นการปฏิบติั        
ได้อย่างถูกตอ้ง และ 2) มีการด าเนินงานแบบเครือข่ายไม่เป็นทางการ ซ่ึงจะท าให้การจัดการเกิดความสะดวก รวดเร็วและ           
ทนัต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้

2.3 ด้านการฟ้ืนฟู  ควรมีแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการภัยพิบัติของชุมชน ท่ีชัดเจนโดยเน้นการ
ประชาสมัพนัธ์ใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่รวมถึงมีการรณรงคร์ะดมทรัพยากร
ในด้านต่าง ๆ จากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือช่วยเหลือและฟ้ืนฟูหลงัการเกิดภัยพิบัติได้อย่างเพียงพอและ              
มีประสิทธิภาพ 
 3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการภัยพิบัติของชุมชนบ้านบุ่งสิบส่ี ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูม ิผลการศึกษา พบวา่  
   3.1 ด้านการเตรียมความพร้อม มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 1) การวางแผนการจดัการภยัพิบติั ควรมีการจดัท าแผนปฏิบติัการ
ด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ โดยก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับผู ้รับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติ  รวมถึงช่องทาง                          
การติดต่อส่ือสารท่ีชดัเจน รวมทั้งการบริหารจดัการดา้นวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชต้่าง ๆ ท่ีจ าเป็นทั้งในระยะก่อน/ขณะเกิด
ภยัพิบัติไปจนถึงขั้นการฟ้ืนฟูหลงัการเกิดภยัพิบติัและมีการจดัการฝึกซ้อมการปฏิบติัร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน พร้อมการติดตาม
ประเมินผลท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน 2) โครงสร้างองคก์รดา้นการบริหารจดัการภยัพิบติั ควรมีการจดัสรรงบประมาณหรือเบ้ียเล้ียง
เพ่ือน ามาใช้ในการช่วยเหลือสนับสนุนอาสาสมคัรอาสาสมคัรป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือให้เกิดขวญัก าลงัใจในการ
ปฏิบัติงาน 3) ด้านทรัพยากรทางการบริหารจัดการภยัพิบัติ ควรมีการบริหารจัดการด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นส าหรับ                     
การจดัการภยัพิบติัให้มีความเพียงพอและพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ มีการจดัสรรบุคคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการใชง้านและดูแล
รักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการจดัการภยัพิบัติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 4) ด้านงบประมาณในการจดัการภยัพิบติั ควรจัดสรร
งบประมาณอยา่งเป็นระบบและไม่มีการโยกยา้ยงบประมาณไปใชใ้นส่วนอ่ืนเพ่ือใหมี้การบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
 3.2 ด้านการเผชิญภัย ควรมีการจัดตั้ งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีด้านการจัดการภัยพิบัติ รวมถึง              
การแกไ้ขสถานการณ์เร่งด่วนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งหนา้ท่ีอย่างมีระบบ มีการติดต่อส่ือสารหลากหลายช่องทาง           
ดงัน้ี 1) ระบบการสั่งการ โดยผูท้  าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ญัชาการณ์กรณีเกิดเหตุภยัพิบติัในพ้ืนท่ีจะเป็นผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานทุกคน                    
ในทุกส่วนงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูป้ฏิบติังานร่วมกนั 2) ระบบการติดตอ่ส่ือสารโดยใชร้ะบบโทรศพัทพ้ื์นฐาน 
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีและก าหนดระบบการส่ือสารส ารองเพื่อเป็นช่องทางเสริมในการติดต่อส่ือสารกรณีเกิดภยัพิบติั ไดแ้ก่ เฟสบุ๊ค 
ไลน์ ระบบวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชนและมีระบบส่ือสารส ารองเพื่อไวใ้ชท้ดแทน ในกรณีท่ีระบบส่ือสารหลกัไม่สามารถ                  
ใชก้ารได ้และ 3) ควรจดัการฝึกซอ้มแนวทางการปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุภยัพิบติัข้ึน ภายใตก้ารสั่งการและการตดัสินใจของผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดความพร้อมในการเตรียมรับมือกบัสถานการณ์ฉุกเฉินอยูเ่สมอ   
  3.3 ด้านการฟ้ืนฟู ควรมีการวางแผนการฟ้ืนฟบููรณะสภาพชุมชน ใหส้ามารถกลบัสู่ภาวะปกติ โดยมีการประสานขอรับ
การสนบัสนุนดา้นทรัพยากรต่าง ๆ จากทุกภาคส่วน เช่น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จงัหวดั อ าเภอ องคก์รเอกชนและห้างร้าน 
ต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทัว่ไป เพื่อน างบประมาณดงักล่าวไปใชใ้นการฟ้ืนฟู บูรณะ ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค โครงสร้าง
พ้ืนฐานและอาคารบา้นเรือนท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัใหก้ลบัสู่สภาวะปกติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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อภิปรายผลการวจัิย  
 1. ปัญหา อุปสรรคและการมส่ีวนร่วมในการจัดการภัยพบิัตขิองชุมชนบ้านบุ่งสิบส่ี  ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จงัหวดัชัยภูม ิจากผลการศึกษา พบวา่ ยงัประสบปัญหาดา้นการขาดงบประมาณ การขาดแคลนเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบและเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท่ี้จ าเป็น การให้ความส าคญักบัปัญหาจ าเป็นเร่งด่วนอ่ืน ๆ มากกวา่ปัญหาภยัพิบติั  การไม่สามารถควบคุมบงัคบับญัชา
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขาดการฝึกซอ้มแนวทางการปฏิบติัและละเลยการเตรียมความพร้อม  ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงลว้นแลว้แต่ส่งผลต่อการบริหารจดัการภยัพิบติัทั้งส้ิน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดการ  วางแผนการ
บริหารจดัการท่ีชัดเจน เน้นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าและการพึ่งพาอาศยัและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามศกัยภาพ รวมทั้ง
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีและประชาชนท่ีย ังไม่ให้ความส าคัญเท่าท่ีควร จึงขาดการมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อม           
ของประชาชนในด้านการจดัการภยัพิบัติท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกับแนวคิดของ ชนะศักด์ิ ยุวบูรณ์ [14]              
ท่ีกล่าววา่ ปัญหาของการบริหารจดัการสาธารณภยัของไทยพบปัญหาดา้นการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไม่มี
แนวทางในการปฏิบัติอย่างชัดเจน การด าเนินการส่วนใหญ่เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท าให้ไม่สามารถเขา้ไปจัดการกับ                
สาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บุคลากรยงัขาดแคลนก าลงัคนในการปฏิบติังาน ตลอดจนก าลงัคนท่ีมีอยูย่งัขาดความรู้
และความช านาญในการปฏิบติังาน เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้มีอยูไ่ม่ทนัสมยัและใชง้บประมาณโดยไม่เหมาะสมกบัสภาพความเส่ียงภยั 
แผนป้องกนัสาธารณภยัไม่เป็นปัจจุบนัและไม่สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง การด าเนินการช่วยเหลือประชาชนส่วนใหญ่มกัเป็น   
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเม่ือภัยเกิดข้ึน ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาว สอดคล้องกับผลการศึกษา             
ของจิรนนท์ พุทธาและจ าลอง โพธ์ิบุญ [15] ท าการศึกษาเร่ือง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มกัขาดแคลนเร่ืองงบประมาณในการ
ด าเนินงานเกือบทุกด้าน ท าให้ต้องจัดล าดับความส าคัญของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ซ่ึงมักจะละเลยปัญหาการด าเนินงาน           
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัส่งผลให้งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน อีกทั้ งเคร่ืองมือเคร่ืองใช้            
ท่ีจ าเป็นส าหรับงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัมีราคาค่อนขา้งสูงซ่ึงงบประมาณท่ีไดรั้บมีจ านวนจ ากดัส่งผลให้เกิดความ     
ขาดแคลนเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ยานพานะ อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกบางประการ 
 2. แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการภัยพิบัติของชุมชนบ้านบุ่งสิบส่ี ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูม ิจากผลการศึกษา พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมีการวางแผนดา้นการจดัเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับการจดัการ
ภยัพิบัติในทุกระดับ ทั้ งด้านการป้องกันและการปฏิบัติการ จดัหาอตัราก าลงัเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญมารับผิดชอบงาน          
ดา้นการจดัการภยัพิบติัโดยตรง การสร้างจิตส านึกให้กบัประชาชน และทุกภาคส่วนควรมีการฝึกซอ้มตามแนวปฏิบติัเม่ือเกิดภยั
พิบติัของชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ การด าเนินงานแบบเครือข่ายท่ีไม่เป็นทางการ มีการน าจุดเด่นของความเป็นสงัคมชนบทไทยมาใช้
เป็นแนวทางในการจัดการภยัพิบัติในขั้นของการฟ้ืนฟูหลงัเกิดภยัพิบัติ สอดคลอ้งกับแนวคิดของ Provan and Milward [16]            
ท่ีกล่าวว่า การสร้างความร่วมมือในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่าย          
ใน 3 ระดบั ซ่ึงไดแ้ก่ การสร้างความร่วมมือในระดบัชุมชน ระดบัเครือข่ายและระดบัหน่วยงาน  ถึงแมว้า่ทั้ง 3 ระดบั จะมีความ
เช่ือมโยงกนั หากแต่ในการประเมินประสิทธิภาพนั้นในแต่ละระดบัก็จะมีเกณฑใ์นการประเมินของตวัเองโดยเขากล่าววา่เกณฑ ์     
ท่ีเหมาะสมในการประเมินประสิทธิภาพของระดับหน่ึง อาจจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับอีกระดบัหน่ึง โดยท่ีเครือข่าย            
ทั้ง 3 ระดบัหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ เครือข่ายทางสังคม ยงัหมายรวมถึง การบูรณาการของพลเมืองท้องถ่ินให้อยูใ่นรูปแบบของ
องค์การเพื่อท่ีจะท างานร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐบาลเพ่ือท่ีจะลดความเส่ียงในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของจีรศกัด์ิ  เสถียรขนัธ์และพฒัน์ศิณ  ส าเริงรัมย ์[17] ท าการศึกษาเร่ือง การจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชน
เป็นฐาน ศึกษากรณี ต าบลเมืองเปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบวา่ แนวทางการจดัการภยัพิบติัโดยอาศยั
ชุมชนเป็นฐาน ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ควรท าความเขา้ใจกบัประชาชนในพ้ืนท่ี ให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัภยั ติดตามข่าวสาร 
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สภาพอากาศ  ภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเพ่ือการเตรียมการป้องกันภัยได้ทันท่วงที ลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้                
ดา้นการซอ้มแผนป้องกนัอุบติัภยัควรจดัฝึกอบรมซอ้มแผนและให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน การสร้างจิตส านึกให้ประชาชน
ตระหนักถึงภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนและให้ประชาชนเป็นศูนยก์ลางเพ่ือการมีส่วนร่วมในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไปและควรมีการฝึกซ้อม      
อยา่งต่อเน่ือง ควรส ารวจความเดือดร้อนของประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติั ควรด า เนินการอยา่งรวดเร็วทัว่ถึงโดยให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมเพ่ือประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัอยา่งทนัท่วงทีและ
ควรจดัหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์เตือนภยัท่ีทนัสมยัพร้อมทั้งอบรม ทบทวนใหก้บัอาสาสมคัรและประชาชนอยา่งต่อเน่ือง 
 3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการภัยพิบัติของชุมชนบ้านบุ่งสิบส่ี ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ จากผลการศึกษา มีขอ้เสนอแนะว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีการจดัสรรงบประมาณรองรับการบริหารจดัการ       
ภยัพิบติั โดยเฉพาะในการเตรียมความพร้อมควรมีการเพ่ิมอตัราก าลงับุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นส าหรับรองรับในการ
จดัการภยัพิบติัและควรจดัท าแนวทางการปฏิบติัฯ ท่ีเกิดจากความตอ้งการของชุมชน โดยการมุ่งสร้างจิตส านึกดา้นการเตรียม 
ความพร้อมและการตระหนักต่อภยัพิบัติในทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายท่ีไม่เป็นทางการส าหรับการปฏิบติัฯ         
เพื่อประสานงานและบูรณาการการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการพฒันาศักยภาพขององค์กรปกครอง             
ส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการภยัพิบติัจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในทุกภาคส่วนโดยมุ่งเนน้การสร้างเครือข่ายในการท างานร่วมกนั ทั้งใน
ขั้นการเตรียมความพร้อม ขั้นการเผชิญภยัพิบติัและขั้นการฟ้ืนฟูภายหลงัการเกิดภยัพิบติันั้นย่อมส่งผลให้การจดัการภยัพิบติั        
ของชุมชนมีประสิทธิภาพข้ึนได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Hilary Putnam [18] ท่ีกล่าวว่า เครือข่ายของพลเมืองจะช่วยอ านวย          
ความสะดวกในการสร้างความร่วมมือและการส่ือสาร รวมทั้งการขยายความร่วมมือของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัความไวว้างใจ     
ของบุคคลอ่ืน ๆ โดยชุมชนท้องถ่ินจะมีความรู้ดีท่ีสุดเก่ียวกบัพ้ืนท่ีและคนของเขา ซ่ึงจะถือว่าเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานมาก     
ในกรณีท่ีบุคคลไม่สามารถเขา้ถึงพ้ืนท่ีหรือบุคคลได ้กระบวนการทางชุมชนในการท างานร่วมกบัหน่วยงานของรัฐบาลตั้งแต่      
ขั้นแรกของการจดัการกบัวิกฤตการณ์และภยัพิบติั หากเกิดความร่วมมือท่ีดีระหวา่งเครือข่ายของประชาชนกบัการบริหารจดัการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ก็จะช่วยให้การแกไ้ขปัญหา ภยัพิบติัเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของธนัฐกรณ์ 
ร่ืนกฤษ์รักษ์และเพ็ญประภา ภัทรานุกรม [19] ท าการศึกษาเร่ือง การจดัการภยัพิบติัน ้ าท่วมโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน : กรณีศึกษา
เครือข่ายพฒันาส่ิงแวดลอ้มคลองบางบวั ผลการศึกษาพบวา่ การจดัการภยัพิบติัควรมีภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ประธานชุมชน 
ท่ีมีภาวะผูน้ าท่ีเขม้แข็งจะตอ้งพยายามสร้างแรงจูงใจโนม้นา้วให้ประธานชุมชนท่ียงัอ่อนแอพฒันาตนเองและเสริมศกัยภาพของ
ตนเองใหเ้ป็นผูน้ าท่ีเขม้แขง็ การบริหารจดัการภยัพิบติัควรเป็นไปในลกัษณะกระจายอ านาจ นอกจากน้ีเครือข่ายพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
ควรท าหนา้ท่ีเป็นพ่ีเล้ียง เนน้ใหชุ้มชนพ่ึงพาตวัเอง ส่วนในเร่ืองการมีส่วนร่วมรับรู้ขอ้มูลสาธารณะ เครือข่ายฯ ควรท าหนา้ท่ีเป็น
ฐาน ขอ้มูลกลาง หน่วยงานภาครัฐควรกระจายอ านาจใหแ้ก่ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถ เป็นผูบ้ริหารจดัการภยัพิบติัในพ้ืนท่ีของ
ตนเองโดยภาครัฐเป็นผูส้นบัสนุนดา้นการเงิน วิชาการและส่ิงของจ าเป็นเพ่ือเป็นปัจจยัเสริมให้ชุมชนฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
สามารถช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในอนาคตต่อไป และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของอนิรุทธ์  บวัทอง [20] ท าการศึกษาเร่ือง กลยทุธ์
การมีส่วนร่วมในการจดับริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัหลกัท่ีเอ้ือ       
ให้การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีส าคญั ได้แก่ ปัจจัยด้านหลกักฎหมายท่ีเอ้ือให้ประชาชนเขา้มา           
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานกบัภาครัฐ โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประชาชนสามารถเขา้ร่วมจดับริการสาธารณะใหต้รงกบั
เป้าหมายและความตอ้งการท่ีเขา้มาร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมตรวจสอบ ท่ีแสดงให้เห็นถึง         
ความโปร่งใสขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

ข้อเสนอแนะ 
1.ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ดงัน้ี 1) ควรมีการสร้างทศันคติดา้นการเตรียมความพร้อมเพื่อใหทุ้กภาคส่วนไดต้ระหนกัและ

เห็นความส าคญัของการเตรียมความพร้อม รวมทั้งผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และ 2) ควรมีการน าศกัยภาพท่ีมีอยู่ของชุมชนมาใช้
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ประโยชน์ เช่น การน าจุดเด่นของความเป็นสังคมชนบทไทยท่ีมี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการภยัพิบติั
และการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการแกปั้ญหาท่ีผา่นมาของชุมชน   

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 1) ควรมีการศึกษาดา้นการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการภยัพิบติัของ
ชุมชน และ 2) ควรมีการศึกษาแนวทางการบูรณาการดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชนและองคก์ร
ต่าง ๆ ในการจดัการภยัพิบติัของชุมชน    
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ระดบัการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 2) ระดบัสมรรถนะการท างาน

ของครู 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับสมรรถนะการท างานของครู  และ 4) การบริหาร
สถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการท างานของครู สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ครู จ  านวน 291 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน  

ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
คือ ดา้นการกระจายอ านาจ 2) ระดบัสมรรถนะการท างานของครู โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การพฒันาผูเ้รียน 
3) การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานกบัสมรรถนะการท างานของครู มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 และ 4) การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการท างานของครูมีจ านวน 3 ดา้น คือ ดา้นการ
บริหารตนเอง ดา้นการกระจายอ านาจ และดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล ร่วมกนัพยากรณ์ ไดร้้อยละ 73.00 
 

ค าส าคัญ : การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน, สมรรถนะการท างานของครู 
 

Abstract  
This purpose of this research was to study 1) Level of the school - based management 2) Level of the teacher’ competency 3) The 

school - based management and teacher’ competency and 4) The school - based management effected the effectiveness of teacher’ 
competency in Samutprakan primary educational service area office 2. The samples consisted of 291 teachers. The instrument for collecting 
data was a questionnaire using multi-stage random methods. The data was analyzed by frequency, percentage, mean, standar d deviation. 
Pearson's correlation coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. The details of this article were summarized as f ollows; 

The finding can be found that: 1) Level of the school - based management as a whole was at a high level, the aspect that has the 
highest mean was decentralization. 2) Level of the teacher’ competency as a whole was at a high level, the aspect that has th e highest mean 
was student development. 3) The school - based management and teacher’ competency have relationship at a high level significance different 
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at the level of .05. , and 4) The school-based management effected the effectiveness of teacher’ competency could be accounted on the self-
managing, decentralization, check and balance. When could concurrently predicted at predicted at 73 percent.  

 

Keywords : School-based Management, Teachers’ Competency 
 
 

บทน า   
  การพฒันาคนใหเ้ติบโตอยา่งมีคุณภาพ ตลอดจนการยกระดบัคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศนั้น ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดใน
การพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามท่ีตอ้งการไดคื้อ ครู ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คุณภาพของตวัครู และคุณภาพการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลของครู ครูท่ีดีตอ้งมีความรักศรัทธาในอาชีพ เมตตาและเอาใจใส่ลูกศิษย ์เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
ของลูกศิษย ์หมัน่พฒันาตนเอง เขา้กบัผูป้กครองและชุมชนไดดี้และ ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือ ครูตอ้งมี ความสามารถในการจดัการเรียน
การสอน ถ่ายทอดความรู้และต่อยอดความรู้ให้ผูเ้รียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจดัการเป็นหน้าท่ีหลกัของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา การบริหารและการจดัการ เป็นกลไกในการขบัเคล่ือนให้เกิดการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย แต่จะบริหารและจดัการ
อยา่งไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพนั้นผูบ้ริหารเป็นตวัจกัรส าคญัท่ีสุด เพราะผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนดทิศทางการท างาน [1] 
 การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน คือ  แนวคิดทางการบริหารและการจดัการศึกษาท่ีมุ่งให้สถานศึกษาเป็นองคก์รหลกั
ในการจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ ภายใตก้รอบของกฎหมายท่ีก าหนด โดยมีการกระจายอ านาจการตดัสินใจท่ีจะพฒันานโยบาย 
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงคข์องสถานศึกษาและร่วมมือด าเนินการ ทั้งดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทัว่ไป  
โดยบุคคลท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนั โดยมุ่งเนน้ผลผลิต ผลลพัธ์ และผลกระทบท่ีเกิดกบัผูเ้รียนเป็นส าคญั ภายใตก้ารมี
ส่วนร่วมและการตรวจสอบของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานเป็นการบริหารจดัการท่ีเป็นไปตามความ
ตอ้งการของโรงเรียนเอง โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาในการใช้อ านาจ หน้าท่ี ความ
รับผิดชอบในการตดัสินใจใชท้รัพยากรท่ีมีอยูด่  าเนินการแกปั้ญหาและจดักิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อคุณภาพในการเรียนรู้ของนกัเรียนทุกคน อยา่งไรก็ตาม การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานไม่ไดมี้สูตรส าเร็จ หรือ
รูปแบบกระบวนการบริหารท่ีส าเร็จรูปแต่ข้ึนอยูก่บัความร่วมมือร่วมใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนโดยตรง ในการศึกษาเรียนรู้ 
ลงมือท า ปรับปรุง พฒันาอยา่งต่อเน่ือง จนเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัโรงเรียนของตน ซ่ึงผูน้ าคนส าคญัของเร่ืองน้ี คือ ผูบ้ริหาร
โรงเรียนท่ีจะเป็นผูน้ ารูปแบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้และปรับปรุงพฒันาจนเป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง  
การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานนั้นมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหารการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ในมาตรา 39  ให้กระทรวงกระจายอ านาจการ
บริหารและการจดัการศึกษา ทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการ และ
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง [2] 

ปัจจุบนัส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) ไดน้ าสมรรถนะมาเป็นเคร่ืองมือในการ
ประเมินครูเพ่ือให้ไดด้ ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากสมรรถนะมีความส าคญัต่อการปฏิบติังานของครู เพราะจะช่วยให้ครูมีองค์
ความรู้ ทกัษะ และความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบังานเพ่ือปฏิบติังานให้ส าเร็จตามความตอ้งการของโรงเรียน
อยา่งแทจ้ริง อีกทั้งยงัช่วยให้ครูทราบถึงระดบัความสามารถของตนเองวา่ อยูใ่นระดบัใด และจะตอ้งพฒันาในเร่ืองใด ซ่ึงจะช่วย
ใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองไดม้ากข้ึนและช่วยสนบัสนุนใหต้วัช้ีวดัหลกัของผลงานบรรลุเป้าหมาย และยงัเป็นตวับ่งบอกไดว้า่ ถา้
ตอ้งการให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้ตอ้งใช้สมรรถนะตวัไหนบา้งท่ีจะช่วยน าไปสู่ความส าเร็จ โรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษา                  
จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาสมรรถนะของบุคลากร ทางการศึกษาตามท่ีคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
ก าหนดไวเ้พราะสมรรถนะเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาการปฏิบติังานดา้นการสอนไดอ้ยา่งแทจ้ริง [3] 
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จากการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [4] ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 พบวา่มีปัญหาและอุปสรรคในดา้นการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมบริหารจดัการการศึกษา คือ ผูป้กครอง 
ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนไม่ให้ความส าคญัต่อการศึกษา โดยคิดว่าการจัดการศึกษาเป็นหน้าท่ีของครูและสถานศึกษา 
ผูป้กครอง และชุมชน ไม่มีเวลาในการร่วมกิจกรรมกบัทางโรงเรียนเท่าท่ีควร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัชุมชน องค์กร
ภาครัฐและเอกชนต่างๆ ยงัไม่เพียงพอ ความเขา้ใจไม่ตรงกนัในการจดัการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษากบัภาคเอกชนและ
สถานประกอบการ และสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัอษัฎากร เกตมาลา และสุชาติ บางวิเศษ [5] ไดศึ้กษา เร่ือง สภาพปัญหาและแนว
ทางการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า 
ระดบัปัญหาโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง  ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ อยูใ่นระดบันอ้ย ไม่มีการส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้มีคณะกรรมการท่ีมาจากหลายฝ่ายในโรงเรียนขาดการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ  
ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้แก่ประชาชนอยู่ในระดับ 
ปานกลาง แสดงใหเ้ห็นวา่การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานยงัคงมีปัญหาท่ีตอ้งมีการพฒันาการด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางน้ี 
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา การจดัการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดงัท่ีกล่าวมา ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผล
ต่อสมรรถนะการท างานของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เพื่อเป็นแนวทาง
ในการวางแผนและพฒันาการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด
ตามเป้าหมาย สร้างกลัยาณมิตรร่วมกนัในการท างาน  มีการท างานเป็นทีม  สร้างระบบกระบวนการบริหารงานอยา่งมีคุณภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาระดบัการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
 2. เพ่ือศึกษาระดบัสมรรถนะการท างานของครู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
 3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานกบัสมรรถนะการท างานของครู สงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  

4. เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการท างานของครู สังกดัส านักงาน                
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 

ขอบเขตการด าเนนิงานวจิยั 
 1. ประชากร ไดแ้ก่ ครู สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน                   
71 โรงเรียน จ านวนทั้งส้ิน 1,237 คน  

2. กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ปีการศึกษา 2561  
ไดม้าจากการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จากตารางของ เครจซี และมอร์แกน [6] ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 291 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั เป็นแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามตรวจสอบ

รายการ (check list) ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน   
ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ประกอบดว้ย  5 ดา้น คือ 1) ดา้นการ

กระจายอ านาจ 2) ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 3) ดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชน 4) ดา้นการบริหารตนเอง 
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5) ดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล ค าถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ตามเทคนิคการวดัของ                
ลิเคิร์ท [7] ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ประกอบดว้ย 6 ดา้น คือ 1) การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 2) การพฒันาผูเ้รียน 3) การบริหาร
จดัการชั้นเรียน 4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 5) ภาวะผูน้ าของครู 6) ความสัมพนัธ์กบัชุมชนในการ
จดัการเรียนรู้ค าถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ตามเทคนิควดัของลิเคิร์ท ซ่ึงมีเกณฑ์การใหค้ะแนน
ในแต่ละระดบั ดงัน้ี มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงแบบสอบถามรวมทั้งฉบบัไดค้่า  -coefficient เท่ากบั .987 

การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามให้ผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 5 ท่านตรวจสอบ เพ่ือหาค่า
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมตามความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวุฒิ และน าไปทดสอบกับผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู ท่ีมิใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ                       
(ศุภพิพฒัน์รังสรรค)์, โรงเรียนวดัมงคลโคธาวาส และ โรงเรียนชุมชนวดับา้นระกาศ โรงเรียนละ 10 คน จ านวนทั้งส้ิน 30 คน แลว้
หาค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิอลัฟา ของ -coefficient เกิน .70 ไปใชใ้นการวจิยั 
 

วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผู้วจิยัได้ด าเนินการเกบ็ข้อมูลตามขั้นตอนดงัต่อไปนี ้ 
1. บันทึกเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  

ถึงผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เพ่ือขออนุญาตเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนด 
2. น าหนังสือเสนอต่อผูอ้  านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกสมุทรปราการ เขต 2 เพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ แลว้น าหนังสือท่ีผ่านการพิจารณา เสนอต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษาท่ีไดก้ าหนดเป็นกลุ่มตวัอย่าง เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการเก็บขอ้มูลต่อไป 

3.  ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองและส่งผ่านส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 เพ่ือให้ผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มตวัอยา่งเก็บรวบรวมขอ้มูลให ้ส าหรับการเก็บแบบสอบถามคืนนั้น ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมดว้ย
ตนเองและส่งคืนทางไปรษณียใ์นบางส่วน ไดรั้บคืนมาทั้งส้ิน 291 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

4. น าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได ้ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ และน าผลขอ้มูลมาวเิคราะห์ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลตามวธีิทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปไดด้ าเนินการดงัน้ี 
 1. วเิคราะห์ขอ้มูลการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โดยวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสมรรถนะการท างานของครู โดยวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
           3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกบัสมรรถนะการท างานของครู 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ใชก้ารหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  
   4. การวิเคราะห์การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานกบัสมรรถนะการท างานของครู สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยใชว้ิธี stepwise และผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้า
วเิคราะห์ทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

 

สรุปผลการวจัิย 
           1. การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  โดยภาพรวม 
 

การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน X  S.D. ระดบั 
1. ดา้นการกระจายอ านาจ 4.28 0.53 มาก 
2. ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 4.10 0.54 มาก 
3. หลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหแ้ก่ประชาชน 4.28 0.56 มาก 
4. ดา้นการบริหารตนเอง 4.16 0.51 มาก 
5. ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล 4.27 0.53 มาก 

เฉล่ียรวม 4.22 0.48 มาก 
 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.22) เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นการกระจายอ านาจ  
( X = 4.28) รองลงมา คือ ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหแ้ก่ประชาชน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั ( X = 4.28) ดา้นการตรวจสอบ
และถ่วงดุล ( X = 4.27) ด้านการบริหารตนเอง ( X = 4.16) และค่าเฉล่ียอันดับสุดท้าย คือ ด้านการบริหารแบบ มีส่วนร่วม  
( X = 4.10)  
 2. สมรรถนะการท างานของครู  
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานสมรรถนะการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2  โดยภาพรวม 
 

สมรรถนะการท างานของครู X  S.D. ระดบั 
1. การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้   4.25 0.50 มาก 
2. การพฒันาผูเ้รียน  4.38 0.54 มาก 
3. การบริหารจดัการชั้นเรียน  4.32 0.69 มาก 
4. การวเิคราะห์ สงัเคราะห์และการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 4.16 0.50 มาก 
5. ภาวะผูน้ าครู  4.25 0.52 มาก 
6. ความสมัพนัธ์กบัชุมชนในการจดัการเรียนรู้  4.18 0.57 มาก 

เฉล่ียรวม 4.26 0.47 มาก 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ สมรรถนะการท างานของครู สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.26) เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ การพฒันาผูเ้รียน ( X = 4.38) 
รองลงมา คือ การบริหารจัดการชั้นเรียน ( X = 4.32) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  ( X = 4.25) ภาวะผูน้ าครู  
( X = 4.25)  ความสัมพนัธ์กบัชุมชนในการจดัการเรียนรู้ ( X = 4.18)และค่าเฉล่ียอนัดบัสุดทา้ย คือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
การวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน ( X = 4.16) 
 3.  ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกบัสมรรถนะการท างานของครู  
ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน กบัสมรรถนะการท างาน
ของครู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
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ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 X Y 
X1 1       
X2 .690* 1      
X3 .751* .705* 1     
X4 .680* .755* .798* 1    
X5 .758* .727* .814* .808* 1   
X .872* .868* .910* .901* .918* 1  
Y .695* .767* .780* .757* .829* .856* 1 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 3  พบวา่ การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน กบัสมรรถนะการท างานของครู สงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมมีความสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัมาก (rxy = .856) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 4. การวเิคราะห์ถดถอยพหุคุณของการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กบัสมรรถนะการท างานของครู 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณของการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน กบัสมรรถนะการท างานของครู 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 

ตวัแปร b S.E.b  t Sig 
ค่าคงท่ี (Constant) .724 .121      - 5.964 .000 
ดา้นการกระจายอ านาจ .189 .074 .227 2.552 .011 
ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม .071 .068 .081 1.039 .300 
ดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชน .156 .085 .170 1.838 .067 
ดา้นการบริหารตนเอง .204 .085 .229 2.409 .017 
ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล .909 .255 .926 3.566 .000 
R = .87 , R2 = .73 , S.E.est = .23 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการท างานของครู สงักดัส านกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 คือ ด้านการบริหารตนเอง (X4) ด้านการกระจายอ านาจ (X1) และด้านการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล (X5) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั .73 แสดงวา่ สามารถ
ร่วมกนัท านายสมรรถนะการท างานของครู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  ไดร้้อยละ 73.00 
 

อภิปรายผล 
 1. จากการศึกษาผลของการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 มีค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประดิษฐ ์โกมุทธิยานนท ์[8] ท าการวจิยัเร่ือง แนวทางการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของศูนยเ์ครือข่ายต าบลบ่อสุพรรณ ผลการวจิยัพบวา่ หลกัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ
ศูนยเ์ครือข่ายต าบลบ่อสุพรรณ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละหลกัการพบวา่ หลกัการกระจายอ านาจมีการปฏิบติั
มากท่ีสุด สอดคลอ้งกบันงลกัษณ์ ยทุธสุทธิพงศ ์[9] ท าการวิจยัเร่ือง ศึกษาการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เขตตรวจราชการท่ี 14 ผลการศึกษาพบว่า การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตตรวจ
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ราชการท่ี14 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานอยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้น ซ่ึงดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ 
 2. จากการศึกษาผลของสมรรถนะการท างานของครู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 
2 ให้ความส าคญัต่อสมรรถนะการท างานของครู โดยมีค่าเฉล่ียภาพรวม อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัจนัทนา ครบแคลว้ [10]  
ท าการวิจยัเร่ือง การบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อสมรรถนะครูของสถานศึกษาเอกชน ในจงัหวดัเพชรบุรี ผลการวิจยั พบวา่ 
สมรรถนะครูของสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัเพชรบุรีโดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นสมรรถนะประจ าสายงาน
อยูใ่นอนัดบัสูงสุด 
 3. จากการศึกษา พบวา่ การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานกบัสมรรถนะการท างานของครู สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมมีความสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัมาก เป็นไปตามสมมติฐานของ
การวิจัย สอดคลอ้งกบั กรกมล เพ่ิมผล [11] ท าการวิจยัเร่ือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัปทุมธานี  ผลการวิจัย พบว่า 
ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานกบัประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาล 
สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัสูง 
 4. จากการศึกษา พบว่า การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการท างานของครู สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรูปแบบท่ีมีอ านาจพยากรณ์มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการบริหาร
ตนเอง ดา้นการกระจายอ านาจ และดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยั แสดงวา่การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นการบริหารตนเอง ดา้นการกระจายอ านาจ และดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล ส่งผลต่อสมรรถนะการท างาน
ของครูโดยรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เป็นการบริหารงานท่ี
มีการปฏิรูประบบการบริหารสถานศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีน ารูปแบบของการบริหารองคก์ร
ธุรกิจและอุตสาหกรรมมาใชใ้นระบบการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานนั้น เป็นกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาดว้ยการถ่ายโอนอ านาจ การตดัสินใจในการบริหารงานและการจดัการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ
งบประมาณ บุคคล และหลกัสูตรไปยงัโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนไดมี้การบริหารตนเอง และจดัการศึกษาให้เป็นไปตามความ
ตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน มีการกระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษา โดยการจดัโครงสร้างการบริหารงานให้
เป็นหน่วยงานยอ่ยส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมด าเนินงาน โดยการจดัตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และใหมี้การก ากบัติดตาม การ
ด าเนินงานของโรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ กรกมล เพ่ิมผล ท าการวิจัยเรือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ คือ การบริหารตนเอง การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบ
ถ่วงดุล ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวชิาการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ข้อเสนอแนะ 
            ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัขอเสนอแนะการน าผลการวจิยัไปใช ้ 
              1. จากการศึกษาการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการท างานของครู สงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบวา่ ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารมีการเชิญวทิยากรทอ้งถ่ินมาใหค้วามรู้แก่ครูและผูเ้รียน พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ควรสนบัสนุนให้ มีการจดัท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยการเชิญวิทยากรทอ้งถ่ินมาใหค้วามรู้ แก่ครูและ
ผูเ้รียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามวถีิชีวติชุมชน และเกิดการใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในชีวติ 
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 2. จากการศึกษาสมรรถนะการท างานของครู สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบวา่ 
ดา้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยเพ่ือพฒันาผูเ้รียน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งส่งเสริมและให้
ความส าคญัและมีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการพฒันาครู โดยการสร้างความเขา้ใจ นิเทศติดตาม และจดัเวทีสะทอ้นผลการเรียนรู้ของครู 
เพ่ือใหค้รูมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเองและมีเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป  
                    1. ควรศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2   
                    2. ควรศึกษาสภาพและแนวทางการพฒันาสมรรถนะครู ดา้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2    
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บทคดัย่อ 
 วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) มาตรการป้องกนัยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีอ  าเภอบางสะพานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 2) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกนัปัญหายาเสพติดในอ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 3) ความสัมพนัธ์ของกระบวนการการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีกลยทุธ์การป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในอ าเภอ
บางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 4) เสนอกลยุทธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในอ าเภอบาง
สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ประชาชนท่ีอยูใ่นเขตอ าเภอบางสะพานจ านวน 398คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยั คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล เชิงปริมาณ คือความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 

ผลการวิจยัพบว่า  1) มาตรการป้องกนัยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีอ  าเภอบางสะพานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   
2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในพ้ืนท่ีอ  าเภอบางสะพาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในอ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ในทางบวกอยู่
ระหว่าง -.032 ถึง .092 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  4) กลยุทธ์การป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า  
มีทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างเครือข่าย ดา้นการบ าบดั  ดา้นการสร้างภูมิคุม้กนั 

 

ค าส าคัญ : กลยทุธ์การป้องกนั  ปัญหายาเสพติด  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

Abstract  
The objectives of this research was to: 1) measure for narcotics prevention in the area of Bang Saphan District, PrachuapKhir i 

Khan Province, 2) investigate people participation in preventing narcotics problems in Bang Saphan District, PrachuapKh iri Khan Province, 
3) examine the relationship between the process of preventing and solving narcotics problem and people participation in preve nting and 
solving narcotics problem in Bang Saphan District, and 4) propose strategies for preventing and solvin g narcotics problem through people 
participation in Bang Saphan District, PrachuapKhiri Khan Province. The research samples were 398 people in Bang Saphan Distr ict. The 
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research instruments were a questionnaire and an interview form. The quantitative data were analyzed by computing frequency, percentage, 
mean, standard deviation, and Pearson's correlation coefficient, whereas the qualitative data were analyzed by using content analysis. 

The research results were as follows: 1) The measure for narcotics prevention in Bang Saphan District, PrachuapKhiri Khan 
Province was overall at a high level. 2) The people participation in narcotics prevention in Bang Saphan District was overall  at a high level.  
3) There was a positive relationship between -.032 to .092 with statistical significance at the 0.01 level of the process   of preventing and 
solving narcotics problem and people participation in Bang Saphan District, PrachuapKhiri Khan Province. 4) The strategies fo r preventing 
and solving narcotics problem through people participation shown that there are three aspects include network construction, immunotherapy, 
and immunization. 

 

Keywords : Strategy of prevention, narcotics problem, people participation 
 

บทน า   
  ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ก าหนดทิศทางควบคุมความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติดตามแผน
ยุทธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ข ปัญหายาเสพติดปี 2558 – 2562 ยึดการขบัเคล่ือนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บา้น ชุมชน
มัน่คง ปลอดภยัยาเสพติด พ.ศ. 2559– 2560 สู่วิสัยทศัน์ยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ประเทศไทยมีความมัน่คง 
มัง่คัง่ ยงัยืน เพ่ือสร้างความปลอดภยัใหก้บัสังคม โดยมุ่งลดอตัราเส่ียงต่อยาเสพติดของผูมี้โอกาสเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดการ
ลดผูเ้สพรายใหม่และผูก้ระท าความผิดรายใหม่ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดจากทุกภาค
ส่วน เพ่ือใหเ้กิดพลงัแผน่ดิน ความเขม้แขง็ และความยัง่ยนืในระยะยาว โดยศูนยอ์  านวยการพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ 
ไดก้ าหนดกลยทุธ์และแนวทางในการแกปั้ญหา ดว้ยการ การปิดแนวตะเขบ็ชายแดน การสกดัสารตั้งตน้ การป้องปรามไม่ใหมี้การ
กระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติด การป้องกนักลุ่มเด็กและเยาวชน การบ าบดัรักษา และการยึดหลกันิติรัฐ นิติธรรมในการปราบปราม
ลงโทษผูผ้ลิต ผูค้า้ รวมทั้งการแกก้ฎหมายใหผู้เ้สพยาเสพติดเป็นผูป่้วย โดยไม่ตอ้งถูกด าเนินคดี และใหเ้ขา้รับการบ าบดัรักษาทนัที 
เพื่อลดจ านวนผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดเป็นการลดความตอ้งการยาเสพติด ให้นอ้ยลง การแกปั้ญหายาเสพติดดงักล่าวจะส าเร็จได ้ตอ้ง
ไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผูว้า่ราชการจงัหวดั นายอ าเภอ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ต ารวจและทหารในพ้ืนท่ีอยา่งจริงจงั [1] 
 ขณะเดียวกนัส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส.ไดก้ าหนดทิศทางการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดเน่ืองจากปัจจุบนัยาเสพติดยงัคงเป็นภยัคุกคามของโลก  ในระยะท่ีผ่านมาประเทศไทยสามารถควบคุมการ
ผลิตยาเสพติดได้แต่ยงัได้รับผลกระทบจากการลักลอบล าเลียง ยาเสพติดจากภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านเขา้มาจ าหน่าย
ภายในประเทศ โดยยาบา้และไอซ์เป็นตวัยาส าคญั กลุ่มเป้าหมายช่วงอาย ุ15-29 ปีซ่ึงเป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้ง
กบัการเสพมากท่ีสุด (ประมาณร้อยละ 60 ของผูเ้สพติด) สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในประเทศไทยในปัจจุบนัไดส่้งผล
กระทบและเป็นภยัต่อความมัน่คงของประเทศอยา่งรุนแรง และมีแนวโนม้ทวคีวามรุนแรงยิง่ข้ึน เน่ืองจากยาเสพติดไดแ้พร่ระบาด
ขยายตวัอย่างรวดเร็วเป็นวงกวา้ง ถึงต าบล หมู่บ้าน ชุมชน และสถาบันการศึกษาซ่ึงเป็นรากฐานส าคญั ของสังคม โดยกลุ่ม
กระบวนการคา้ยาเสพติด ได้จัดตั้ งเครือข่ายการคา้ท่ีซับซ้อนยิ่งข้ึน มีการน ายาเสพติดเขา้มาจ าหน่ายตามความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย สภาวการณ์ดงักล่าวถือเป็นการท าลายทรัพยากรบุคคลของชาติให้ดอ้ยคุณภาพ ส่งผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และความมัน่คงของประเทศ ทุกรัฐบาลมีนโยบายท่ีแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง แต่ปัญหาการแพร่ระบาดของ 
ยาเสพติดไม่ลดลง กลบัทวคีวามรุนแรงมากยิง่ข้ึน [2] 
 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีความเคล่ือนไหวของเครือข่ายการคา้ยาเสพติดท่ีเช่ือมโยงกบัเครือข่ายภาคเหนือและภาคใตผู้ ้
เสพรายใหม่ยงัมีโอกาสเกิดข้ึนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ี ท่ีมีชาวต่างชาติเขา้มาจ านวนมาก ทั้งการเขา้มาท่องเท่ียวและ
การเขา้มาท างาน โดยเฉพาะแรงงานชาวพม่าซ่ึงพบ การเขา้มากระท าผิดในคดียาเสพติดมากกว่าสัญชาติอ่ืนๆ พ้ืนท่ีจังหวดั
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ประจวบคีรีขนัธ์ทางดา้นทิศตะวนัตกติดกบัพม่าตลอดแนวประมาณ 212 กิโลเมตร สภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบทอดตวัขนาน
ไปกับเทือกเขาตะนาวศรี ซ่ึงเป็นแนวเขตแดนมีช่องทางผ่านเข้า - ออก ระหว่างไทยกับพม่าหลายช่องทาง อีกทั้ งจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์มีความยาวจากทิศเหนือจดทิศใตต้ามแนวทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 222 กิโลเมตร 
จึงเกิดปัจจยัท่ีเส่ียงท่ียากแก่การควบคุมและบริหารจดัการ ส่งผลใหเ้กิดการจบักุมผูค้า้ รายส าคญัขณะท่ีมีการล าเลียงยาเสพติดผา่น
จากภาคอ่ืนไปสู่ภาคใต ้และมีความเส่ียงต่อการเกิดปัญหากองทพัมดล าเลียงยาเสพติดผ่านเขา้ - ออก ตามช่องทางจุดผ่อนปรน
การคา้ชายแดน/ หรือช่องทางธรรมชาติอ่ืนๆ ซ่ึงมีประมาณ 33 ช่องทาง [3] 
 จากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การป้องกนัปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพ่ือเป็นแนวทางให้ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปเฝ้าระวงัและขจดั
โอกาสของบุคคลท่ีจะผลิต จ าหน่าย ครอบครองยาเสพติดตลอดจนชุมชนสามารถน าไปเป็นแนวทางในการป้องกนัแกไ้ขปัญหายา
เสพติดและพฒันาโครงการการป้องกนัปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพ่ือศึกษามาตรการป้องกนัยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
2. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัปัญหายาเสพติดในอ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของกระบวนการการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  

โดยมีกลยทุธ์การป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในอ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
4. เพ่ือเสนอกลยุทธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในอ าเภอบางสะพาน  

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

ขอบเขตการวจัิย 
1. ขอบเขตทางด้านเน้ือหา  มุ่งท่ีจะศึกษากลยทุธ์การป้องกนัปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในอ าเภอ

บางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีของนักวิชาการหลายท่านทั้งไทยและต่างประเทศ
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงสังเคราะห์ไดเ้ป็นการมีส่วนร่วมทั้งหมด 5 ดา้น1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 2) การมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 5) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ผู้วจิยัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
2.1 ประชากรในการท าวิจัยเชิงปริมาณ คร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอยู่ในเขตอ าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

จ านวน 61,870 คน [4] 
2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณ จากการเก็บแบบสอบถามได้แก่ ประชาชนท่ีอยู่ในเขตอ าเภอ                     

บางสะพาน มีจ านวนประชากรทั้งหมด 61,870 คน ผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามหลกัการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ
สูตร [5]ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 398 คน  

3. ขอบเขตตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั  
ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ยมาตรการป้องกนัปัญหายาเสพติดส านกังานต ารวจแห่งชาติการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ประกอบด้วย 5 ด้าน 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน  
2) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 5) การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) กลยุทธ์การป้องกนัปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี
อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

4. ขอบเขตด้านพื้นทีก่ารศึกษาเป็นการวจิยัเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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5. ขอบเขตด้านเวลาผูว้จิยัไดก้ าหนดระยะเวลาในการท าวจิยัตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
2562 รวมระยะเวลา 6 เดือน 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
การวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพาน จังหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงผูว้จิยัใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบผสมผสาน เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ และการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการวจิยัเชิงปริมาณใช้
แบบสอบถาม ในการเก็บขอ้มูลประชากรประกอบดว้ย ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพาน จ านวน 7 ต าบลการวิจยัเชิง
คุณภาพใชก้ารสัมภาษณ์เจาะลึก กบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั คือ ผูก้  ากบัการสถานีต ารวจภูธรบางสะพาน รองผูก้  ากบัสอบสวน รองผูก้  ากบั
สืบสวน ผูน้ าทางดา้นจริยธรรม ผูน้ าทางดา้นศาสนา ผูน้ าทอ้งถ่ิน จากนั้นน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์เน้ือหา ในการน าเสนอเป็นขอ้ความ
พรรณนา โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้เป็นล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

1. กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพาน จ านวน 7 ต าบล โดยใชสู้ตร
ของ [5]ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (ท่ีระดบันยัส าคญั 0 .05) หรือท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนยอมรับไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5% ดงัน้ี 

วธีิการสุ่มตวัอย่าง ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 398 ครัวเรือน ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น โดยก าหนดประชาชนท่ีอยูต่  าบล
แต่ละแห่ง จากนั้นสุ่มตวัอยา่งออกมาจากแต่ละต าบลโดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling)  

ส่วนผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ คือผูก้  ากบัการสถานีต ารวจภูธรบางสะพาน รองผูก้  ากบัสอบสวน 
รองผูก้  ากบัสืบสวน ผูน้ าทางดา้นจริยธรรม ผูน้ าทางดา้นศาสนา ผูน้ าทอ้งถ่ิน รวมทั้งส้ิน14 คน ใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถาม กลยทุธ์การป้องกนัปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพ้ืนท่ีอ าเภอ 

บางสะพาน ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี1) ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
2) ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัยาเสพติด3) ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ลกัษณะค าถามตอนท่ี 2-3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

วจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)   
ส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพผูว้ิจยัไดค้น้ควา้จากเอกสาร โดยศึกษาจากหนงัสือ บทความ วารสาร ผลงานวิจยั วิทยานิพนธ์ 

ตลอดจนเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซ่ึงการสัมภาษณ์คร้ังน้ีก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง ส่วนผูใ้หข้อ้มูลส าคญั โดยวธีิเลือกแบบเจาะจงเป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยพิจารณาจากการตดัสินใจของผูว้จิยัเอง ลกัษณะ
ของกลุ่มท่ีเลือกเป็นผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการป้องกนัปัญหายาเสพติดในอ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑ์ของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ไดแ้ก่ ผูก้  ากบัการสถานีต ารวจภูธรบางสะพาน รองผูก้  ากบัสอบสวน รองผูก้  ากับ
สืบสวน ผูน้ าทางดา้นจริยธรรม ผูน้ าทางดา้นศาสนา ผูน้ าทอ้งถ่ิน 

2. การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา 
ผูว้ิจัยศึกษาเอกสารแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือให้สอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์ใน

การศึกษาสร้างแบบสอบถามและก าหนดรูปแบบของแบบสอบถามใหค้รอบคลุมตามกรอบแนวคิดท่ีไดก้ าหนดไวเ้สนออาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบใหค้  าแนะน าแกไ้ขและปรับปรุงตรวจสอบหาความเท่ียงตรงตามเน้ือหาโดยการหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของขอ้ค าถามรายขอ้กบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการจะวดั (IOC) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.67-1.00 น าแบบสอบถาม
ไปทดลองใช ้(Try out) กบัจากประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอบางสะพานและไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดเ้ลือกไว ้จ านวน 30 ชุด น า
ผลมาวเิคราะห์หาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั เท่ากบั .966 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
3.1 วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามใชส้ถิติค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
3.2 วิเคราะห์ขอ้มูลแนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพานใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และ 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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3.3 วิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพาน  
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.4 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของกระบวนการการป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนใช้
สถิติทดสอบแบบสมมุติฐานในการวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
 

สรุปผลการศึกษา 
 สรุปผลการวจิยัเชิงปริมาณ 

มาตรการป้องกนัยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ค่าเฉล่ียโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นล าดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มาตรการสืบสวนติดตาม จบักุมตามหมายจบัในคดียาเสพ
ติดรองลงมา ไดแ้ก่ มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน และมาตรการสกดักั้นการลกัลอบล าเลียง
ยาเสพติดตามล าดับและด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ มาตรการปราบปราม จับกุมผูผ้ลิต ผูค้า้ ผูล้  าเลียงยาเสพติดทุกระดับ
รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมาตรการป้องกนัยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์โดย
ภาพรวมและรายดา้น 

มาตรการป้องกนัยาเสพตดิในเขตพื้นทีอ่ าเภอบางสะพานจงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ X  S.D 
ระดบั 

ความคดิเห็น 
ล าดบัที ่

1. มาตรการปราบปราม จบักมุผูผ้ลิต ผูค้า้ ผูล้  าเลียงยาเสพติดทุกระดบั 3.75 0.56 มาก 6 

2. มาตรการสกดักั้นการลกัลอบล าเลียงยาเสพติด 3.89 0.66 มาก 3 

3. มาตรการสืบสวนติดตาม จบักมุตามหมายจบัในคดียาเสพติด 3.98 0.71 มาก 1 

4. มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 3.92 0.58 มาก 2 

5. มาตรการควบคุมเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 3.79 0.70 มาก 4 

6. มาตรการสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/
ชุมชน มัน่คงปลอดภยัยาเสพติด 

3.76 0.67 มาก 5 

เฉลีย่รวม 3.85 0.54 มาก  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัยาเสพติดในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพานค่าเฉล่ียโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นล าดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมใน
ดา้นผลประโยชน์ และดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ตามล าดบัและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนมีค่าเฉล่ียอยูใ่นล าดบัสุดทา้ย ดามล าดบั รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัยาเสพติด  ในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพานโดย
ภาพรวมและรายดา้น 

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกนัยาเสพตดิในพืน้ทีอ่ าเภอบางสะพาน X  S.D 
ระดบั 

ความคดิเห็น 
ล าดบัที ่

1. ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน 3.57 0.73 มาก 5 

2. ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ   3.64 0.74 มาก 3 

3. ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั   3.75 0.74 มาก 1 

4. ดา้นการมีส่วนร่วมดา้นการประเมิน   3.58 0.68 มาก 4 

5. ดา้นการมีส่วนร่วมในดา้นผลประโยชน์  3.69 0.65 มาก 2 
เฉลีย่รวม 3.64 0.64 มาก  
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การทดสอบสมมุตฐิาน 
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัปัญหายาเสพติดในอ าเภอบางสะพานจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณตามท่ีตั้งสมมติฐาน ดงัน้ี 
1. ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตวัแปรตาม พบว่าแนวทางการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ประกอบดว้ย ดา้นมาตรการปราบปราม จบักมุผูผ้ลิต ผูค้า้ ผูล้  าเลียงยาเสพติดทุกระดบั (X1) ดา้นมาตรการสกดั
กั้นการลกัลอบล าเลียงยาเสพติด (X2) ดา้นมาตรการสืบสวนติดตาม จบักุมตามหมายจบัในคดียาเสพติด (X3) ดา้นมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน (X4) ดา้นมาตรการควบคุมเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด (X5) ดา้น
มาตรการสนบัสนุนการปฏิบติัตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บา้น/ชุมชน มัน่คงปลอดภยัยาเสพติด (X6) มีความสัมพนัธ์กบักลยุทธ์
การป้องกนัปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (Y tot) ในทางบวกอยู่
ระหวา่ง -.012 ถึง .045 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยดา้นมาตรการควบคุมเจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดมี
ความสมัพนัธ์กนัมากท่ีสุดท่ี .045 ส่วนดา้นมาตรการสนบัสนุนการปฏิบติัตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บา้น/ชุมชน มัน่คงปลอดภยั
ยาเสพติดระดบัมีความสัมพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุดท่ี -.012 รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างด้านมาตรการปราบปราม จับกุมผูผ้ลิต ผูค้า้ ผูล้  าเลียงยาเสพติดทุกระดับ (X1) ดา้น

มาตรการสกดักั้นการลกัลอบล าเลียงยาเสพติด (X2) ดา้นมาตรการสืบสวนติดตาม จบักุมตามหมายจบัในคดียาเสพติด
(X3) ดา้นมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน (X4) ดา้นมาตรการควบคุมเจา้หน้าท่ี
ต ารวจท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด (X5) ดา้นมาตรการสนบัสนุนการปฏิบติัตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/
ชุมชน มัน่คงปลอดภยัยาเสพติด (X6) กบักลยุทธ์การป้องกนัปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี
อ าเภอบางสะพานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (Y tot)   

 Ytot X1 X2 X3 X4 X5 X6 
Ytot 1 - - - - - - 
X1 .033 1 - - - - - 
X2 -.042 .682** 1 - - - - 
X3 -.043 .631** .771** 1 - - - 
X4 -.045 .546** .650** .725** 1 - - 
X5 .045 .546** .650** .725** 1.000** 1 - 
X6 -.012 .410** .485** .677** .616** .616** 1 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
2. ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม พบวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัยาเสพติดในพ้ืนท่ี

อ าเภอบางสะพาน ประกอบดว้ย ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน(X1)ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (X2)ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติั (X3)ดา้นการมีส่วนร่วมดา้นการประเมิน (X4)ดา้นการมีส่วนร่วมในดา้นผลประโยชน์ (X5) มีความสัมพนัธ์กบักลยทุธ์การป้องกนั
ปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (Y tot) ในทางบวกอยูร่ะหวา่ง -.032 
ถึง.092 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยดา้นการมีส่วนร่วมในดา้นผลประโยชน์มีความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุดท่ี .092 ส่วนดา้น
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ระดบัมีความสมัพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุดท่ี -.032 รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน(X1)ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (X2)ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบติั (X3)ดา้นการมีส่วนร่วมดา้นการประเมิน (X4)ดา้นการมีส่วนร่วมในดา้นผลประโยชน์ (X5) กบั
กลยทุธ์การป้องกนัปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
(Y tot)   

 

 Ytot X1 X2 X3 X4 X5 
Ytot 1 - - - - - 
X1 .082 1 - - - - 
X2 -.032 .852** 1 - - - 
X3 -.074 .779** .838** 1 - - 
X4 .092 .800** .839** .819** 1  
X5 -.042 .637** .679** .652** .773** 1 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ผลการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)   
จากการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัใชก้ารเลือกแบบเจาะจง โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก) แบบมีโครงสร้าง

ไดแ้ก่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการป้องกนัปัญหายาเสพติดในอ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ทั้งส้ิน 14 คน ดงัประเด็นต่อไปน้ี  
 

อภิปรายผล 
 ผลการวจิยัเร่ือง กลยทุธ์การป้องกนัปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพาน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์มีประเด็นการอภิปราย ดงัน้ี 
                 1. มาตรการป้องกนัยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ [6] การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ศึกษากรณี อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
ผลการวจิยัพบวา่ การมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ข ปัญหายาเสพติดในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขั้นตอน 
พบวา่ การมีส่วนร่วม ในการรับผลประโยชน์เป็นอนัดบัหน่ึงอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือการมีส่วนร่วม ในการประเมินผล การมี
ส่วนร่วมในการปฏิบติัการ ตามล าดบั และล าดบัสุดทา้ย อยูใ่นระดบันอ้ย คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  
                2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัยาเสพติดในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ[7] การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
พบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัปัญหายาเสพติดภาพรวมประชาชนมีบทบาทและลกัษณะการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลมีค่าเฉล่ียมากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือดา้น  
การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และดา้นในการร่วมตดัสินใจตามล าดบั และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ [8] การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกนัอาชญากรรมดา้นยาเสพติด : กรณีศึกษาประชาชนในหมู่บา้นแห่งหน่ึงใน
จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่า มีความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกนัอาชญากรรมด้านยาเสพติดอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05และมีทิศทางเดียวกนั 
                3. กลยทุธ์การป้องกนัปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
                4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม พบวา่ แนวทางการปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติในทางบวกในระดบัสูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [8] การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ป้องกนัอาชญากรรมดา้นยาเสพติด : กรณีศึกษาประชาชนในหมู่บา้นแห่งหน่ึงในจงัหวดันครปฐม พบวา่ มีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการป้องกนัอาชญากรรมดา้นยาเสพติดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05และมีทิศทางเดียวกนั 
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               5. ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัยาเสพติดในพ้ืนท่ี
อ าเภอบางสะพานในทางบวกในระดบัสูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [8] การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการป้องกนัอาชญากรรมดา้นยาเสพติดกรณีศึกษาประชาชนในหมู่บา้นแห่งหน่ึงในจงัหวดันครปฐมพบวา่ มีความสมัพนัธ์กบัการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมด้านยาเสพติดอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05และมีทิศทางเดียวกัน และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ [10] การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี พบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในภาพรวมมีระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ [11] การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพกรณีศึกษาน ้ าพุร้อนอ าเภอหนองหญา้ปลอ้งจงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ การมีส่วนร่วมในการ
ประสานงานการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลและการมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงและปรับปรุง แกไ้ขปัญหา แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากผลการศึกษาเร่ือง กลยทุธ์การป้องกนัปราบปรามยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดข้อ้เสนอแนะดงัน้ี   

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรมีการวางแผนและการจดัการในการพฒันารูปแบบการสร้างเครือข่ายท่ีตอบสนองต่อกลยทุธ์ ทิศทาง และเป้าหมายของ

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต ารวจโดยเฉพาะทางดา้นงานป้องกนัอาชญากรรมดว้ยความเตม็ใจ   
2. ควรจดัใหมี้เวทีระดมความคิดเห็นระหวา่งต ารวจ บา้น วดั โรงเรียน ทอ้งถ่ิน และฝ่ายปกครองเพ่ือ เรียนรู้ร่วมกนั โดยการ

จดัเวทีการประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนใน หมู่บา้นเพ่ือร่วมกนัจดัท าแผนงาน กิจกรรม 
ในการแกไ้ขปัญหา   

3. ควรน าขอ้สรุปจากแนวทางการพฒันารูปแบบการสร้างเครือขา่ยปฏิบติัการชุมชนและมวลชน สมัพนัธ์ ท่ีน าเสนอในการวจิยั
คร้ังน้ี ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมในการป้องกนัอาชญากรรมอยา่งต่อเน่ือง จดักิจกรรม ให้ประชาชนสืบทอดความเป็นเครือข่าย จดัให้มีเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อน าไปประกอบการจดัท าแผนพฒันา รูปแบบการสร้างเครือข่ายปฏิบติัการชุมชนและมวลชนสมัพนัธ์ใหส้ถานีต ารวจ  

4. ควรก ากับดูแลและติดตามประเมินผลกิจกรรมของเครือข่ายปฏิบติัการชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ เพ่ือการป้องกัน
อาชญากรรมทุกระยะ เพ่ือสนบัสนุน หรือแกไ้ขปัญหาในการป้องกนัอาชญากรรมในหมู่บา้น 
 

ข้อเสนอแนะในการท าการวจัิย   
การวิจัยคร้ังต่อไปควรจัดท าตัวแปรต้นให้ครอบคลุมตามลักษณะพ้ืนท่ีท่ีท าการวิจัยเพ่ือจะเป็นข้อมูลใช้ศึกษาได้

กวา้งขวางข้ึน ซ่ึงแตกต่างกนัไปตามลกัษณะขอบเขตการศึกษา 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี 2)  ผลกระทบจากการมีภาวะหน้ีสิน
ของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี และ 3) แนวทางแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี กลุ่มตวัอยา่ง คือ ขา้ราชการครู
ในจงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 381 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น และการสุ่มอย่างง่าย ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สถาบนัการเงินท่ีขา้ราชการครูเป็นหน้ี จ านวน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 1) แบบสอบถามภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครู 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.955 และเป็นแบบ Check List และ 2) แบบสัมภาษณ์แนวทางการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์
ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 
 ผลการวจิยั พบวา่ 1) ภาวะหน้ีสินของครูในจงัหวดัเพชรบุรี ท่ีเกิดจากความตอ้งการทางกายภาพ ดา้นแรก คือ บา้นพกั คิดเป็นร้อย
ละ 56.69 และวงเงินท่ีครูกูใ้นการสร้างบา้นส่วนใหญ่อยูใ่นวงเงินกูม้ากกว่า 2,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.85 แหล่งเงินท่ีใชส้ าหรับการ
สร้างบา้นพกั อนัดบัแรก คือ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู คิดเป็นร้อยละ 41.32 รองลงมา คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 30.54 และ 
2) ค่านิยมท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการมีภาวะหน้ีสิน คือ ค่านิยมทางสังคม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นอนัดบัแรก และอยูใ่นระดบัมาก  3) ผลกระทบจากการ
มีภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบั
ปานกลาง และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในอันดับแรก คือ ด้านหน้าท่ีการงาน รองลงมา คือ ด้านจิตใจ และด้านเศรษฐกิจ ตามล าดับ 4) แนว
ทางแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี คือ (1) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต เพ่ือจะไดมี้ศกัยภาพในการผ่อนช าระหน้ีไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(2) สถาบนัการเงินท่ีรับครูเขา้เป็นลูกหน้ีในระบบ ควรมี
การพิจารณาความสามารถในการช าระหน้ีของครู และ (3) ครูควรมีการวางแผนทางดา้นการเงินของครอบครัวโดยการท าความเขา้ใจกับ
สมาชิกในครอบครัวโดยการใชเ้งินอยา่งสมดุลระหวา่งรายรับกบัรายจ่าย 
 

ค าส าคัญ : ภาวะหน้ีสิน   ขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี 
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Abstract  
The purposes of this research are 1) to study the debt status of government teachers in Phetchaburi Province, 2) the effect o f the 

debt status of government teachers in Phetchaburi Province, and 3) the solution of the debt problem of government t eachers in Phetchaburi 
Province. The sample group consisted of 381 government teachers in Phetchaburi Province, selected by stratification sampling and simple 
random sampling. The main informants were 5 professionals related to financial institutions owned  by government teachers. The research 
instruments consisted of 1) the questionnaire of debt status of government teachers, the rating scale is 5 levels with a degr ee of confidence 
equal to 0.955 and Check List form and 2) interview form of solutions of government teachers in Phetchaburi Province. The statistics used 
in data analysis were percentage, mean, standard deviation. The qualitative analysis used content analysis.  

The research found that; 1) Debt status of government teachers in Phetchaburi Province , it was found that 1) the debt condition 
of the teachers arose from the physiological needs in the first aspect, that was, the house was 56.69% and the loan amount of  the government 
teachers to build the house was in the budget more than 2,000,000 Baht or 74.85 %. The source of funds for the construction of the house, 
first was the teacher savings cooperatives, accounted for 41.32 %, secondly by the Government Housing Bank of 30.54 %. 2) Val ues 
associated with debt status were social values with the average in the first rank was in a high level., and 3) The impact of the debt status of 
government teachers in Phetchaburi Province, overall, it was at a moderate level. When considering each aspect, it was found that all aspects 
were at a moderate level and the aspect that had an average value in the first level was a career path, followed by psychological, and 
economic respectively. 3) The solutions for the debt of government teachers in Phetchaburi Province were (1) Educational inst itutions 
should encourage government teachers to apply the sufficiency economy philosophy in their lives in order to have the potential to pay off 
debt according to a target set. (2) Financial institutions that accepted government teachers as debtors in the system, should  have the ability 
to pay off the debt of the government teachers should be considered, and (3) the teacher should have a family financial plan by making an 
understanding with the family members by using a balance between incomes and expenses.  

 

Keywords : Debt Status,  Government Teacher in Phetchaburi Province 
 
 

บทน า   
  อาชีพครูถือได้ว่าเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลทั่วไปจนถือได้ว่าครูเป็นผูน้ าทางสังคม  
ครูจึงตอ้งท าตวัเป็นแบบอย่างของชาวบา้นทั้งดา้นความประพฤติส่วนตวัและความเป็นอยู ่ประกอบกบัสังคมในอดีต เป็นสังคมท่ี
เรียบง่าย ท าให้การด ารงชีวิตของครูนั้นมีความสมถะ การใช้จ่ายจะมีความประหยดั อดออมไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่กู้หน้ีโดยไม่จ าเป็น 
ครูมีภาระหนา้ท่ีในการเตรียมความพร้อมสร้างเสริมสติปัญญาเป็นผูใ้หเ้คร่ืองมือในการแสวงหาความรู้และเป็นผูจุ้ดประกายแห่งการ
เรียนรู้กระตุน้การใฝ่รู้ใฝ่เรียนใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ไดมี้ความเพียรพยายามการเสาะแสวงหาความรู้อยูต่ลอดเวลา รวมทั้ง
ปลูกฝังกล่อมเกลาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์สอนทกัษะชีวิตให้สามารถท างานและด ารงชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นได ้[1] 
ส าหรับประเทศไทย กระแสโลกาภิวตัน์แห่งยคุโลกไร้พรมแดนส่งผลกระทบโดยตรงกบัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นัน่คือ “วกิฤติตม้ย  ากุง้” (Tom Yum Kung Crisis) เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ก่อใหเ้กิดความกลวัวา่จะเกิดการล่มสลายทาง
เศรษฐกิจทัว่โลก เน่ืองจากการแพร่ระบาดทางการเงิน ภายหลงัจากท่ีประเทศไทยฟ้ืนตวัจาก “วิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย” (Asian 
Financial Crisis) ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2541 เศรษฐกิจไทยก็เร่ิมทะยานข้ึนอีกคร้ังในช่วงปี พ.ศ. 2545-2550 โดยมีอตัราการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 5.6 โดยในทศวรรษท่ีผ่านมา ความยากจนในไทยลดลงอย่างต่อเน่ืองจากจุดสูงสุดท่ีร้อยละ 21  
เหลือเพียงร้อยละ 8 ในปี พ.ศ. 2552 โดยปัญหาความยากจนส่วนใหญ่ในไทยเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชนบท โดยจากจ านวนคน
ยากจนในประเทศทั้งส้ิน 5.4 ลา้น กวา่ร้อยละ 88 อาศยัอยูใ่นชนบท ในปี พ.ศ. 2553 อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทยไดช้ะลอ
ตวัลง เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา และการเมืองท่ีไม่มีเสถียรภาพ ส าหรับปี พ.ศ. 2554 ในภาพรวมธนาคารโลกคาดการณ์วา่
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เศรษฐกิจไทยจะขยายตวัในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 3.5 และผลจากนโยบายเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมน้ี ท าให้ประเทศไทยสามารถกา้วไป
ขา้งหนา้สู่เป้าหมายการพฒันาแห่งสหัสวรรษไดอ้ย่างต่อเน่ือง และประเทศไทยน่าจะบรรลุเป้าหมายการพฒันาแห่งสหัสวรรษใน
ภาพรวมไดเ้กือบทั้งหมด แต่ในทางตรงกนัขา้ม ภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูกลบัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง [2]  
 สภาพชีวิตของขา้ราชการครูมีปัญหาทางดา้นการเงินอยา่งรุนแรง นัน่คือ ก าลงัเผชิญกบัวิกฤตทางการเงินชนิด “รายไดไ้ม่
เพียงพอกบัรายจ่าย” เป็นผูต้ามกระแสสังคมอยา่งผิด แทนท่ีจะท าหนา้ท่ีช้ีน าสงัคมได ้เช่น ค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นท่ีตอ้งรับผิดชอบจ่าย
เกินตวั ไดแ้ก่ งานสมัพนัธ์กบัชุมชนท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ท าใหเ้ป็นหน้ีสินเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา ท าใหต้อ้งกูย้มืเงินจากแหล่งเงินกูต้่างๆ ทั้ง
ภาคเอกชนและสถาบนัการเงินต่าง ๆ เพ่ือน ามาใชจ่้ายให้เพียงพอต่อความจ าเป็น ท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหน้ีกบั
แหล่งหน้ีหลายแห่งรวมกนั โดยมีการกูเ้งินจากแหล่งใหม่เพ่ือน ามาใชห้น้ีแหล่งเก่าในลกัษณะของ “วงจรหน้ี” เป็นเหตุใหว้งจรหน้ี
ยาวข้ึนไม่ส้ินสุด และเพชรด าธนูศรี[3] ไดส้รุปสาเหตุท่ีขา้ราชการครูตอ้งเขา้สู่ภาวะหน้ีสินในลกัษณะวงจรหน้ีท่ีไม่ส้ินสุด ดงัน้ี  
1) กูย้ืมเป็นหน้ีตั้งแต่เรียนหนงัสือ เพราะผูป้กครองกูเ้งินเพ่ือให้เป็นทุนการศึกษา เม่ือไดเ้ป็นครูจึงตอ้งยืมเงินจากแหล่งเงินต่าง ๆ 
เพ่ือน าไปช าระหน้ีนอกระบบท่ีผูป้กครองกูย้ืมมา 2) กูย้ืมเพ่ือซ้ือยานพาหนะเพ่ือใชใ้นการเดินทางไปปฏิบติัหน้าท่ีราชการหรือ
ติดต่องานท่ีอ าเภอ เน่ืองจากครูส่วนใหญ่มีบา้นพกัอยูห่่างจากท่ีท างานมาก เพราะโรงเรียนมีบา้นพกัครูไม่เพียงพอหรือมีความทรุด
โทรมมากแลว้ จนไม่สามารถอยูอ่าศยัได ้3) กูย้มืเพ่ือสร้าง ซ่อมแซม และต่อเติมท่ีอยูอ่าศยั เน่ืองจากบา้นพกั มีไม่เพียงพอ ถึงมีก็คบั
แคบ ยิง่เม่ือครูแต่งงานมีครอบครัว ก็ยิง่ล  าบาก สวสัดิการค่าเช่าบา้นก็ไม่สามารถช่วยเหลือครูไดเ้ท่าท่ีควร เน่ืองจากก าหนดวา่ การ
บรรจุคร้ังแรก และการยา้ยตามค าร้องของตวัเอง ไม่มีสิทธ์ิเบิกค่าเช่าบา้นได ้กอปรกบัสถาบนัการเงินเปิดโอกาสใหกู้เ้พ่ือสร้างท่ีอยู่
อาศยัไดใ้นอตัราดอกเบ้ียต ่า ก็ยิ่งเป็นเหตุจูงใจให้ครูอยากมีบา้นของตวัเองมากยิ่งข้ึน 4) กูย้ืมเป็นทุนส่งบุตรหลานเล่าเรียน และ 
ใช้ในการศึกษาของตนเพื่อปรับวิทยฐานะ 5) กู้ยืมเพ่ือซ้ือเทคโนโลยีหรือเคร่ืองมือส่ือสาร เช่น คอมพิวเตอร์ วิทยุและ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี เป็นตน้ 6) กูย้ืมเพ่ือน าไปเป็นทุนสร้างอาชีพเสริม แต่มกัลม้เหลว เน่ืองจากไม่มีเวลาดูแล ไม่สอดคลอ้งกบัวิถี
ชีวติ หรือขาดประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ 7) กูย้มืเพราะค่าครองชีพสูง และภาษีสงัคมสูง แต่รายไดต้  ่า 8) กูย้มืเพราะมีค่านิยม
ผิด หวงัรวยทางลดั เช่น ติดการพนัน เล่นหวย ติดเหลา้ยาดอง ชอบพบปะสังสรรค์ ไม่มีการวางแผนในการใช้เงิน เป็นตน้  
9) กูย้มืเพราะไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล เช่น ประสบอุบติัเหตุร้ายแรง ประสบอุบติัภยั เจ็บป่วย  เป็นตน้ 

จากสาเหตุการเป็นหน้ีของครูขา้งตน้ส่งผลกระทบคุณลกัษณะของขา้ราชการครู ดงัท่ีศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตครูไดร้ะบุ
วา่ คุณลกัษณะของขา้ราชการครูท่ีมีปัญหาหน้ีสินนั้น เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้พบวา่ ขา้ราชการครูท่ีมีปัญหาหน้ีสิน
ส่วนใหญ่มีคุณลกัษณะของความเป็นครูอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการครูท่ีผ่านมาไดส่้งผลให้ขวญัและ
ก าลงัใจของขา้ราชการครูท่ีจะมาพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพถดถอยดอ้ยลงไป ซ่ึงเป็นผลให้ทั้งศกัยภาพ
ของขา้ราชการครูในฐานะผูส้อน และนกัเรียนไม่มีคุณภาพตามแนวนโยบายทางการศึกษาท่ีไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงหากปล่อยไวไ้ม่รีบ
ด าเนินการแกไ้ข ยอ่มส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางการศึกษาในระยะยาว [4] ดงันั้นปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการครูจึงถือเป็นปัญหา
เร่งด่วนของรัฐบาลท่ีไดต้ั้งเป้าหมายวา่จะแกไ้ขปัญหาหน้ีสินครู เพ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน 

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัเห็นความส าคญัในการศึกษาภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรีเพ่ือ
จะไดน้ าไปสู่การแกปั้ญหาในระยะยาวเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของครูและท าใหคุ้ณภาพการศึกษาของจงัหวดัเพชรบุรีดีข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 
  

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี 
 2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการมีภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี 
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ขอบเขตการวจิยั 
 การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเก่ียวกบัภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 

1. กลุ่มตวัอยา่ง 
    กลุ่มตวัอยา่ง คือ ขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 381 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น และการสุ่มอยา่งง่าย 
 2. ผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ ผูท้รงคุณวฒิุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัการเงินท่ีขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรีเป็นหน้ี จ านวน 5 คน 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัเร่ือง ภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี มีขั้นตอนการวจิยั 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครู จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง และ 
น ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี 
 ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั มีขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 
       2.1 ผูว้ิจยัน ากรอบแนวคิดเก่ียวกบัภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรีมาสร้างเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
ภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี เป็นแบบ Check List และแบบประมาณค่า 5 ระดบั และแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบั
แนวทางการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี 
       2.2 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี และแบบสัมภาษณ์แนวทางการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรีไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของขอ้
ค าถามในแต่ละขอ้ และประเมินความสอดคลอ้งจากนั้นหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence : IOC) ประกอบดว้ย 
1) ดร.ไพรัช  มณีโชติ เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาเก่ียวกบัภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครู 2) ดร.วรลกัษณ์  จนัทร์ผา เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ภาษาและการวจิยั และ 3) ดร.ผกาวลัย ์ นนัทวชิิต เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา ไดค้่า IOC ระหวา่ง 0.67-1.00 
       2.3 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ข และน าไป try out กบัขา้ราชการครูในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 30 
คน และน ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (  - Coefficient) ของครอนบาร์ค 
(Cronbach) มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .955 
       2.4 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ คือ ความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี ผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์ไป
สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุดา้นสถาบนัการเงิน จ านวน 5 คน และผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เชิงเน้ือหาโดยก าหนดเป็นแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี 

 

สรปุผลการวจัิย 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. ภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี พบวา่  
     1.1 ภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูท่ีเกิดจากความตอ้งการทางสรีระ ดา้นแรก คือ บา้นพกั คิดเป็นร้อยละ 56.69 และ
วงเงินท่ีครูกูใ้นการสร้างบา้นส่วนใหญ่อยูใ่นวงเงินกูม้ากกวา่ 2,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.85 แหล่งเงินท่ีใชส้ าหรับการสร้าง
บา้นพกั อนัดบัแรก คือ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู คิดเป็นร้อยละ 41.32 รองลงมา คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 30.54  
     1.2 ภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูท่ีเกิดจากความตอ้งการสวสัดิภาพ คือ การมียานพาหนะส่วนตวั พบวา่ ขา้ราชการครู
ในจงัหวดัเพชรบุรีมียานพาหนะส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 100.00 จ าแนกเป็นรถยนต ์ร้อยละ 78.22 และรถจกัรยานยนต ์ร้อยละ 21.78 
ขา้ราชการครูท่ีตอ้งกูย้มืเงินซ้ือรถทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 30.18 โดยแหล่งเงินกูอ้นัดบัแรก คือ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู คิดเป็นร้อยละ 
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47.82 รองลงมา คือ ธนาคารออมสิน คิดเป็นร้อยละ 46.96 วงเงินท่ีกูม้ากกวา่ 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.43 เหตุผลในการซ้ือ
ยานพาหนะมากเป็นอนัดบัแรก คือ เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปท างาน คิดเป็นร้อยละ 30.18 
     1.3 ภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรีท่ีเกิดจากความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของตนเอง คือ การศึกษา
ต่อในระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 75.33 ซ่ึงครูตอ้งมีการกูย้มืบางส่วนอยูใ่นอนัดบัแรก คิดเป็นร้อยละ 41.99  
   1.4 ค่านิยมท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อภาวะการมีหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี คือ ค่านิยมทางสังคม มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นอนัดบัแรก และอยูใ่นระดบัมาก 
     1.5 ขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรีท่ีมีหน้ีสินมีพฤติกรรมซ้ือสินคา้ดว้ยระบบเงินผอ่น คิดเป็นร้อยละ 95.28 ซ่ึงสินคา้ท่ี
ซ้ือดว้ยระบบเงินผอ่นอนัดบัแรก คือ รถยนต ์คิดเป็นร้อยละ 30.85  
 2. ผลกระทบจากการมีภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในอนัดบัแรก คือ ด้านหน้าท่ีการงาน รองลงมา คือ  
ดา้นจิตใจ และดา้นเศรษฐกิจ ตามล าดบั 
 3. แนวทางการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี ดงัน้ี 
      3.1 สถานศึกษาท่ีครูสงักดัอยูค่วรส่งเสริมใหค้รูใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวติ เพื่อจะไดมี้ศกัยภาพ
ในการผอ่นช าระหน้ีไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 
      3.2 สถาบนัการเงินท่ีรับครูเขา้เป็นลูกหน้ีในระบบ ควรมีการพิจารณาความสามารถในการช าระหน้ีของครู  
      3.3 ครูท่ีเป็นหน้ี ควรมีการวางแผนทางดา้นการเงินของครอบครัวโดยการท าความเขา้ใจกับสมาชิกในครอบครัว 
โดยการใชเ้งินอยา่งสมดุลระหวา่งรายรับกบัรายจ่าย 
      3.4 ควรเปล่ียนพฤติกรรมลดการซ้ือโดยใชร้ะบบเงินผอ่น 
 

อภิปรายผลการวจัิย  
 ผลการวจิยัเร่ือง ภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1.สาเหตุของการเกิดหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี พบว่าเกิดจากสาเหตุ 3 ดา้น คือ 1) ดา้นความตอ้งการ  
ครูตอ้งการบา้นท่ีอยูอ่าศยัเป็นอนัดบัแรก และรถยนตเ์ป็นยานพาหนะในการเดินทาง 2) ดา้นค่านิยม ครูมีค่านิยมทางสงัคม ตอ้งการ
การยอมรับจากสังคม และ 3) ดา้นพฤติกรรม ครูมีพฤติกรรมตอ้งการซ้ือสินคา้ระบบเงินผ่อน อาจเน่ืองมาจาก ครูเป็นอาชีพท่ี
ตอ้งการใหส้งัคมยอมรับ มีคุณภาพชีวติท่ีดี แต่ดว้ยเงินเดือนไม่สูง จึงท าใหต้อ้งเป็นหน้ีสินเพ่ือซ้ือบา้นและรถยนต ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของยุพา  กิตติดุษฎีธรรม [5] ไดว้ิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการเป็นหน้ีสินของครู สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 พบวา่ สภาพการเป็นหน้ีสินของครู โดยรายการจ่ายท่ีมากท่ีสุด คือ ผ่อนช าระหน้ีค่าบา้น และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของพิชยั ลิมานนทด์ ารง [6] ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะหน้ีสินของสมาชิกโครงการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชีวติครูจงัหวดัสกลนคร พบวา่ 
ขา้ราชการครูส่วนใหญ่ไม่ไดด้ ารงตนโดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือกูเ้งินมาแลว้จะมีการน าเงินไปใชจ่้ายค่อนขา้งฟุ่ มเฟือยเกิน
ความจ าเป็นในการด ารงชีพท่ีมีราคาแพง ส่งผลท าใหเ้กิดภาวะหน้ีสินทั้งในระยะสั้นและระยะยาวมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก คือ การ
ซ้ือหรือสร้างท่ีอยูอ่าศยั รองลงมา ไดแ้ก่ การน าเงินไปใชจ่้ายค่าเคร่ืองอ านวยความสะดวกตามสมยันิยม และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของอเนก ศรีส าราญรุ่งเรือง [7] ไดว้จิยัเร่ืองภาวะหน้ีสินและแนวทางการบริหารหน้ีสินของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษา 
จงัหวดัเลย พบวา่ ภาวะหน้ีสินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษา จงัหวดัเลย เป็นหน้ีสินประเภทเงินกูส้ามญัมาก
ท่ีสุด และส่วนทรัพยสิ์นจากการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ของสมาชิกนั้น ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของรถยนต์มากท่ีสุด รองลงมา คือ  
ทาวเฮา้ส์ การศึกษาต่อ และบา้น 
 2. แหล่งทุนท่ีขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรีกูย้ืมมากท่ีสุด คือ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูจงัหวดัเพชรบุรี อาจเน่ืองมาจาก 
ขา้ราชการครูส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูจงัหวดัเพชรบุรี และสหกรณ์ออมทรัพยค์รูฯ จะให้ครูท่ีเป็นสมาชิกกูไ้ด้
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ในวงเงินท่ีค่อนขา้งสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนนัทรัตน์  จิโรภาส [8] ไดว้ิจยัเร่ืองภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูโรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบวา่ ขา้ราชการครูมีหน้ีสินมากกวา่ 1,000,000 บาท มากท่ีสุดร้อยละ 34.8 โดยกูย้ืม
เงินจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รู ร้อยละ 39.1 
 3. ผลกระทบจากการเกิดหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นอนัดบัแรก คือ ดา้นหนา้ท่ีการงาน รองลงมา คือ ดา้น
จิตใจ อาจเน่ืองมาจากการท่ีครูมีภาวะหน้ีสินท าใหเ้กิดความกงัวลท าใหมี้ผลกระทบต่อคุณภาพของการท างาน และมีความเครียด
ส่งผลใหมี้ความไม่สบายใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจุฑารัตน์  โทษาธรรม [9] ไดว้จิยัเร่ือง ศึกษาสภาพหน้ีสินกบัความเครียด
ในท่ีท างานของขา้ราชการครู พบวา่ การรับรู้อตัราดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายแตกต่างกนัขา้ราชการครูมีความเครียดในการท างานแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4. แนวทางการแกปั้ญหาหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี คือ การส่งเสริมให้ครูใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต อาจเน่ืองมาจากการใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางท่ีครูจะสามารถใชห้ลกัเหตุผล หลกั
ความพอประมาณ และภูมิคุม้กนั ควบคู่กบัเง่ือนไขความรู้และคุณธรรม ซ่ึงจะช่วยให้ครูสามารถแกปั้ญหาทางดา้นเศรษฐกิจของ
ตนเองไดดี้ท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิชชากร  แจ่มศรี [10] ไดว้ิจยัเร่ืองภาวะหน้ีสินและแนวทางการบริหารหน้ีสินของ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนนทบุรี จ ากดั พบวา่ แนวทางการบริหารหน้ีสิน คือ การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้น
การด าเนินชีวิต ใชห้ลกัการพึ่งตนเอง จดัสรรรายได ้รายจ่ายให้เกิดความพอดี ลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น และเพ่ิมการออมโดยอาศยั
องคป์ระกอบ 3 ห่วง 2 เง่ือนไข ไดแ้ก่ ความพอประมาณ โดยปรับจากการมีหน้ีสินลน้พน้ตวั เป็นการใชจ่้ายตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม ความมีเหตุผล คือ การท าอะไร ท าอยา่งไรจึงไม่เป็นหน้ีอีก และยินดีตามควร การสร้างภูมิคุม้กนั โดยลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่
จ าเป็น หารายไดเ้สริม ออมเงิน ลดการซ้ือโดยระบบเงินผ่อน และไม่กูโ้ดยไม่จ าเป็น ทั้งน้ีตอ้งประกอบดว้ย 2 เง่ือนไข ใชค้วามรู้คู่
คุณธรรม กล่าวคือ รอบรู้ในวชิาการต่าง ๆ ท่ีจะน ามาปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด   

 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้

 1. กระทรวงศึกษาธิการควรส่งเสริมใหข้า้ราชการครูใหใ้ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวติ เพื่อจะท าให้
ครูสามารถลดหน้ีสินไดใ้นอนาคต 
 2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการเสริมศกัยภาพของครูใหมี้ความสามารถในการวางแผนการใชจ่้ายเงินใหส้มดุลกบัรายได ้
 3. ครูควรวางแผนในการใชชี้วติโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการวจิยัเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารจดัการหน้ีสินของขา้ราชการครู 
 2. ควรมีการวจิยัเก่ียวกบัตวัแบบการด ารงชีวติเศรษฐกิจพอเพียงในอาชีพของขา้ราชการครู 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) พฒันากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรง

รวมพลงั 2)เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาครู ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน 
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั และ 3) ศึกษาความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาครูกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั จ านวน 25 คน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ในภาคการศึกษาปลาย 2560  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลัง  
2) แบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจ จ านวน 30 ขอ้ 3) แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัคือค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าที 

ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐานร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั ได้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้น มีช่ือย่อว่า  DAISI 6 Steps  ได้แก่ ขั้นท่ี 1 (Define) ก าหนดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ ขั้นท่ี 2 
(Analyze the problem of a situation or event)วิเคราะห์ปัญหาของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ ขั้ นท่ี  3 (Identify alternative solutions)  
ระบุทางเลือกแกปั้ญหา ขั้นท่ี 4 (Search results) การคน้หาผลลพัธ์ ขั้นท่ี 5 (Share knowledge) แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ ขั้นท่ี 6 (Implement the 
results) น าผลลพัธ์ไปใช ้2) ผลการเรียนรู้เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาครู หลงัการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษา
เป็นฐานร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนการสอนอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .05 3) ความสามารถในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ของนกัศึกษาครู โดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐานร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวม
พลงัอยูใ่นระดบัดีมาก (X = 4.33, S.D = 0.73)  
 

ค าส าคัญ : การออกแบบการจดัการเรียนรู้ กรณีศึกษาเป็นฐาน การเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั นกัศึกษาครู 
 

Abstract  
 The objectives of this study were: 1) to develop instructions using Case-Based Learning and Collaborative Learning to promote the 
ability of Pre- Service Teachers   to design instructions,  2) to compare the learning outcomes of Pre- Service Teachers before and after studying,  
3) to study the ability to design instructions of Pre- Service Teachers. The samples of this study were: 25 undergraduate students in Early 
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Childhood Education Program of the Faculty of Education, Silpakorn University, who were studying their second semester of academic year 
2017. The samples were purposively selected. The instrument used in this research included: 1) instructions using Case Based Learning and 
Collaborative Learning, 2) 30 items of comprehensive test on the 4 units of the instructions, 3) 20 items of 5-point scale assessment on the 
ability to design instructions. The research used various types of statistics including mean, standard deviation, and T-score.  

The research found that1)The instructions using Case Based Learning and Collaborative Learning for promoting the ability of 
Pre- Service Teachers in the Faculty of Education at Silpakorn University to design instructions applied the 6 -steps  approach called DAISI. 
The first step was to define a situation or event, then followed by the second step which was to analyze the problem of a situation or event.  
The third step was to identify alternative solutions, then the fourth step was to search results. The fifth step was to share knowledge, and the 
sixth step was to implement the results. 2) The learning outcomes of Pre- Service Teachers after attending the instructions using Case Based 
Learning and Collaborative Learning were significantly at 0.05 level higher than before their attend ance. 3) The Pre- Service Teachers’ 
ability to design instructions using Case Based Learning and Collaborative Learning was in “very good” level ( X  = 4.33 S.D = 0.73).  

 

Keywords : instructional design, Case-Based Learning, Collaborative Learning, Pre- Service Teachers 
 
 

บทน า   
  ปรากฏการณ์ท่ีมีบทบาทต่อการเปล่ียนแปลงทกัษะการด าเนินชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 [1] [2][3] [4] ใน 7 เร่ือง ซ่ึงทุก
คนต้องตระหนักท่ีจะน าไปสู่เหตุผลและประเด็นการการปรับเปล่ียนบทบาทครู วิธีการเรียนของนักเรียน การจัดหลกัสูตร
สถานศึกษาและพฒันาแหล่งเรียนรู้ ครูเป็นบุคคลส าคญัในการพฒันาการศึกษา การพฒันาครูจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ในโลกยคุปัจจุบนัท่ี
กระแสแห่งความเปล่ียนแปลงทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และขอ้มูลข่าวสารไหลบ่าขา้มพรมแดนมาถึงกนัอยา่งรวดเร็ว 
ความเปล่ียนแปลงดงักล่าวยอ่มส่งผลต่อระบบการศึกษาอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยที าใหรู้ปแบบการเรียนรู้
และวธีิแสวงหาความรู้ก าลงัปรับเปล่ียนไปจากระบบการเรียนแบบดั้งเดิม ท่ีมีครูเป็นผูถ่้ายทอดความรู้สู่นกัเรียนเพียงฝ่ายเดียว ไปสู่
รูปแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีนกัเรียนสามารถแสวงหาและสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองเพ่ิมมากข้ึน ท่ามกลางสภาวะเช่นน้ีจึง
เป็นส่ิงท่ีทา้ทายยิ่งส าหรับครูในการจดัการองค์ความรู้ให้บงัเกิดผลต่อการพฒันาคุณภาพของนักเรียน ครูจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
พฒันาสมรรถนะใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบติังานหรือด าเนินกิจกรรมในวิชาชีพครูไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการขององค์กรการศึกษา ตั้ งแต่โรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ [5] 
สมรรถนะของครูในศตวรรษท่ี 21 โดยแปลจากมาตรฐานครูในมลรัฐฟลอริดา (Florida Education Standards Commission)  
สรุปไดว้า่ ครูตอ้งมีสมรรถนะใชเ้ทคนิคและยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมใหน้กัเรียนคิด สามารถใชย้ทุธศาสตร์การเรียน
การสอนท่ีหลากหลาย  มีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวิชา  สามารถสร้างสรรคบ์รรยากาศทางการเรียนรู้  และ สามารถวางแผน 
การสอนและด าเนินการตามแผนไดอ้ยา่งหลากหลาย[6] 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร เป็นคณะท่ีผลิตนกัศึกษาเพื่อไปประกอบวชิาชีพครู บุคคลท่ีก าลงัจะเขา้สู่วชิาชีพ
ครูจ าเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกฝนอบรมเพ่ือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจหลายส่ิงหลายอย่างเก่ียวกบัความเป็นครู เช่น เน้ือหาสาระท่ี
จะตอ้งน าไปสอนนกัเรียน ระเบียบวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะวิชาต่าง ๆ การปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบัฐานะความเป็นครู 
การยึดถือปฏิบติัตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ [5]รวมทั้งตอ้งมีความรู้ในมาตรฐานวิชาชีพครูในสาระต่าง ๆ โดยเฉพาะ มาตรฐาน
ความรู้ดา้นการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน ซ่ึงไดแ้ก่ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบส่ือการรู้ การเลือกใช้
แหล่งเรียนรู้ การออกแบบช้ินงาน และภาระงาน รวมทั้งการออกแบบวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นตน้   ความพยายาม
ของครูท่ีมีประสิทธิภาพนั้นหมายรวมถึง  การท่ีครูเป็นผูด้  าเนินการเชิงรุก (proactive)  มีความรับผิดชอบ (responsive) และเป็น
ผูส้นับสนุน (supportive) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ดา้นจิตวิทยาหรือทางดา้นจิตใจ จะช่วยสร้าง
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ความรู้สึกให้นกัเรียนเกิดความสบายใจในการเรียน ปราศจากความกลวัและวิตกกงัวล   มีบรรยากาศของการสร้างสรรคเ์ร้าความ
สนใจ ให้นกัเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยความสุข นกัเรียนจะเกิดความรู้เช่นน้ี ข้ึนอยูก่บั “ ครู” เป็นส าคญั ทั้งในเร่ือง
ของบุคลิกภาพ   พฤติกรรมการสอน เทคนิคการปกครองชั้นเรียน รวมทั้งปฏิสมัพนัธ์ในหอ้งเรียน 

ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้เกิดประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัหลกัการหรือวิธีการท่ีเหมาะสม 
เพ่ือน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัเรียน ดงัท่ี วชัรา  เล่าเรียนดี [7]กล่าวถึงยทุธวิธีการจดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการ
คิด  ประกอบดว้ย  การจดัการเรียนรู้แบบ CATS (Classroom  Assessment  Techniques)  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 
(Cooperative  Learning  Strategies)  การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem  Based  Learning)  การจดัการเรียนรู้โดย
การคน้ควา้อิสระ (Independent  Investigation  Learning) และการจดัการเรียนรู้โดยใช ้Case - Based  Learning ส าหรับวธีิท่ีจะช่วย
ในการพฒันาและส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา  ไดร่้วมกนัเรียนรู้เป็นกลุ่ม  มีการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  และมีการ
น าเสนอความรู้คือ การจดัการเรียนรู้โดยใช ้Case - Based  Learning ซ่ึงเป็นกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน ครู  ชั้นเรียน และโรงเรียน  
สอดคลอ้งกับ ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง[8] ได้กล่าวว่า  การใช้กรณีประกอบการสอนเป็นวิธีหน่ึงท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จักวิเคราะห์
สถานการณ์แวดลอ้มทั้งทางสงัคมและทางกายภาพเฉพาะเร่ืองกรณีท่ีอาจน ามาใชใ้นการสอน  จะเป็นเร่ืองสมมติข้ึนหรือเป็นเร่ืองท่ี
เกิดข้ึนจริงก็ได ้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจเน้ือหาและเกิดความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ข้ึน  ครูผูส้อนน ากรณีมาใช้
ในเชิงอุปนัย (Inductive) หรือนิรนัย (Deductive) ข้ึนอยู่กบัความมุ่งหมายของครูเอง  ถา้น ามาใชใ้นเชิงอุปนัย  ครูจะยกกรณีให้
ผูเ้รียนวเิคราะห์เพื่อสรุปปัญหา  แนวคิด  และแนวทางน ามาใชแ้กปั้ญหาเอง  แต่ถา้ใชใ้นเชิงนิรนยั  ครูจะอธิบายหลกัการ  กฎเกณฑ์
ต่าง ๆ แลว้ยกกรณีข้ึนมาประกอบเป็นตวัอย่างชัดเจนข้ึน ซ่ึงผลการวิจัยของ Hays [9] ท่ีพบวิธีการสอนโดยใช้ Case - Based  
Learning เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ท่ีเนน้การแสดงบทบาทและการแกปั้ญหาของผูเ้รียน โดยเนน้ความร่วมมือแบบทีมมากกวา่ 
และยงัเน้นการสืบค้นความรู้ท่ีมากกว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือหรืออาจจะเรียกว่า การเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั 
(Collaborative Learning) นบัวา่เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใชก้ระบวนการกลุ่มใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาส
ท างานร่วมกนัเพ่ือผลประโยชน์และเกิดความส าเร็จร่วมกนัของกลุ่ม ซ่ึงการเรียนแบบร่วมมือมิใช่เป็นเพียงจดัใหผู้เ้รียนท างานเป็น
กลุ่ม แต่ผูส้อนจะตอ้งพยายามใชก้ลยทุธ์วิธีใหผู้เ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการประมวลส่ิงท่ีมาจากการท ากิจกรรมต่างๆ จดัระบบความรู้
สรุปเป็นองคค์วามรู้ดว้ยตนเองเป็นหลกัการส าคญั[10] อีกทั้ง ไพฑูรย ์และคณะ [11] ไดก้ล่าววา่ การเรียนรู้น้ีเป็นวิธีการเรียนการ
สอนแบบท างานรับผิดชอบร่วมกนัเนน้การมีความสนใจร่วมกนัของสมาชิกมากกวา่ระดบัความสามารถ บทบาทของสมาชิกทุก
คนมีความชดัเจนและท างานไปพร้อม ๆ กนั ศึกษาคน้ควา้ ปฏิบติังานและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การเรียนแบบน้ีเนน้การยอมรับ
ในบทบาทหน้าท่ีของกนัและกนั รวมทั้งสามารถแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัไดต้ลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
Gokhlae [12]ท่ีเห็นวา่  Collaborative Learning เป็นวิธีการสอนท่ีเนน้กระบวนการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กเพ่ือจุดหมายร่วมกนั 
ผูเ้รียนจะมีความรับผิดชอบซ่ึงกนัและกนั เพ่ือผลส าเร็จร่วมกนั  ดงันั้น การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือผูส้อนจะตอ้งเลือกเทคนิคการ
จดัการเรียนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะร่วมกนัท ากิจกรรม รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกนั โดยท่ี
กลุ่มจะประสบความส าเร็จได ้เม่ือสมาชิกทุกคนไดเ้รียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกนั นัน่คือ การเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอยา่ง
มีประสิทธิภาพนั่นเอง จากความส าคญัของการจดัการเรียนการสอนโดยใชใ้ชก้รณีศึกษาเป็นฐาน Case Based Learning (CBL) 
และการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั (Collaborative Learning) หากน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็จะสามารถพฒันา
นกัศึกษาครู ใหมี้ความรู้และความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี  
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.เพ่ือพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาครู   
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาครู ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้าร
เรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวม 
 3. เพ่ือศึกษาความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาครู  โดยใช้การเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั เพื่อหาคุณภาพงานวจิยัดา้นหลกัสูตร การสอนและการนิเทศ 
 ขอบเขตการวจิยั 

1. ประชากร คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ลงทะเบียนเรียนในรายวชิา 462 202 
วธีิสอนทัว่ไป  ในภาคการศึกษาปลาย 2560 จ านวน 4 หมู่เรียน จ านวน 76 คน  

2. กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิา 462 
202 วิธีสอนทัว่ไป  ในภาคการศึกษาปลาย 2560 จ านวน 1 หมู่เรียน ไดแ้ก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั จ านวน  25 คน  ท่ีไดม้าจาก
การเลือกแบบเจาะจง 

3. ตวัแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรต้น ไดแ้ก่  กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั  
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความรู้เร่ืองการจดักิจกรรมการเรียนรู้และความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

4. ระยะเวลา ด าเนินการศึกษาทดลอง ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (มกราคม  - มิถุนายน 2561) จ านวน 9 
สปัดาห์ 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลองแบบแผนการวจิยั Pre – Experimental Research แบบหน่ึงกลุ่มทดสอบก่อน
ทดสอบหลงั โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบ  One – Group Pretest - Posttest Design [13] ดงัตารางท่ี 1 
             ตารางท่ี 1 แบบแผนการทดลองแบบ  One – Group Pretest - Posttest Design 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
T1 X T2 

 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 1. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั  
 2. แบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 30 ขอ้ 30 คะแนน 
 3. แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ จ านวน 20 ขอ้ มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั 
คือ มากท่ีสุด  มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด   
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
 1. กจิกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั  
  1.1 วเิคราะห์การจดัการเรียนรู้กรณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั  เอกสารและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งไทยและต่างประเทศ 
  1.2 การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรตามรายวิชา 462 202 วิธีสอนทั่วไประดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 
  1.3 สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั  
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  1.4 เสนอกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั ต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน  คือ 1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอน/วิธีสอน  2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวชิาชีพครู และ 3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัและประเมินผล 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสม เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดบัคือมากท่ีสุด  
มาก ปานกลางนอ้ยและนอ้ยท่ีสุด  ของ Likert’s Five  Rating  Scales   [13]โดยก าหนดเกณฑร์ะดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั ส าหรับการให้ความหมายของค่าท่ีวดัได ้ ผูว้ิจยั
ได้ก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลความหมายค่าความคิดเห็นโดยได้จากแนวคิดของ Best [14] ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง มีค่า 0.50 ข้ึนไป  
  1.5 ปรับปรุงแกไ้ขกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั 
ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
  1.6 น ากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั ท่ีปรับปรุง
แลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง   
 2. แบบทดสอบวดัความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการจดักจิกรรมการเรียนรู้  
  2.1 ศึกษาวเิคราะห์เก่ียวกบักาสร้างแบบทดสอบ จากเอกสาร หนงัสือ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
  2.2 สร้างแบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4 หน่วย ไดแ้ก่ 1) เทคนิควทิยาการ
จดัการเรียนรู้ จ านวน 12 ขอ้ 2) ผลิตส่ือและการพฒันาวตักรรมในการเรียนรู้ จ านวน 5 ขอ้ 3) การวดัและประเมินผล จ านวน 8 ขอ้ 
และ 4) การบริหารจดัการชั้นเรียน จ านวน 2 ขอ้ รวมจ านวน 30 ขอ้ 30 คะแนน เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก ก าหนด
เกณฑก์ารใหค้ะแนนคือตอบถูกได ้1 คะแนนและตอบผิดได ้0 คะแนน 
  2.3 เสนอแบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้  4 หน่วย น ามาให้ผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 คนตรวจสอบและน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence :IOC ) ของเคร่ืองมือไดค้ะแนน
ดชันีความสอดคลอ้งมีค่า  0.66-1.00 แสดงวา่แบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้  วดัความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4 หน่วยมีความเหมาะสมสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงค ์
  2.4 น าแบบทดสอบวดัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือกบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ปีการศึกษาปลาย 2560 สาขาวชิาการประถมศึกษา จ านวน 23 คน   
  2.5 น าผลการทดลองมาวิเคราะห์รายขอ้เพ่ือหาคุณภาพตรวจสอบค่าความยากง่ายของแบบทดสอบปรนัย คือ
สดัส่วนจ านวนผูต้อบขอ้สอบถูกในแต่ละขอ้ต่อจ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด โดยใชเ้กณฑค์วามยากง่ายระหวา่ง 0.20-0.80  ตรวจสอบ
ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบปรนยั คือการตรวจสอบวา่ขอ้สอบสามารถจ าแนกนกัศึกษาเก่ง และนกัศึกษาอ่อนไดดี้เพียงใด
โดยใชเ้กณฑค์่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 - 0.70 
  2.6 ตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) คือการตรวจสอบผลการวดัท่ีสม ่าเสมอและคงท่ีโดยผูว้ิจัยเลือก
แบบทดสอบแบบปรนยัท่ีผา่นเกณฑม์าหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยวธีิการของคูเดอร์ - ริชาร์ดสนัจากสูตร KR-20  โดย
ใชเ้กณฑค์่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.75 เป็นตน้ไป ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งชุด 0.96 
  2.7  ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
  2.8 น าแบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยักบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 
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 3. แบบประเมนิความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  
  3.1 การศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ การ
เขียนแผนการสอน   
  3.2 สร้างแบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  จ านวน 20 ขอ้  มีลกัษณะเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) คือมากท่ีสุด  มาก ปานกลางนอ้ยและนอ้ยท่ีสุด  ของ Likert’s Five  Rating  Scales  [13] 
  3.3 น าแบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ ท่ีสร้างข้ึนเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช ้ และดา้นการวดัและประเมิน เพ่ือน าไปหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของแบบทดสอบ (Index of Objective Congruence : IOC) ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตอ้งมีค่า .50 ข้ึนไป  
  3.4 น าแบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ ท่ีแกไ้ขแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 การด าเนินการทดลองในการวจิยั 
  ในการด าเนินการทดลอง ผูว้จิยัแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  1. ขั้นก่อนการทดลอง เป็นขั้นท่ีผูว้จิยัเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
   1.1 ผูว้ิจยัช้ีแจงเก่ียวกบัขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน Case Based Learning 
(CBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลัง (Collaborative Learning) ในหน่วยการเรียนรู้ ทั้ ง 4 หน่วย และวิธีวดัและ
ประเมินผล และการทดลองสอนจริงในสถานศึกษา โดยใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินการทุกขั้นตอน   
   1.2 ให้นกัศึกษาท าแบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้ 
จ านวน 30 ขอ้ ก่อนเรียน (pretest) ฉบบัเดียวกนักบัแบบทดสอบหลงัเรียน 
  2.ขั้นทดลอง  ผูว้ิจยัด าเนินการสอนตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้
แบบร่วมแรงรวมพลงั ท่ีสร้างไวแ้ละใชเ้คร่ืองมือในการวจิยัท่ีเตรียมไว ้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
   2.1 เวลาท่ีใชใ้นการทดลองตามรูปแบบของกิจกรรมฯ ใน 4 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 7 สัปดาห์ ๆ ละ 1  วนั 
รวม 2 ชัว่โมง  
   2.3 เน้ือหาท่ีใชท้ดลองสอน คือ รายวิชา 462 202 วิธีสอนทัว่ไป  จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ เทคนิค
วทิยาการจดัการเรียนรู้  จ านวน 3 สปัดาห์ ผลิตส่ือและการพฒันาวตักรรมในการเรียนรู้ จ านวน 1 สปัดาห์ การวดัและประเมินผล 2 
สปัดาห์ และการบริหารจดัการชั้นเรียน 
   2.4 นกัศึกษาแบ่งกลุ่มตามกิจกรรมการเรียนรู้ และ ฝึกปฏิบติัการออกแบบแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
   2.5 ผูว้จิยัประเมินแผนกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาแต่ละกลุ่ม  
   2.6 ด าเนินการสอน โดยผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการสอนเอง  
  3. ขั้นหลงัการทดลอง ภายหลงัเสร็จส้ินการด าเนินการทดลอง 
ผูว้ิจยัด าเนินการทดสอบหลงัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้ 
จ านวน 30 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest ) ฉบบัเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียน แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ทางสถิติ 

 

ผลการวจัิย 
 1. รูปแบบการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาครู  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดข้ั้นตอนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้น มีช่ือยอ่วา่  DAISI 6 Steps  ไดแ้ก่  
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ขั้นท่ี 1 ก าหนดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ (Define a situation or event)ผูส้อนใหน้กัศึกษาจดักลุ่มขนาดเล็ก 4-5 คน และ
ผูส้อนน าเสนอกรณีศึกษาท่ีเป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์จริงหรือจ าลอง จากข่าวหนงัสือพิมพ ์ส่ือสังคมออนไลน์ เวบ็ไซต ์เป็น
ตน้ ทั้งในดา้นบวก ดี และดา้นลบ ไม่ดี 

ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์ปัญหาของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ (Analyze problems of the situation or event)โดยสมาชิกในกลุ่ม
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณีศึกษา สถานการณ์หรือเหตุการณ์ในภาพรวม ซ่ึงจะน าไปสู่การคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ิมเติม จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
โดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล และน ามาอภิปรายร่วมกนั โดยผูส้อนใชแ้นวทางตั้งค  าถาม เทคนิค 5 W 1 H 
(What Who When Where Why How) และใหน้กัศึกษาคน้หาสาเหตุของปัญหาวา่คืออะไร ท าไมจึงเกิดเหตุการณ์แบบน้ี 

ขั้นท่ี 3 ระบุทางเลือก (Identify alternative solutions)สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัระดมสมองเพ่ือหาวิธีการศึกษากรณีศึกษาท่ี
หลากหลายทางเลือก และระบุเลือกวิธีวิธีการท่ีเหมาะสม ดว้ยวิธีการใดวิธีการหน่ึงท่ีสมาชิกกลุ่มเห็นวา่เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด  และ
สอดคลอ้งกบัหลกัการ (Principle) แนวคิด (Concept) ทฤษฎี (Theory) และงานวจิยั (Research) ของใครท่ีไดท้ าไว ้  

ขั้นท่ี 4 การคน้หาผลลพัธ์ (Search for results)โดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัน าทางเลือก หรือแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด ตามบริบทของตนเอง และของผูเ้รียน  

ขั้นท่ี 5 แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share)นกัศึกษาตรวจสอบค าตอบหรือแนวทางท่ีคน้พบ โดยน าเสนอวิธีการปฏิบติัท่ีคน้พบ
หนา้ชั้นเรียนใหเ้พ่ือนกลุ่มอ่ืนไดรั้บรู้ดว้ย ผูส้อนและนกัศึกษาอภิปรายเก่ียวกบัวธีิการปฏิบติันั้นๆ    

ขั้นท่ี 6 น าผลลพัธ์ไปใช ้ (Implement) โดยนกัศึกษากลุ่มอ่ืนสามารถน าวิธีการปฏิบติัท่ีคน้พบถูกตอ้ง และเป็นท่ียอมรับ
ร่วมกนัของทุกกลุ่มไปใชใ้นการปฏิบติัต่อไป (ดงัรูปท่ี 1) 

 
 

 
 

รูปท่ี 1 กิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้น (DAISI 6 Steps)   
2. ผลของการใชกิ้จกรรมการเรียนการสอน  DAISI 6 Steps  พบวา่  ผลการเรียนรู้เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของ

นกัศึกษาครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ท่ีศึกษาในรายวิชา 462 202 วิธีสอนทัว่ไปหลงัการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษา
เป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 (ตารางท่ี 2) 

 
 
 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 10 (January  - April)  38  - 48  (2020)     Vol. 10, No. 1 

45 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 10 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563 

ตารางที ่2 เปรียบเทยีบผลการเรียนรู้เกีย่วกบัการจดักจิกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาครู ก่อนและหลงัเรียน 

การทดสอบ จ านวนนักศึกษา คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย่ (X ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

ค่า t 

ก่อนเรียน 25 30 15.48 1.80 39.45* 
หลงัเรียน 25 30 23.92 1.89 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

3.ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาครู สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั ท่ีศึกษาในรายวชิา 462 
202 วธีิสอนทัว่ไป โดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั อยูใ่น
ระดบัดีมาก(X = 4.33, S.D = 0.73) รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3 ผลความสามารถในการออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาครู  

รายการประเมนิ 

ระดบัความสามารถ 

กลุ่มที ่

1 2 3 4 5 6 
1. แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพนัธ์กับหน่วยการเรียนรู้ท่ี
ก าหนดไว ้

4 4 5 4 4 4 

2. แผนการจดัการเรียนรู้มีองคป์ระกอบส าคญัครบถว้น(ตามท่ีก าหนด) 5 4 4 4 5 4 
3. ความสอดคลอ้งของสาระส าคญั/ความคิดรวบยอดกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัช้ีวดัหรือผลการเรียนรู้ 

4 5 4 4 4 4 

4. ตวัช้ีวดัหรือผลการเรียนรู้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ พฒันาผูเ้รียน
ใหเ้กิด KPA 

4 5 4 5 4 4 

5. จุดประสงคก์ารเรียนรู้พฒันาผูเ้รียนครอบคลุมดา้น KPA 4 4 5 4 4 4 
6. ช้ินงานและภาระงานเหมาะสมกบัตวัช้ีวดั 5 4 5 4 5 5 
7. สาระการเรียนรู้ เหมาะสมกบัเวลาและตวัช้ีวดัหรือผลการเรียนรู้ 4 5 5 4 4 5 
8. กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งเป็นขั้นตอนตามความเหมาะสม 5 5 4 5 5 4 
9. กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และระดับชั้น
นกัเรียน 

4 4 5 4 4 4 

10. กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย และสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 5 4 4 4 5 4 
11. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถพฒันาครอบคลุมดา้นองคค์วามรู้ 

กระบวนการและเจตคติ 
4 4 5 4 4 4 

12. กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดของ
นกัเรียน 

4 5 4 4 4 4 

13. กิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 4 5 4 5 4 4 
14. กิจกรรมการเรียนรู้เนน้ใหน้กัเรียนปฏิบติัจริง 5 4 5 4 5 4 
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รายการประเมนิ 

ระดบัความสามารถ 

กลุ่มที ่

1 2 3 4 5 6 
15. แผนการจดัการเรียนรู้ก าหนดวสัดุอุปกรณ์ ส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ี

หลากหลายเหมาะสม 

5 5 4 4 5 4 

16. แผนการจดัการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้และกิจกรรม

การเรียนรู้ 

4 4 4 4 5 4 

17. นกัเรียนใชส่ื้อดว้ยตนเอง 4 4 5 5 5 4 

18. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ 4 5 5 4 5 4 

19. การวดัและประเมินผลระบุเคร่ืองมือวดัและประเมินไวอ้ยา่งชดัเจน 4 5 5 4 4 4 

20. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั

หรือผลการเรียนรู้ 

4 4 4 4 4 4 

รวม 86 89 90 84 89 82 

เฉลีย่( X ) 4.30 4.45 4.50 4.20 4.45 4.10 

S.D 0.73 0.68 0.76 0.81 0.74 0.68 

ระดบัคุณภาพ ดมีาก ดมีาก ดมีาก ด ี ดมีาก ด ี

เฉลีย่รวม( X ) 4.33 

S.D 0.73 

ระดบัคุณภาพ ดมีาก 
 

อภิปรายผล 
 1. การพฒันาการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั  เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาครู  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดข้ั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
ท่ีเรียกว่า “DAISI 6 Steps”   มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท่ี 1 ก าหนดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ (Define a situation or event) ขั้นท่ี 2 
วิเคราะห์ปัญหาของสถานการณ์หรือเหตุการณ์  (Analyze problems of the situation or event) ขั้ นท่ี 3 ระบุทางเลือก (Identify 
alternative solutions) ขั้นท่ี 4 การคน้หาผลลพัธ์ (Search for results) ขั้นท่ี 5 แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share) และขั้นท่ี 6 น าผลลพัธ์ไปใช ้ 
(Implement) จากทั้ง 6 ขั้น ขั้นท่ีส าคญัคือขั้นท่ี 1 ก าหนดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ (Define a situation or event) เพราะเป็นขั้นท่ี
อาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งจดัหากรณีศึกษาท่ีตรงกบัเน้ือหา และน่าสนใจตรงกบัเร่ืองหรือหน่วยท่ีสอน เพ่ือใหน้กัศึกษาไดจ้ะไดน้ ามาสู่ขั้น
ท่ี 2 คือ วิเคราะห์ปัญหาของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ หากผูส้อนจดัหากรณีศึกษาไดต้รงกบัเร่ืองท่ีสอนไดจ้ะท าให้การเรียนการ
สอนเกิดการวิเคราะห์หรือระปัญหาในขั้นท่ี 2 ได ้และร่วมมือกนัเรียนรู้ไม่ได ้ดงัท่ีมีนกัวิชาการหลายคนไดเ้สนอไว ้ Case - Based 
Learning เป็นการสร้างกรณีศึกษาอนัเป็นจุดแข็งเพ่ือการแสวงหาความรู้ใหม่ผ่านการประยุกต์ใชแ้ละการอภิปราย เน่ืองจากเป็น
การบูรณาการการเรียนรู้  ดงันั้น ผูเ้รียนจึงตอ้งเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลข่าวสารความรู้ และคดักรองความส าคญัของขอ้มูลท่ีมีและไม่มี
ประโยชน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Harman [15]  ไดก้ล่าวอีกวา่ Case - Based Learning เป็นวธีิการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นพ้ืนฐาน  โดยทัว่ไป
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จะนิยามจากกรณีศึกษาท่ีมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการศึกษา  เป็นกระบวนการท่ีมุ่งให้นกัเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิดว้ยเน้ือหาท่ีพวกเขาเรียนใน
ชั้นเรียนโดยใชว้ิธีการแบบมืออาชีพ  โดยกระบวนการดงักล่าวจะก าหนดสถานะผูเ้รียนใหแ้กปั้ญหาผ่านการกระตุน้จากสถานการณ์
จ าลองในชีวติจริง และ แบบร่วมแรงรวมพลงั (Collaborative Learning) เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถ
ต่างกนั ไดร่้วมมือกนัท างานกลุ่มดว้ยความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีในกลุ่มของตน ท าให้งานของกลุ่มด าเนิน
ไปสู่เป้าหมายของงานได ้[16] ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Slavin, Robert E. [17] ท่ีกล่าววา่ เป็นวธีิการจดัการเรียนการสอนท่ีใหน้กัเรียนท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  โดยทั่วไปมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน  สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการเรียนต่างกัน  สมาชิกในกลุ่มจะ
รับผิดชอบในส่ิงท่ีไดรั้บการสอน  และช่วยเพ่ือนสมาชิกใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ย  มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  โดยมีเป้าหมายในการ
ท างานร่วมกนั  คือ  เป้าหมายของกลุ่ม  และในขั้นท่ี 2 วิเคราะห์ปัญหาของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ (Analyze problems of the 
situation or event) ผูส้อนจะตอ้งเร่ิมใชค้  าถามง่ายๆ เพ่ือทบทวนความรู้ของนกัศึกษาก่อน โดยใชเ้ทคนิค 5 W 1 H (What Who When 
Where Why How) จากนั้นก็ใชค้  าถามท่ีมีระดบัสูงข้ึนเนน้ให้นกัศึกษาใชก้ระบวนการคิดขั้นสูง เป็นค าถามลกัษณะท่ีทา้ทายเพื่อให้
นกัศึกษาคน้หาสาเหตุของปัญหาวา่คืออะไร ท าไมจึงเกิดเหตุการณ์น้ี หากนกัศึกษาเป็นครูหรือนกัเรียนจะท าอยา่งไรเป็นตน้ เพราะ
การจดัการเรียนรู้โดยใชค้  าถามเป็นการมุ่งพฒันากระบวนการทางความคิดของผูเ้รียน ผูส้อนจะตอ้งป้อนค าถามในลกัษณะต่าง ๆ 
เพื่อใหผู้เ้รียนใชค้วามคิดชิงเหตุผล วเิคราะห์ สงัเคราะห์ หรือประมาณค่า [18] 

2. ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ท่ีศึกษาในรายวิชา 
462202 วิธีสอนทั่วไป โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั  
อยูใ่นระดบัดีมาก ( = 4.33, S.D = 0.73) ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะวา่ นกัศึกษาไดศึ้กษางานตวัอยา่งจากสารสนเทศท่ีผูว้จิยัไดน้ าเสนอใน
กลุ่ม Face book ของชั้นเรียน และประเด็นค าถาม โดยใชก้รณีศึกษาทั้ง ในดา้นไม่ดี และ ดา้นดี ของครูจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
ทั้งส่ือออนไลน์ และ ข่าวจากส่ิงพิมพ ์และโทรทศัน์ครู ในเร่ืองเทคนิควิทยาการจดัการเรียนรู้  ผลิตส่ือและการพฒันาวตักรรมใน
การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การบริหารจดัการชั้นเรียน ท าให้นกัศึกษาไดมี้กรณีศึกษาของครูท่ีสอนดี ๆ เป็นตวัอยา่งท่ีดีใน
การจัดการเรียนรู้  ซ่ึงสอดคลอ้งกับ Mellish  and  Brink [19] ได้เสนอว่า  Case – Based  Learning นักศึกษาศึกษาและท าความ
เขา้ใจ และเตรียมพร้อมท่ีจะวเิคราะห์วจิารณ์สาระส าคญัในกรณี และร่วมกนัวเิคราะห์วจิารณ์กรณีศึกษา ซ่ึงเป็นการใชก้ระบวนการ
กลุ่มในการเรียนรู้ในระยะน้ี นักศึกษาอาจต่อตา้นขอ้คิดเห็นใหม่ ๆ ท่ีขดัแยง้กบัความเช่ือของตน อีกทั้ง Brett [20] ไดก้ล่าวว่า  
การจดัการเรียนรู้โดยใช ้Case – Based  Learning เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตรวจสอบสมมติฐานจากค าตอบท่ีคน้พบและในขั้นน้ีมี
การน าเสนอใหเ้พ่ือนกลุ่มอ่ืนไดรั้บรู้ดว้ย และ น าผลลพัธ์ไปใช ้ น าผลลพัธ์ท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกนัของทุกกลุ่มมาใช ้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าวจิยัไปใช้ 
 1. การใชก้ารจดัการเรียนรู้ แบบ“DAISI 6 Steps” ผูส้อนตอ้งเลือกกรณีศึกษา จากสารสนเทศ สังคมออนไลน์ ข่าว 
ส่ิงพิมพ ์โทรทศัน์ครู ทั้งในดา้นบวก/ดี และดา้นลบ/ไม่ดีให้เหมาะสมกบัเน้ือหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ดงันั้นผูส้อนจะตอ้งมี
ความสามารถในการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพ่ือใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาจากวดีีโอ/สารสนเทศก่อนเขา้ชั้นเรียน 
 2. การใชก้ารจดัการเรียนรู้ แบบ“DAISI 6 Steps” อาจารยต์อ้งมีการตั้งเง่ือนไข และวางแผน แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
และเกณฑก์ารประเมินผลงาน ใหน้กัศึกษาทราบตั้งแต่ชัว่โมงแรก  
 ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัในครังงต่อไป 
 1. ควรมีการวจิยักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน Case Based Learning (CBL) ร่วมกบัการเรียนรู้
แบบร่วมแรงรวมพลงั (Collaborative Learning) เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิในรายวชิาอ่ืน ๆ  
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 2.ควรมีการวิจยัโดยใชแ้นวคิด กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน Case Based Learning (CBL) 
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั (Collaborative Learning) เพ่ือพฒันาคุณลกัษณะของนกัศึกษาดา้นต่าง ๆ  เช่น ดา้นการคิด
วเิคราะห์ การแกไ้ขปัญหา การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
 กำรวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำ 1) ระดบัของปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองค์กำร ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร ปัจจยัดำ้น
แรงจูงใจ และปัจจยัดำ้นเทคโนโลยีดิจิทลัของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 2) ระดบัสุขภำพ
องคก์ำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 3) ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัดำ้นโครงสร้ำง
องค์กำร ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำร ปัจจัยด้ำนแรงจูงใจ และปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี ดิจิทัลกับสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวดัฉะเชิงเทรำ และ 4) ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร ด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำร  
ดำ้นแรงจูงใจ และดำ้นเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดั
ฉะเชิงเทรำ กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและครูผูส้อน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวดัฉะเชิงเทรำ  
ก ำหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่ำงโดยวิธีกำรค ำนวณเทียบบญัญติัไตรยำงศ์ จ  ำแนกตำมสถำนศึกษำ ซ่ึงพิจำรณำจำกจ ำนวนของผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำและครูผูส้อน โดยใช้วิธีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีกำรจับสลำก  ได้กลุ่มตัวอย่ำง  
จ ำนวน 210  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั เป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดบั มีค่ำควำมเช่ือมัน่ .970 สถิติท่ีใชใ้นกำรวเิครำะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติพ้ืนฐำน กำรวเิครำะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และกำรวเิครำะห์ถดถอยพหุคูณ  
 ผลกำรวิจยัพบว่ำ 1) ปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองค์กำร ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองค์กำร ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ ปัจจยัดำ้นเทคโนโลยี
ดิจิทัล มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมำก 2) สุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวดั
ฉะเชิงเทรำ มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมำก 3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยกับสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำมีควำมสัมพนัธ์กนัอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 4) ปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองค์กำร 
ดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร ดำ้นแรงจูงใจ และดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลัส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ มีอ  ำนำจพยำกรณ์ไดร้้อยละ 88.10 โดยปัจจยัท่ีมีอ  ำนำจพยำกรณ์มำกท่ีสุด คือ ดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร 
รองลงมำ คือ ดำ้นแรงจูงใจ ดำ้นเทคโนโลยีดิจิทัล อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 และปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำร อย่ำงมีนัยส ำคญั
ทำงสถิติท่ีระดบั .05 เขียนเป็นสมกำรพยำกรณ์ในรูปของคะแนนดิบ ไดด้งัน้ี Y = .142 + 0.132X1 + 0.328X2 + 0.342X3 + 0.140X4 และสมกำร
พยำกรณ์ในรูปคะแนนมำตรฐำนไดด้งัน้ี     Zy = 0.143X1 + 0.355X2 + 0.364X3 + 0.157X4 
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Abstract  
 The purposes of this research were to study 1) The level of the four factors were, organizational structure, organizational 
environment, motivation, and digital technology of educational institutions under the office of vocational education commissi on, 
Chachoengsao; 2) The organizational health level of educational institutions under the office of vocational education commission , 
Chachoengsao; 3) The relationship between the factors regarding organizational structure, organizational environment, motivat ion, and 
digital technology and organizational health of educational institutions under the office of vocational education commission,  Chachoengsao; 
and 4) The factors regarding organizational structure, organizational environment, motivation, and digital tech nology affecting 
organizational health of educational institutions under the office of vocational education commission, Chachoengsao. The samp le consisted 
of school administrators and teachers. Under the Office of the Vocational Education Commission Chacho engsao Determine the proportion 
of the sample by using the method of calculation Classified by educational institution which is determined by the number of s chool 
administrators and teachers by using the Simple Random Sampling method using lottery methods the sample group was 210 people in total. 
The instrument was five-rating scale questionnaires which was divided into 2 aspects, namely the factors affecting organizational health 
with the reliability at .924 and organizational health of educational institution with the reliability at .957. The statistics used were percentage, 
mean, standard deviation, Pearson's Product Moment Correlation Coefficient, and multiple regression analysis.  
 The research results were as follows: 1) The level of factors regarding the organizational structure, the organizational 
environment, the motivation, and the digital technology was average of a high level. 2) The level of organizational health of  educational 
institutions under the office of vocational education commission, Chachoengsao was average of a high level. 3)  The factors regarding the 
organizational structure, the organizational environment, the motivation and the digital technology had a positive correlatio n with the 
organizational health of educational institutions under the office of vocational education commission, Chachoengsao province with the 
statistical significance at the level of .01. 4) The factors regarding the organizational structure, the organizational envir onment, the 
motivation and the digital technology affected the organizational health of educational institutions under the office of vocational education 
commission, Chachoengsao province. The prediction power was at  88.10 percent with the most predicted are environmental factors. And 
the second highest motivation factors and digital technology factor the statistical significance at the level .01 and organizational structure 
factors with the statistical significance at the level of .05. Can be written as the forecasting equation in the form of raw scores as follows  
Y = .142 + 0.132X1 + 0.328X2 + 0.342X3 + 0.140X4.  And forecasting equations in the form of standard scores as follows  Zy = 0.143X1 + 
0.355X2 + 0.364X3 + 0.157X4. 

 

Keywords : Organizational Health, Organizational Structure, Organizational Environment, Motivation, Digital Technology 
 
 

บทน า   
  นโยบำยประเทศไทย 4.0 เป็นแนวคิดท่ีจะปรับเปล่ียนประเทศ  เพ่ือให้ประเทศหลุดพน้จำกกับดักประเทศรำยได้  
ปำนกลำง อนัหมำยถึง ประเทศก ำลงัพฒันำไปสู่ประเทศท่ีมีรำยไดสู้งกลำยเป็นประเทศท่ีพฒันำแลว้ สอดคลอ้งกบัยุคดิจิทลั           
ท่ีเขำ้มำเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของประชำชนทัว่ไป กำรจดักำรศึกษำท่ีผลิตคนยคุดิจิทลัเขำ้สู่กำรควบคุมเคร่ืองจกัรและสร้ำงสรรค์
ประดิษฐก์รรม อนัน ำไปสู่ผลิตภณัฑจ์ำกควำมคิดสร้ำงสรรค ์ผลิตคนท่ีจะไปประกอบอำชีพอิสระและเป็นผูป้ระกอบกำรสมยัใหม่
ท่ีมีทักษะท ำมำหำกินไดด้้วยตนเอง [1] สถำนศึกษำในสังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จึงมีบทบำทหน้ำท่ีและ   
ควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญัในกำรจดักำรศึกษำในดำ้นวชิำชีพใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ เพ่ือผลิต   และ
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พัฒนำก ำลังคนในด้ำนวิชำชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้ งเป็นกำรยกระดับกำรศึกษำวิชำชีพ           
ให้สูงข้ึน เพ่ือให้สอดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำน และพฒันำผูส้ ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มีทักษะ       
และกำรประยกุตใ์ห้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวฒิุอำชีวศึกษำแต่ละระดบักำรศึกษำ สำมำรถประยกุตใ์ชใ้นกำรปฏิบติังำน และกำร
ด ำรงชีวติอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภำวะท่ีดี [2] 
 สุขภำพองค์กำร เป็นแนวคิดเก่ียวกบักำรพฒันำองค์กำรทำงกำรศึกษำ และยงัเป็นกำรศึกษำควำมสำมำรถของระบบ
ภำยในขององค์กำร รวมทั้ งสุขภำพองค์กำรยงัเป็นตวับ่งช้ีอย่ำงหน่ึงของกำรมีประสิทธิภำพขององค์กำร เรวตัร งะบุรงค์  [3]         
ไดก้ล่ำววำ่ สุขภำพองคก์ำรเป็นตวับ่งช้ีอยำ่งหน่ึงของกำรมีประสิทธิภำพองคก์ำร ไดแ้ก่ 1) มีควำมใฝ่รู้รักกำรอ่ำนแสวงหำควำมรู้
ของผูเ้รียน 2) ควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนของครูผูส้อน 3) ควำมสำมำรถในกำรใช้ส่ือ  นวตักรรม และเทคโนโลยีของครู              
 4) ควำมสำมำรถในกำรจดักำรทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 5) ควำมสำมำรถในกำรปรับเปล่ียนต่อสภำวะส่ิงแวดลอ้มท่ีมำ
กระทบทั้ งภำยในและภำยนอก ซ่ึงฮอยและซำโบ Hoy & Sabo [4]  กล่ำวว่ำ ตวับ่งช้ีของกำรมีประสิทธิภำพขององค์กำรท่ีดี             
มีทั้งหมด  6 ดำ้น ประกอบดว้ย 1) เกียรติศกัด์ิของสถำนศึกษำ 2) ควำมเป็นผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 3) อ ำนำจอิทธิพลของ
ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 4) กำรสนบัสนุนทรัพยำกร 5) กำรอยูร่่วมกนัของครู และ 6) กำรมุ่งเนน้วชิำกำร  

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ เป็นองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อกำรส่งเสริมให้องคก์ำรมีสภำวะท่ีองค์กำร
สำมำรถจดักำรกบัปัญหำท่ีเกิดข้ึนกบัองค์กำร เพื่อให้องค์กำรอยู่ท่ำมกลำงสังคมท่ีมีกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงไดใ้นระยะยำว  
เรวตัร งะบุรงค์ [3] ได้ศึกษำปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ โดยเลือกปัจจัยท่ีส่งผลต่อสุขภำพองค์กำร 
ประกอบดว้ยส่วนท่ีส ำคญั 5 ดำ้น ไดแ้ก่ 1) โครงสร้ำงองคก์ำรแบบทำงกำร 2) สภำพแวดลอ้มภำยนอกองค์กำร 3) เทคโนโลย ี
4) แรงจูงใจ และ5) วฒันธรรมองคก์ำรเชิงสร้ำงสรรค ์อรัญญำ สำรีโพธ์ิ [5] กล่ำววำ่ ส่ิงท่ีมีผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภำพของ
กำรด ำเนินงำนในโรงเรียนท่ีปฏิบัติอยู่จริง ซ่ึงวดัได้จำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของผู ้บริหำรและครูท่ีมีต่อปัจจัย 5         
ปัจจยั ดงัน้ี 1) ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มภำยนอกองคก์ำร 2) ปัจจยัดำ้นระบบสังคม 3) ปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำร 4)  ปัจจยัดำ้น
ทรัพยำกรขององค์กำร 5) ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ ผูว้ิจยัไดท้ ำกำรสังเครำะห์แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภำพองค์กำรของ
สถำนศึกษำ ของนกัวชิำกำร นกักำรศึกษำ ท ำใหไ้ดปั้จจยัท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ี ประกอบดว้ยปัจจยั 4 ดำ้น คือ 1)  ดำ้นโครงสร้ำง
องคก์ำร 2) ดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร 3) ดำ้นแรงจูงใจ และ4) ดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลั 

สถำนศึกษำท่ีมีสุขภำพดีหรือเป็นองค์กำรท่ีมีกำรบริหำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลจะมีตวับ่งช้ีหรืออำศัย      
ส่ิงส ำคญัหลำยประกำร ดังผลกำรวิจยัของ เรวตัร งะบุรงค์ [3] พบว่ำ ปัจจัยดำ้นวฒันธรรมองค์กำรเชิงสร้ำงสรรค์ ปัจจยัดำ้น
แรงจูงใจ และปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำร สำมำรถพยำกรณ์ไดร้้อยละ 80 ส่วนปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร และปัจจยัดำ้น
เทคโนโลยีสำมำรถพยำกรณ์ได้อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ ท่ีระดับ .05 จำกผลกำรศึกษำงำนวิจัยขำ้งตน้ จึงพบว่ำ ปัจจัยด้ำน
โครงสร้ำงองค์กำร ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองค์กำร  ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ และปัจจยัดำ้นเทคโนโลยี สำมำรถพยำกรณ์สุขภำพ
องคก์ำรไดอ้ยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 
 ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวฒัน์  [6]  ท ำกำรวิจัยและกล่ำวถึงระบบอำชีวศึกษำไทยว่ำ ปัญหำท่ีส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำของ
อำชีวศึกษำในปัจจุบนัยงัขำดแคลนงบประมำณในระบบอำชีวศึกษำ กำรลงทุนดำ้นครุภณัฑ์ของอำชีวศึกษำยงัถือว่ำค่อนขำ้งต ่ำ   
จนเป็นเหตุให้กำรเรียนกำรสอนไม่ทนัต่อควำมกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลยี และกำรขำดแคลนบุคลำกรในสำขำวิชำชีพท่ีขำดแคลน
และมีควำมถนดัวชิำชีพเฉพำะดำ้น ดงัท่ีศศิธร บวัทอง และ ศจี จิระโร [7] ไดท้ ำกำรสงัเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ
สำม (พ.ศ. 2554-2558) ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำโดยพิจำรณำจำกตัวบ่งช้ี ปรำกฏว่ำ มีผลกำรประเมินเฉล่ียต ่ำท่ีสุดใน         
ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผลงำนท่ีเป็นโครงงำนทำงวิชำชีพ หรือส่ิงประดิษฐ์ของผูเ้รียนท่ีไดน้ ำไปใชป้ระโยชน์ ระดบัคุณภำพอยูใ่นระดบัตอ้ง
ปรับปรุงเท่ำกบั 2.45 รองลงมำ คือ ผลกำรประเมินเฉล่ียในตวับ่งช้ี 5 ผลงำนท่ีเป็นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์งำนสร้ำงสรรค ์หรือ
งำนวจิยัของครูท่ีไดน้ ำไปใชป้ระโยชน์ ระดบัคุณภำพอยูใ่นระดบัพอใช ้เท่ำกบั 2.57 และผลกำรประเมินเฉล่ียในตวับ่งช้ีท่ี 2 ผูเ้รียน
มีควำมรู้และทกัษะท่ีจ ำเป็นในกำรท ำงำน ระดบัคุณภำพอยู่ในระดบัพอใช ้เท่ำกบั 3.19 ส่วนตวับ่งช้ีอ่ืน มีผลกำรประเมินเฉล่ีย
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ระดบัคุณภำพอยูใ่นระดบัดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ จำกกำรสรุป รำยงำนผล
กำรประเมินตนเองของแต่ละวิทยำลัย ผลปรำกฏว่ำ ด้ำนบุคลำกรเป็นปัจจัยหน่ึงขององค์กำร ซ่ึงสถำนศึกษำบำงแห่งนั้นมี
บุคคลำกรฝ่ำยบริหำรไม่เพียงพอต่อกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกร ส่งผลใหส้ำยงำนกำรบงัคบับญัชำไม่ครอบคลุมกบังำนในวทิยำลยั 
อีกทั้งกำรจดัสรรงบประมำณดำ้นครุภณัฑแ์ละวสัดุฝึกท่ีมีกำรแบ่งตำมรำยหัวของผูเ้รียนเป็นผลให้สถำนศึกษำไดรั้บกำรจดัสรร
งบประมำณนอ้ยจึงท ำให้ขำดแคลนวสัดุอุปกรณ์ในกำรจดักำรเรียนกำรสอน และสถำนศึกษำส่วนใหญ่มีบุคคลำกรท่ีเป็นลูกจ้ำง
ชัว่ครำวจ ำนวนมำก เม่ือถึงเวลำส้ินภำคเรียนจะมีกำรยำ้ยเขำ้หรือยำ้ยออกอยู่ตลอดเวลำ ตลอดจนผลงำนวิจยั นวตักรรม หรือ
ส่ิงประดิษฐ์ ในส่วนของกำรเผยแพร่ผลงำนและกำรใชร้ะบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีจ ำนวนนอ้ย สำเหตุโดยภำพรวม เน่ืองจำก
สถำนศึกษำมีทรัพยำกรขององคก์ำรทำงดำ้นระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยไีม่เพียงพอ รวมทั้งจำกผลรำยงำนกำรประเมินตนเอง
ของวทิยำลยักำรอำชีพพนมสำรคำม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 [8] พบวำ่ จุดท่ีควรพฒันำท่ีส่งผลต่อคุณภำพกำรจดักำรศึกษำและต่อ
สุขภำพองคก์ำร ประกอบดว้ยครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีไม่เพียงพอในทุกสำขำวชิำชีพต่อจ ำนวนนกัเรียน นกัศึกษำท่ีเพ่ิมข้ึน
ในแต่ละปีกำรศึกษำ อีกทั้งยงัขำดแคลนงบประมำณในกำรจดัซ้ือส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมำใชป้ระกอบในกำรจดักำรเรียนกำร
สอน ตลอดจนกำรจดัท ำแผนกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรทุกรำยวชิำและทุกภำคเรียนยงัมีจ ำนวนนอ้ย อีกทั้งควรมีกำรประเมินผลตำม
สภำพจริง และมีกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนอยำ่งต่อเน่ือง ตลอดจนควรมีระบบกำรดูแลติดตำมพฤติกรรมของนกัเรียน นกัศึกษำ
อยำ่งใกลชิ้ด ทั้งน้ี จำกสภำพผลกำรปฏิบติังำนในสถำนศึกษำ สงักดัอำชีวศึกษำ ดงักล่ำว เพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพ กำรตรวจสอบประสิทธิผลและประสิทธิภำพขององคก์ำรทำงกำรศึกษำไดอ้ยำ่งชดัเจน คือ กำรตรวจสอบ “สุขภำพ
องคก์ำร” เพรำะสุขภำพองคก์ำร คือ ควำมสำมำรถขององคก์ำรในกำรปฏิบติังำนตำมภำรกิจ สถำนศึกษำท่ีสำมำรถบริหำรงำนให้
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภำพสูงสุด  
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีควำมสนใจศึกษำเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพฒันำปัจจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งให้มีคุณภำพดียิ่งข้ึน 
พร้อมทั้ งเป็นขอ้มูลในกำรวำงแผนก ำหนดนโยบำย มำตรกำรส่งเสริมพฒันำกำรบริหำรสถำนศึกษำและจดักำรศึกษำ ให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษำระดบัของปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองค์กำร ดำ้นสภำพแวดลอ้มองค์กำร ดำ้นแรงจูงใจ  และดำ้นเทคโนโลยี       
ดิจิทลัของสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
 2. เพ่ือศึกษำระดบัสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
 3. เพ่ือศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร ด้ำนสภำพแวดล้อมองค์กำร ด้ำนแรงจูงใจ และ 
ดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลักบัสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
 4. เพื่อศึกษำปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำร ดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร ดำ้นแรงจูงใจ และดำ้นเทคโนโลยีดิจิทลั ท่ีส่งผล
ต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 1. ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจัย  คร้ังน้ี ได้แก่ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและครูผูส้อน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ปีกำรศึกษำ 2562  จ ำนวน 7 สถำนศึกษำ รวมประชำกรทั้งส้ิน 420 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั คร้ังน้ี ได้แก่ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและครูผูส้อน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ปีกำรศึกษำ 2562 ไดจ้ำกกำรก ำหนดขนำดจำกตำรำงของเครจซ่ี และมอร์แกน [9] ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้
จัดท ำแบบสอบถำมส ำหรับงำนวิจยัคร้ังน้ีเพ่ิมข้ึนอีก 5 % ท ำให้ไดก้ลุ่มตวัอย่ำง 210 คน เพ่ือให้ผลท่ีไดมี้ควำมแม่นย  ำในกำร
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วิเครำะห์ขอ้มูล จ ำแนกเป็นผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 11 คน และครูผูส้อน จ ำนวน 199 คน  ก ำหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่ำง
โดยวิธีกำรค ำนวณเทียบบญัญติัไตรยำงศ์ จ ำแนกตำมสถำนศึกษำทั้ง 7 สถำนศึกษำ พิจำรณำจำกจ ำนวนของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
และครูผูส้อน โดยใชว้ธีิกำรสุ่มกลุ่มตวัอยำ่งแบบง่ำย 
 3. กำรสร้ำงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยัเป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดบั จำกนั้น
น ำไปให้ผู ้เ ช่ียวชำญจ ำนวน 5 ท่ำนตรวจสอบหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ควำมเท่ียงตรงด้ำนเน้ือหำ ภำษำท่ีใช้ใน
แบบสอบถำม จำกนั้นน ำมำหำดชันีควำมสอดคลอ้งเท่ำกบั 0.8 ถึง 1.0 น ำแบบสอบถำมไปทดลองใช้ในวิทยำลยัเทคนิคชลบุรีท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยำ่ง จ ำนวน 15 คน และวิทยำลยัเทคนิคบูรพำปรำจีนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยำ่ง จ ำนวน 15 คน รวมเป็น 30 คน จำกนั้น
น ำไปหำค่ำควำมเช่ือมัน่ดว้ยวิธีกำรของครอนบำค [10] เพ่ือหำค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำ โดยแบบสอบถำมท่ีใชใ้นกำรวิจยัคร้ังน้ี 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรมีค่ำควำมเช่ือมัน่เท่ำกบั .924 และสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ มีค่ำควำมเช่ือมัน่ .957 และ 
ค่ำควำมเช่ือมัน่ของแบบสอบถำม  ทั้งฉบบั เท่ำกบั .970  
 4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยด ำเนินกำร ดังน้ี 1) ผู ้วิจัยขอหนังสือจำก บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏ                  
รำชนครินทร์เพ่ือขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บขอ้มูลไปเสนอต่อผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำสังกดัอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
ได้แก่ วิทยำลยัเทคนิคฉะเชิงเทรำ วิทยำลยัเทคนิคจุฬำภรณ์ (ลำดขวำง) วิทยำลยัอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ วิทยำลยัสำรพดัช่ำง
ฉะเชิงเทรำ วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรำ วิทยำลยักำรอำชีพพนมสำรคำมและวิทยำลยักำรอำชีพบำงปะกง เพื่อขอ
ควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 2) ผูว้ิจัยส่งแบบสอบถำมไปยงัสถำนศึกษำสังกัดอำชีวศึกษำ จังหวดัฉะเชิงเทรำ   
ทั้ง 7 สถำนศึกษำดว้ยตนเอง และ 3) ผูว้จิยัเก็บรวบรวมแบบสอบถำมตำมวนัและเวลำท่ีก ำหนด 
 5. กำรวิเครำะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของงแบบสอบถำมจำกนั้นด ำเนินกำรวิเครำะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ คือ 
ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรวเิครำะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั และกำรวเิครำะห์ถดถอยพหุคูณ แบบ Enter 

 

สรุปผลการวจัิย 
 1. ผลกำรศึกษำระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ สำมำรถแสดงไดต้ำมตำรำงท่ี 1 
 

ตารางที ่1 ผลกำรวเิครำะห์ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ โดยรวมและรำยดำ้น 
 

 

จำกตำรำงท่ี 1 พบว่ำ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
จังหวดัฉะเชิงเทรำ มีค่ำเฉล่ียโดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก เรียงล ำดับค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทลั ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร และปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำร ตำมล ำดบั ส่วนปัจจยัดำ้นท่ีมีค่ำเฉล่ียเป็น
ล ำดบัสุดทำ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ  

ปัจจยั 
n = 210 

X  S.D. ระดบั อนัดบัท่ี 
1. ปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำร 4.22 0.52 มำก 3 
2. ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร 4.27 0.52 มำก 2 
3. ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ 4.20 0.51 มำก 4 
4. ปัจจยัดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลั 4.34 0.54 มำก 1 

เฉล่ียรวม 4.26 0.48 มำก  
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  1.1 ระดับปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองค์กำร สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวดัฉะเชิงเทรำ 
ผลกำรวิจยัพบวำ่ มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมำก ทั้งน้ีเน่ืองจำกผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกดัอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ไดมี้
กำรจดัโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ ตำมท่ีสถำนศึกษำอำชีวศึกษำก ำหนด ซ่ึงกำรจดัโครงสร้ำงกำรบริหำรจะมีกำรด ำเนินงำน
บริหำรแบ่งเป็น 4 ฝ่ำย ซ่ึงประกอบดว้ย ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ ฝ่ำยพฒันำกิจกำรนกัเรียน นกัศึกษำ 
และฝ่ำยวชิำกำร ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ [11] สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ คณพงศ ์ดำเลิศ [12] ท่ีศึกษำพบวำ่ ปัจจยั
ดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำร โดยรวมและรำยดำ้นอยูใ่นระดบัมำก 
  1.2 ระดบัปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมำก ทั้ งน้ีเน่ืองจำก ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ได้มีกำรจัดอำคำรสถำนท่ีภำยใน
สถำนศึกษำมีควำมเหมำะสมต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี มีสถำนท่ีตั้งเหมำะสม วสัดุอุปกรณ์ภำยในสถำนศึกษำมีควำมเพียงพอต่อกำร
เรียนกำรสอน มีงบประมำณเพียงพอในกำรด ำเนินงำน สถำนศึกษำมีกำรปรับตวัเขำ้กบัสภำพแวดลอ้มภำยนอกได ้บุคลำกรใน
สถำนศึกษำปฏิบัติตำมกฎระเบียบของสังคม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ชูเชิด พุทธเจริญ [13] ท่ีศึกษำพบว่ำ ปัจจัยด้ำน
สภำพแวดลอ้มองคก์ำร โดยรวมและรำยดำ้นอยูใ่นระดบัมำก อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ พิมพ ์ศรีภทัรประภำ [14] ท่ีศึกษำ
พบวำ่ ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร โดยรวมและรำยดำ้นอยูใ่นระดบัมำก  
  1.3 ระดบัปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ผลกำรวิจยั
พบวำ่  มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมำก ทั้งน้ีเน่ืองจำก ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกดักำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ก ำหนดให้
ครูผูส้อนปฏิบติังำนตำมท่ีตอ้งกำรหรือตำมควำมคำดหวงัของสถำนศึกษำ ท ำให้บุคลำกรรู้สึกอยำกท ำงำนข้ึนในตวัเอง ไดแ้ก่       
ให้กำรยอมรับในควำมคิดและกำรกระท ำของบุคลำกร กำรให้อิสระในกำรท ำงำน กำรให้รำงวลั กำรยกย่องชมเชย กำรให้กำร
สนับสนุนและกำรไม่ให้ควำมส ำคญัจำกผูบ้ริหำรและกำรลงโทษ สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ สวนันท์ ชยัวร [15] ท่ีศึกษำพบวำ่ 
ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ โดยภำพรวมและรำยดำ้นมีกำรปฏิบติัอยูใ่นระดบัมำก  
  1.4 ระดับปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ผลกำรวิจยัพบวำ่ มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมำก ทั้งน้ีเน่ืองจำก ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกดักำรอำชีวศึกษำ 
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ไดรู้้จกัน ำเทคโนโลยีดิจิทลัมำใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในดำ้นต่ำง ๆ เช่น มีกำรเรียนกำรสอนในลกัษณะอีเลิร์นน่ิง 
(E-Learning) นกัเรียนไดเ้รียนรู้จำกเวบ็ไซต ์ท่ีน ำเสนอเร่ืองต่ำง ๆ เพ่ือกำรเรียนรู้ดว้ยตนเองในลกัษณะมลัติมีเดีย มีกำรใชเ้ครือข่ำย
ไร้สำยดว้ยเทคโนโลยี WI-FI ทั้งในและนอกห้องเรียน สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของสรคุปต ์บุญเกษม, สันติศกัด์ิ กองสุทธ์ิใจ และ
วนิยั รังสินนัท ์[16] ท่ีศึกษำพบวำ่ ปัจจยัดำ้นเทคโนโลย ีโดยรวมและรำยดำ้นอยูใ่นระดบัมำก  
 

2. ผลกำรศึกษำระดบัสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ  
สำมำรถแสดงไดต้ำมตำรำงท่ี 2 
 

ตารางที ่2 ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดบัเก่ียวกบัสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ โดยรวมและรำยดำ้น 

สุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ 
n = 210 

X  S.D. ระดบั อนัดบัท่ี 
1. ดำ้นเกรียติศกัด์ิของสถำนศึกษำ 4.13 0.46 มำก 5 
2. ดำ้นควำมเป็นผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 4.26 0.51 มำก 1 
3. ดำ้นอ ำนำจอิทธิพลของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 4.18 0.55 มำก 2 
4. ดำ้นกำรสนบัสนุนทรัพยำกร 4.14 0.55 มำก 4 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

สุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ 
n = 210 

X  S.D. ระดบั อนัดบัท่ี 
5. ดำ้นกำรอยูร่่วมกนัของครู 4.02 0.58 มำก 6 
6. ดำ้นกำรมุ่งเนน้วชิำกำร 4.15 0.56 มำก 3 

เฉล่ียรวม 4.15 0.48 มำก  
 

จำกตำรำงท่ี 2 พบว่ำ สุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ  
มีค่ำเฉล่ียโดยรวมและรำยดำ้นอยูใ่นระดบัมำก เรียงล ำดบัค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำนอ้ย ไดแ้ก่ ดำ้นควำมเป็นผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
ดำ้นอ ำนำจอิทธิพลของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ดำ้นกำรมุ่งเนน้วชิำกำร ดำ้นกำรสนบัสนุนทรัพยำกร ดำ้นเกียรติศกัด์ิของสถำนศึกษำ และ
ดำ้นกำรอยูร่่วมกนัของครู ทั้งน้ีเน่ืองจำก ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ เห็นควำมส ำคญัขององคก์ำรท่ีมีสุขภำพสมบูรณ์ จะท ำให้องคก์ำรนั้น
ไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกสงัคม ท ำใหเ้กิดกำรยอมรับ และกำรเช่ือถือเกิดข้ึน สถำนศึกษำจึงไดน้ ำเอำทรัพยำกรบุคคล และวตัถุส่ิงของมำ
ใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดให้บรรลุตำมวตัถุประสงคข์ององคก์ำร พระครูปฐมเจติยำนุรักษ ์(สมพงษ์ สมจิตฺโต), [17]  สอดคลอ้งกบั
งำนวิจัยของ อรัญญำ สำรีโพธ์ิ [5] ท่ีศึกษำพบว่ำ สุขภำพองค์กำรของโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
หนองคำย โดยรวมอยูใ่นระดบัมำก และสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ สรำวฒิุ ปุริสำ [18] ท่ีศึกษำพบวำ่ สุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำยโสธร โดยรวมอยูใ่นระดบัสมบูรณ์มำก 

3. ผลกำรศึกษำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำร ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ 
และปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลกับสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวดั
ฉะเชิงเทรำ สำมำรถแสดงไดต้ำมตำรำงท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวำ่งปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำร ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ 
และปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลกับสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวดั
ฉะเชิงเทรำ 
 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 Y 
X1 1.000     
X2 .888** 1.000    
X3 .744** .759** 1.000   
X4 .844** .810** .725** 1.000  
Y .865** .889** .850** .831** 1.000 

** มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 
 

จำกตำรำงท่ี 3 พบวำ่ ปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำร ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ และปัจจยัดำ้น
เทคโนโลยีดิจิทัลมีควำมสัมพนัธ์กับสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวดั
ฉะเชิงเทรำ ซ่ึงมีควำมสัมพนัธ์ไปในทิศทำงเดียวกนั และมีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกในระดบัมำก อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 
.01 (rx1y = .865, rx2y = .889, rx3y = .850, rx4y = .831) ส่วนผลกำรศึกษำควำมสัมพนัธ์รำยปัจจยักบัสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ 
สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ พบวำ่ 
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  3.1  ปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำรมีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกกบัสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ อยูใ่นระดบัมำก เท่ำกบั .865 อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีเน่ืองจำก 
ครูผูส้อนเห็นว่ำ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกดัอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ สำมำรถก ำหนดมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็น
ระบบและกระตุน้ให้สมำชิกขององคก์ำรร่วมมือกนัปฏิบติังำนให้บรรลุจุดประสงคห์ลกัขององคก์ำร โดยอำศยัหลกักำรของกำร
จดักำรองคก์ำร สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ ชูเชิด พทุธเจริญ [14] พบวำ่ ปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำรมีควำมสมัพนัธ์กนัทำงบวกกบั
สุขภำพองคก์ำรของโรงเรียน อยูใ่นระดบัมำก 
  3.2 ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำรมีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกกบัสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จังหวดัฉะเชิงเทรำ อยู่ในระดับมำก เท่ำกับ .889 อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 ทั้ งน้ีเน่ืองจำก 
ครูผูส้อนเห็นวำ่ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สงักดัอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ มีกำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ทั้งสภำพแวดลอ้ม
ทัว่ไปและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ใหเ้อ้ือต่อกำรปฏิบติังำนของครูและกำรเรียนรู้ของนกัเรียน สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ ชูเชิด พทุธ
เจริญ [14] พบวำ่ ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำรมีควำมสัมพนัธ์กนัทำงบวกกบัสุขภำพองคก์ำรของโรงเรียน อยูใ่นระดบัมำก 
  3.3  ปัจจัยด้ำนแรงจูงใจมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ อยูใ่นระดบัมำก เท่ำกบั .850 อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01  ทั้งน้ีเน่ืองจำก 
ครูผูส้อนเห็นว่ำผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกดัอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ไดมี้กำรสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกบัขำ้รำชกำรครูและ
บุคลำกรกำรศึกษำ ซ่ึงเป็นเสมือนพลงัท่ีกระตุน้พฤติกรรมใหแ้ต่ละบุคคล ใชค้วำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนไปในทำงท่ีจะน ำไปสู่
เป้ำหมำย และควำมส ำเร็จของกำรบริหำรสถำนศึกษำ สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ คณพงศ ์ดำเลิศ [13] ท่ีพบวำ่ ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจมี
ควำมสมัพนัธ์ทำงบวกกบัสุขภำพของโรงเรียนเทศบำลในเขตภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนท่ีดีท่ีสุด อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี
ระดบั .01 และสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ อรัญญำ สำรีโพธ์ิ [5] ท่ีศึกษำพบวำ่ ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ มีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกระดบั
มำกกบัสุขภำพองคก์ำรของโรงเรียนประถมศึกษำท่ีดีท่ีสุด อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 
  3.4 ปัจจยัดำ้นเทคโนโลยีดิจิทลัมีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกกบัสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ อยูใ่นระดบัมำก เท่ำกบั .831 อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีเน่ืองจำก 
ครูผูส้อนในสถำนศึกษำ สังกัดอำชีวศึกษำ จังหวดัฉะเชิงเทรำ เห็นว่ำ เทคโนโลยีดิจิทลัมีควำมส ำคญัต่อกำรบริหำรงำนและ
ควำมส ำเร็จของกำรบริหำรสถำนศึกษำ นอกจำกนั้นเทคโนโลยีดิจิทลัยงัเป็นปัจจยัส ำคญัส ำหรับกำรจดักำรในองค์กำร เพรำะ
องคก์ำรใดก็ตำมท่ีมีอ ำนำจเทคโนโลยสูีงจะสำมำรถกำ้วล ้ำหนำ้องคก์ำรอ่ืนได ้ซ่ึงองคป์ระกอบดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลัเป็นมิติส ำคญั
ท่ีองค์กำรตอ้งให้ควำมส ำคญั เช่นเดียวกบัดำ้นบุคคลและดำ้นกระบวนกำร สอดคลอ้งกบัผลงำนวิจยัของชูเชิด พุทธเจริญ [14] 
พบวำ่ ปัจจยัดำ้นเทคโนโลยมีีควำมสมัพนัธ์กบัสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำอยูใ่นระดบัมำก 

4. ผลกำรศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดั
ฉะเชิงเทรำ สำมำรถแสดงไดต้ำมตำรำงท่ี 4  
 

ตารางที ่3 ผลกำรวเิครำะห์กำรถดถอยพหุคูณของปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
 

ตวัแปรท่ีใชพ้ยำกรณ์ 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ 

b S.E.b  t Sig 
(Constant) .136 .107 - 1.271 .205 
X1 .139 .057 .147 2.454* .015 
X2 .348 .053 .367 6.533** .000 
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ตารางที ่3 (ต่อ) 

ตวัแปรท่ีใชพ้ยำกรณ์ 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ 

b S.E.b  t Sig 
X4 .145 .044 .158 3.332** .001 
ค่ำคงท่ี (a) = .136 ,  R = .938 , R2 = .881 , adjusted R2 = .878 , S.E.est = .173 

* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05, ** มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 
 

 จำกตำรำงท่ี 4 พบวำ่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ .938 ส่วนค่ำประสิทธิภำพกำรพยำกรณ์ (R2) เท่ำกบั .881 หมำยถึง      
ตวัพยำกรณ์ทุกตวัร่วมกนัพยำกรณ์สุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
และมีอ ำนำจพยำกรณ์ไดร้้อยละ 88.10 โดยมีค่ำควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรพยำกรณ์เท่ำกบั .173  
 เม่ือพิจำรณำค่ำสมัประสิทธ์ิกำรถดถอยของตวัพยำกรณ์ในรูปคะแนนมำตรฐำน พบวำ่ ตวัพยำกรณ์ท่ีมีอ ำนำจพยำกรณ์
มำกท่ีสุด คือ ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร (X2) โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิของกำรถดถอยของกำรพยำกรณ์เท่ำกบั .367 รองลงมำ 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ (X3) โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิของกำรถดถอยของกำรพยำกรณ์เท่ำกบั .348 ปัจจยัดำ้นเทคโนโลยีดิจิทลั (X4) 
โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิของกำรถดถอยของกำรพยำกรณ์เท่ำกบั .158 อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ี .01 และปัจจยัดำ้นโครงสร้ำง
องคก์ำร (X1) โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิของกำรถดถอยของกำรพยำกรณ์เท่ำกบั .147 อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ี .05 
 สรุปได้ว่ำ ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร ปัจจัยด้ำนสภำพแวดลอ้มองค์กำร ปัจจัยด้ำนแรงจูงใจ และปัจจัยด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทลัส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ซ่ึง
สำมำรถพยำกรณ์สุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ไดร้้อยละ 
88.10 โดยปัจจยัท่ีมีอ ำนำจพยำกรณ์มำกท่ีสุด คือ ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร รองลงมำ คือ ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ ปัจจยัดำ้น
เทคโนโลยดิีจิทลัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 และปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำรอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะกำรน ำผลกำรวจิยัไปใช ้

  1.1 จำกกำรศึกษำพบวำ่ โครงสร้ำงองคก์ำร ดำ้นสถำนศึกษำประชำสัมพนัธ์แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ของสถำนศึกษำใหบุ้คลำกรไดท้รำบอยำ่งทัว่ถึง มีค่ำเฉล่ียเป็นอนัดบัสุดทำ้ย ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำจึงตอ้งใหค้วำมส ำคญักบักำรจดั
โครงสร้ำงต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดกำรประสำนงำน และสอดคล้องกับเป้ำหมำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำและท ำใหมี้มำตรฐำนของงำน 
  1.2 จำกกำรศึกษำพบวำ่ สภำพแวดลอ้มองคก์ำร ดำ้นสถำนศึกษำไดรั้บกำรสนบัสนุนทรัพยำกรจำกหน่วยงำน
ภำยนอกหรือชุมชน มีค่ำเฉล่ียเป็นอนัดบัสุดทำ้ย ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำจึงให้ควำมส ำคญักบัสภำพแวดลอ้มต่ำง ๆ ท่ีอยู่เหนือกำร
ควบคุมของสถำนศึกษำ ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ไดแ้ก่ สภำพทำงเศรษฐกิจ สภำพทำงสงัคม วทิยำศำสตร์
และเทคโนโลย ีกำรสนบัสนุนงบประมำณจำกองคก์ำรส่วนทอ้งถ่ิน แหล่งเรียนรู้ภำยนอก 
  1.3 จำกกำรศึกษำพบว่ำ แรงจูงใจ ด้ำนผูบ้ริหำรกระตุน้ให้ครูและบุคลำกรตั้งเป้ำหมำยในกำรปฏิบติังำนท่ี 
ทำ้ทำยควำมสำมำรถ มีค่ำเฉล่ียเป็นอนัดบัสุดทำ้ย ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำจึงตอ้งใหค้วำมส ำคญั และค ำนึงถึงกำรสร้ำงแรงจูงใจใหเ้กิด
กับผูใ้ตบ้ังคบับญัชำ ได้แก่ ให้กำรยอมรับในควำมคิดและกำรกระท ำของบุคลำกร กำรให้อิสระในกำรท ำงำน กำรให้รำงวลั  
กำรยกย่องชมเชย เพรำะกำรเป็นผูบ้ริหำรสถำนศึกษำหรือเป็นผูน้ ำองค์กร ตอ้งมีคุณสมบติัท่ีเหมำะสมหลำย ๆ ประกำร และ
หน่วยงำน  ตน้สงักดัสำมำรถน ำขอ้คน้พบจำกกำรวจิยัคร้ังน้ีไปเป็นแนวทำงท่ีจะน ำไปสู่เป้ำหมำยขององคก์ำรได ้
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  1.4 จำกกำรศึกษำพบวำ่ เทคโนโลยดิีจิทลั สถำนศึกษำใชเ้ครือข่ำยไร้สำยดว้ยเทคโนโลย ีWi-Fi ทั้งในและนอก
ห้องเรียน มีค่ำเฉล่ียเป็นอนัดบัสุดทำ้ย ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำให้ควำมส ำคญักับกำรน ำใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้งำนดำ้น
กำรศึกษำเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเร่ืองของระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจดักำรควำมรู้ของสถำนศึกษำ  
ซ่ึงมีควำมจ ำเป็นและมีควำมส ำคญัต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรบริหำรสถำนศึกษำ กำรใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือช่วยกำร
เรียนกำรสอน กำรมีเครือข่ำยเช่ือมโยงเขำ้ Internet ท่ีสะดวก รวดเร็ว ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้กำรใชเ้ทคโนโลยใีชไ้ดอ้ยำ่งเตม็ท่ี  
  1.5 จำกกำรศึกษำพบวำ่ สุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดั
ฉะเชิงเทรำ ด้ำนกำรอยู่ร่วมกันของครู มีค่ำเฉล่ียเป็นอนัดับสุดท้ำย ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำจึงตอ้งหำแนวทำงกำรจัดกิจกรรม 
เสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบุคลำกรท่ีตอ้งท ำร่วมกนั โดยใชรู้ปแบบกำรท ำงำนเป็นทีม รวมทั้งสนบัสนุนช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมของครูท่ีแสดงถึงควำมสำมคัคีกลมเกลียว ควำมรู้สึกพึงพอใจในกนัและกนั ท ำใหเ้กิดขวญัและก ำลงัใจ
ในกำรปฏิบติังำน มีควำมเอ้ืออำรีต่อกนั มีควำมกระตือรือร้น และตั้งใจปฏิบติังำน มีควำมผกูพนัอยำ่งแน่นแฟ้นของครูในโรงเรียน 
และมีควำมรู้สึกท่ีดีต่องำนสอน และต่อนกัเรียน ซ่ึงจะส่งผลต่อบุคคลและวตัถุประสงคข์ององคก์ำร 
  1.6 จำกกำรศึกษำ พบวำ่ ปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองคก์ำร ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ 
และปัจจยัดำ้นเทคโนโลยีดิจิทลัมีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกกบัสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำ ตอ้งมีกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำร บริหำรจดักำร
องคก์ำร ก ำหนดนโยบำยหรือเกณฑก์ำรท ำงำนให้มีควำมสอดคลอ้งเหมำะสมกบัคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของครู และผูบ้ริหำร
จะตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดีให้กบัครูและบุคลำกร กระตุน้ให้ครูไดมี้ควำมเช่ือมัน่วำ่ครูมีควำมสำมำรถท่ีจะแกไ้ขปัญหำ
ไดด้ว้ยตนเอง รวมถึงค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลให้ครูสำมำรถพฒันำตนเองตำมศกัยภำพ ซ่ึงจะท ำให้สุขภำพองค์กำร
ของสถำนศึกษำ สงักดัอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ เพ่ิมมำกข้ึน 
  1.7 จำกกำรศึกษำพบวำ่ ปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มองคก์ำร ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ ปัจจยัดำ้นเทคโนโลยดิีจิทลั และ
ปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงองค์กำรส่งผลต่อสุขภำพองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดั
ฉะเชิงเทรำ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำตอ้งเสริมสร้ำงขวญัก ำลงัใจในกำรปฏิบติังำนของครู มีควำมเป็นธรรมในกำรบริหำรงำน และ
พิจำรณำจดัสวสัดิกำรดำ้นต่ำง ๆ ทั้งดำ้นสภำพแวดลอ้มภำยนอก สภำพแวดลอ้มภำยใน และเทคโนโลยดิีจิทลั รวมถึงส่งเสริมและ
พฒันำครู ซ่ึงจะส่งผลต่อสุขภำพองคก์ำรของสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ใหเ้กิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจนัทราวาส2) พฒันารูปแบบ

การบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจนัทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จงัหวดัเพชรบุรี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร จ านวน 6 คน ครู จ านวน 6 คน และนกัเรียนแกนน าจ านวน 58 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 1) เคร่ืองมือ
ประเภทนวตักรรม คือ คู่มือการด าเนินการการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ และ 2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมข้อมูล คือ (1) แบบบนัทึก
ภาคสนาม (2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (3) ประเด็นการสนทนากลุ่ม (4) แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ และ (5) แบบ
ประเมินทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของนักเรียน สถิติท่ีใชใ้นการการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 

ผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพการบริหารงานทูบีนัมเบอร์วนัมีการบริหารบูรณาการอย่างเป็นระบบภายใตค้วามร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน ด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์หลกัในการด าเนินงาน และน าเกณฑคุ์ณภาพเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศมาประยุกตใ์ชใ้นการ
ยกระดบัคุณภาพ เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั มีการด าเนินการเชิงปฏิบติัการในแต่ละดา้นโดยใชว้งจรคุณภาพ PDCA ในการจดัการทุก
ขั้นตอนส่งผลให้โรงเรียนไดรั้บรางวลัรักษามาตรฐานพร้อมในการเป็นตน้แบบระดบัยอดเพชรปีท่ี 1 2) รูปแบบการบริหารงานทูบีนมัเบอร์
วนัของโรงเรียนวดัจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จังหวดัเพชรบุรี มีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ ท่ีเรียกว่า 5St-KD คือ 1) กลยุทธ์ 
(Strategy) 2) โครงสร้างองค์กร (Structure) 3) รูปแบบการบริหาร (Style of Management) 4) บุคลากร (Staff) 5) ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) 6) การจดัการความรู้ (Knowledge Management) และ 7) เคร่ืองมือ เทคโนโลยี นวตักรรม (Device-Technology-Innovation) 
ดว้ยการใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ในการขบัเคล่ือน หลงัจากการน ารูปแบบฯ ไปใช้ พบว่า นักเรียนแกนน ามีทกัษะการคิดเชิง
นวตักรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 

ค าส าคัญ : รูปแบบการบริหารงาน  ทูบีนมัเบอร์วนั  ความเป็นเลิศ 
 

Abstract  
This research aims to 1) study the administrative conditions, and 2) develop To Be Number One administrative model of 

Watjuntrawart (Sukprasarnrat) School, Phetchaburi Province. The sample group used in the research consisted of 6 administrato rs, 6 teachers 
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and 58 leading students. The tools used in the research consisted of 1) innovative tools which was the operation manual of To  Be Number 
One administration for excellence , 2) tools for data collection which were  (1) a field record form; (2) structured interview; (3) focus group 
discussion; (4) suitability assessment form of model;  and (5) assessment form for innovative thinking skills of students. The statistics used 
to analyze quantitative data were mean and percentage, standard deviation, while qualit ative data were analyzed with content analysis. 

The research results were as follows: 1) The administration of To Be Number One was systematically integrated with cooperation 
from all sectors. The work implemented the policy and the main strategy and also applied quality criteria for excellent operations to improve 
quality and increase competitiveness under PDCA quality cycle in every step. As a result, the school was awarded in maintaini ng the 
standard for being ready to be the top diamond model in the 1st  year. 2) To Be Number One administrative Model of Watjuntrawat 
(Sukprasarnrat) School, Phetchaburi Province had 7 factors called 5St-KD: 1) strategy; 2) structure; 3) style of administration; 4) staff; 5) 
stakeholders; 6) knowledge management; and 7) device, technology and innovation by using the PDCA quality cycle process to drive. After 
implementing the model, it was found that the leaders of the students had innovative thinking skills in the highest level. .    

 

Keywords : Administrative model, To Be Number One, Excellence 
 
 

บทน า   
  โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด TO BE NMBER ONE เป็นโครงการหน่ึงท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาทุกแห่งมีการด าเนินงานเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรคท่ี์ส่งเสริมนกัเรียนให้รู้จกัคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น 
พร้อมมีจิตสาธารณะ และยงัสามารถพฒันาทกัษะการคิดในยุคใหม่ได ้โดยเฉพาะทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม จากขอ้มูลในปี  
พ.ศ.2558 ของกรมสุขภาพจิต พบวา่ โรงเรียนวดัจนัทราวาส เป็นสถานศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบั
ยอดเพชร ในขณะท่ียงัมีสถานศึกษาอีกหลาย ๆ แห่งไม่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานตามโครงการฯ เน่ืองจากยงัไม่มีแนวทาง
ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการฯ ท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม ต่อเน่ืองและเขม้แข็ง และ
ถึงแมว้า่โรงเรียนวดัจนัทราวาส เป็นตน้แบบโครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE แลว้ แต่ก็
ยงัมีส่ิงท่ีตอ้งพฒันาต่อยอดชมรม เพ่ือให้ทนัต่อบริบทท่ีเปล่ียนแปลงของโครงการตลอดจนยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป การบริหารงานจึง
ตอ้งมีการปรับตวัให้กา้วทนัการเปล่ียนแปลง และตอ้งมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา โรงเรียนจึงควรมีแนวทางการบริหารจดัการท่ี
ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นแนวทางท่ีสามารถพฒันาการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศได ้

จากหลกัการแนวคิด และเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารงาน  
TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวดัจนัทราวาส วา่มีองคป์ระกอบ และรูปแบบอยา่งไรท่ีท าให้การบริหารงาน 
TO BE NUMBER ONE ประสบความส าเร็จจนสามารถกา้วสู่ความเป็นเลิศได ้ภายใตง้บประมาณ เวลา และทรัพยากรท่ีจ ากดั ซ่ึงขอ้
คน้พบจากงานวิจยัน้ี จะเป็นประโยชน์ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ไดน้ า
รูปแบบดงักล่าวไปใชใ้นการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ให้มีความคุม้ค่าส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนและสถานศึกษา 
อนัน าไปสู่การพฒันาชมรม TO BE NUMBER ONE ท่ีจดัตั้งในสถานศึกษาใหมี้กิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจนัทราวาส 
2. เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจนัทราวาส  
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 การด าเนินการวจิยัพฒันารูปแบบ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน มีการด าเนินการ 6 ขั้น ดงัน้ี 
 ขั้นตอนที ่1 ขั้นการพฒันารูปแบบ แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ 
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและความตอ้งการในการแก้ปัญหาการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน 
วดัจนัทราวาสโดยการลงภาคนาม แหล่งขอ้มูล คือ โรงเรียนวดัจนัทราวาส เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบศึกษา
เอกสาร และแบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา 
 ขั้นท่ี 2 ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือร่างกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้
จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัในการพฒันารูปแบบจ านวน 9เร่ือง แนวคิดเก่ียวกบัการบริการงานเชิงระบบ และการบริหารงาน
สู่ความเป็นเลิศ จ านวน 12 แนวคิด แหล่งขอ้มูล คือ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
ตารางการวเิคราะห์เน้ือหา วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา 
 ขั้นท่ี 3 พฒันารูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศ โดยการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในขั้นท่ี 1 และจากการศึกษาสภาพปัจจุบนัจากการลงภาคสนามในขั้นท่ี 2 พร้อมทั้ง
ประเมินความสอดคลอ้งของรูปแบบ แหล่งขอ้มูล คือ บุคลากรโรงเรียนวดัจนัทราวาส เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา 
 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตรวจสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ 
 ขั้นท่ี 1 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศ
โดยการสนทนากลุ่มศึกษาความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และประเมินความสอดคลอ้งเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญ แหล่งขอ้มูล คือ ผู ้
ท่ีมีความรู้และเก่ียวขอ้งกบัการบริหารและการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจนัทราวาส จ านวน 12 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ ประเด็นการสนทนากลุ่ม  วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา 
 ขั้นท่ี 2 ทดลองใช้รูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศ แหล่งข้อมูล คือ ผูบ้ริหารและผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง จ านวน 70 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ  โครงการและแบบประเมินทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของ
นักเรียนแกนน าในการใช้รูปแบบฯและรูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศ พร้อมคู่มือและแบบ
ประเมินการด าเนินการการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนวดัจนัทราวาส วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ขั้นท่ี 3 ปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวดัจนัทราวาส 

 

ผลการวจัิย 
1.  ผลการศึกษาสภาพการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวัดจันทราวาส พบว่า โรงเรียนด าเนิน 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2548 – ปัจจุบนั บริหารจัดการ
ภายใตค้วามร่วมมือจากทุกภาคส่วน ด าเนินตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์หลกัในการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE บริหาร
จดัการโดยใชท้ฤษฎีระบบ (System Theory)  ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีท าให้ผูบ้ริหารสามารถมองเห็นภาพรวมของงาน TO BE NUMBER ONE  
ไดท้ั้ งหมดตามองค์ประกอบท่ีสัมพนัธ์กัน ก่อให้เกิดการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาของงานทั้งระบบ โดยใชก้ลไกวงจรคุณภาพ 
PDCA ไดแ้ก่ การวางแผน การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงพฒันามาขบัเคล่ือนการบริหารงาน TO BE NUMBER 
ONE และยงัน าเกณฑคุ์ณภาพเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศมาประยกุตใ์ชใ้นการยกระดบัคุณภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั  

นอกจากนั้นยงัพบวา่ในการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจนัทราวาส มีการบริหารแบบองคร์วม โดยบูรณา
การงานด้านต่าง ๆ  เข้าด้วยกัน มีการก าหนดกลยุทธ์ท่ีชัดเจน สามารถถ่ายทอดไปสู่ฝ่ายงานต่าง ๆ  ภายใต้การสร้างเป้าหมายร่วมกัน  
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โดยมีคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ท างานอยา่งเขม้แขง็จริงจงัสืบรุ่นต่อรุ่นอยา่งย ัง่ยืน และมีผูบ้ริหารอนัเป็น
บุคคลส าคญัในการขบัเคล่ือนงาน TO BE NUMBER ONE ให้ประสบผลส าเร็จ ส่งผลให้สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามแนวทางการด าเนินงาน 3 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ 1) การรณรงคป์ลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอ้ือต่อการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 2) การเสริมสร้างภูมิคุม้กนัทางจิตใหแ้ก่เยาวชน และ 3) การสร้างและพฒันาเครือข่ายเพ่ือการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด โดยมีองคป์ระกอบการด าเนินงาน ท่ีเรียกว่า 3ก ไดแ้ก่ ก-กรรมการ ก-กองทุน และ ก-กิจกรรม ส่งผลให้นักเรียนสามารถคน้พบตนเอง  
กลา้คิด กลา้ท า กลา้แสดงออกมีศกัยภาพ เช่ือมัน่และภูมิใจตนเอง มีภูมิคุม้กนัทางจิตใจ ไม่ยุง่เก่ียวกบัสารเสพติด ตรงตามวตัถุประสงคข์อง
โครงการ นอกจากนั้นยงัสามารถสร้างนวตักรรมและองคค์วามรู้ในการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ส่งผลให้โรงเรียนไดรั้บรางวลั 
 TO BE NUMBER ONE สถานศึกษารักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัยอดเพชร ปีท่ี 1 เป็นตน้แบบแห่งการเรียนรู้ แหล่งศึกษาดูงาน
ของชมรม TO BE NUMBER ONE รับโล่องคก์รท่ีมีผลงานดีเด่นและการสร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัยาเสพติด เป็นตน้ 

2. ผลการพฒันารูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจนัทราวาส ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5St-KD 
ได้แก่กลยุทธ์ (Strategy)  โครงสร้างองค์กร (Structure) รูปแบบการบริหาร (Style of Management) บุคลากร (Staff) ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) การจดัการความรู้ (Knowledge Management) และเคร่ืองมือ เทคโนโลย ีนวตักรรม (Device- Technology – Innovation) 
 

ภาพท่ี 1 รูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONEสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวดัจนัทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จงัหวดัเพชรบุรี 

 
จากภาพท่ี 1 แสดงรูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวดัจันทราวาส  

องค์ประกอบ 5St-KD คือ 1) กลยุทธ์ (Strategy) คือ การสร้างวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในงาน TO BE NUMBER ONE ท่ีชัดเจน  
มีความเป็นไปได ้สามารถถ่ายทอดไปสู่ฝ่ายงานต่าง ๆ ภายใตก้ารสร้างเป้าหมายร่วมกนั 2) โครงสร้างองคก์ร (Structure) คือการ
ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีระบบการส่ือสารแบบเปิดเพ่ือสร้าง
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพัฒนางาน TO BE NUMBER ONE และสร้างเครือข่ายในการด าเนินงาน 3) รูปแบบการบริหาร  
(Style of Management) คือ รูปแบบของภาวะผูน้ าในการบริหารงาน  TO BE NUMBER ONEท่ีกลา้คิดนอกกรอบภายใตห้ลกัการ
และเหตุผลท่ีเหมาะสม สามารถเป็นตน้แบบใหก้บัทีมงานแกนน า ส่งเสริม เปิดโอกาส ใหอิ้สระ และไวว้างใจใหที้มงานไดท้ างาน
อย่างเต็มศกัยภาพ 4) บุคลากร (Staff) คือ การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล ดว้ยการพฒันาส่งเสริมศกัยภาพของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายโดยเน้นการเรียนรู้ดว้ยกันเป็นทีม การสร้างขวญัก าลงัใจด้วยการให้แรงเสริมเชิงบวก  
การจัดการให้เกิดผลการปฏิบติังานอย่างเป็นรูปธรรม และการสร้างวฒันธรรมองค์กร 5) ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  
การบริหารจดัการท่ีมุ่งเนน้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย อนัไดแ้ก่ สมาชิก (นกัเรียน) สมาชิกสมทบ (ครู ผูป้กครอง) หรือแมก้ระทัง่ชุมชน 
เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสร้างความผูกพนัต่อสมาชิก ในการพฒันาผลการด าเนินงาน ตลอดจนความพึงพอใจในการจดั
กิจกรรมตามหลกั 3 ยุทธศาสตร์ ของ TO BE NUMBER ONE  การจัดกลุ่มสมาชิกตามความสนใจ ตามความสามารถพิเศษ  
ความเป็นเลิศ หรืออจัฉริยภาพท่ีโดดเด่นของสมาชิก 6) การจดัการความรู้ (Knowledge Management) คือ ความสามารถในการ
บริหารจดัการท่ีมุ่งเนน้การพฒันาสมาชิกให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพฒันานวตักรรมและองคค์วามรู้ในการด าเนินงาน  
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TO BE NUMBER ONE อยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพโดยเนน้ระบบเครือข่าย 7) เคร่ืองมือ เทคโนโลยี นวตักรรม (Device- 
Technology – Innovation) คือ การบริหารจัดการด้านเคร่ืองมือ เทคโนโลยี และนวตักรรม อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะ
ทางดา้นการพฒันาหรือสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เอ้ือต่อการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE  
ดว้ยการใชก้ระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ในการด าเนินการซ่ึงประกอบไปดว้ย การวางแผน การด าเนินงาน การตรวจสอบ และ
การปรับปรุง ครบทุกองคป์ระกอบ  

ผลจากการทดลองใชรู้ปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวดัจนัทราวาส พบวา่ 
ความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน สูงท่ีสุด คือ  
การวดัประเมินผลรูปแบบฯ รองลงมา คือ รูปแบบฯ สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน TO BE NUMBER 
ONE และองค์ประกอบของรูปแบบฯ ส่วนด้านท่ีต ่าท่ีสุด คือรูปแบบฯ มีความสอดคลอ้งกับแนวทางการด าเนินงาน TO BE 
NUMBER ONE และองคป์ระกอบของรูปแบบฯ  

นอกจากนั้นแลว้ยงัพบวา่ผลการประเมินทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของนกัเรียนแกนน าในการใชรู้ปแบบฯ นกัเรียนมี
ทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด หากพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุดตามล าดบัดงัน้ีคือผลงานดดัแปลง(Modification Product) รูปแบบผลงานใหม่เกิดจากการเปล่ียนแปลงผลงานเดิมท่ี
มีอยู ่รองลงมาคือผลงานนวตักรรม (Innovation Product) ผลงานใหม่ผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยหีรือวธีิการสมยัใหม่ ส่วนระดบัทกัษะ
การคิดเชิงนวตักรรมท่ีมีผลการประเมินต ่าสุดคือ ผลงานนวตักรรม (Innovation Product)รูปแบบผลงานใหม่มีความแปลกใหม่ 
 

อภิปรายผล  
 ผลจากการวิจัยคร้ังน้ีมีประเด็นส าคัญท่ีค้นพบจากรูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน 
วดัจนัทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จงัหวดัเพชรบุรี และสามารถน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัได ้ดงัน้ี    

1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจนัทราวาส มีการบริหารบูรณาการอยา่งเป็น
ระบบ ภายใตค้วามร่วมมือจากทุกภาคส่วน ด าเนินตามแนวนโยบายและยทุธศาสตร์หลกัในการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE มี
การด าเนินการเชิงปฏิบัติการในแต่ละด้าน โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการจัดการทุกขั้นตอน อภิปรายได้ว่า การบริหารการ
ด าเนินงานโครงการหรือนโยบายต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีน าพาองค์กรบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคลอ้งกบัRobbins[1]จนัทรานี สงวนนาม[2]และรุ่ง แกว้แดง และชยัณรงค์ สุวรรณสาร[3] ท่ีกล่าวว่า ระบบประกอบไปดว้ยการ
รวมกลุ่มขององคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เพ่ือท ากิจกรรมใหไ้ดผ้ลส าเร็จตามความตอ้งการขององคก์ร  

2. รูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจันทราวาส ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 7 
องค์ประกอบคือ 1) กลยุทธ์ (Strategy) 2) โครงสร้างองค์กร (Structure) 3) รูปแบบการบริหาร (Style of Management) 4) บุคลากร 
(Staff) 5) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders)6) การจดัการความรู้ (Knowledge Management) และ 7) เคร่ืองมือ เทคโนโลย ีนวตักรรม 
(Device- Technology – Innovation)ท่ีผูว้ิจยัเรียกองคป์ระกอบน้ีวา่ 5St-KD องคป์ระกอบทั้ง 7 องคป์ระกอบต่างมีความสัมพนัธ์ และ
เป็นกระบวนการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบด้วยวงจรคุณภาพ PDCA โดยผูบ้ริหารใช้ภาวะผูน้ าในการผลกัดนัให้
องคป์ระกอบเหล่านั้นสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการเช่ือมโยงและการบูรณาการระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ  
เพ่ือใหบ้รรลุผลการด าเนินงานตามท่ีโรงเรียนตั้งเป้าหมายไว ้ซ่ึงสามารถอภิปรายผลตามองคป์ระกอบแต่ละองคป์ระกอบได ้ดงัน้ี 
 2.1 กลยทุธ์ (Strategy) เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหารใชว้างแผนในภาพรวมของงาน เพ่ือน าโรงเรียนไปสู่เป้าหมายท่ี
ตอ้งการในอนาคต ให้พฒันาตนเองไดท้นักบัสภาพการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างเหมาะสม และท าให้เกิดความชดัเจนในภารกิจและ
บทบาทความเก่ียวขอ้งของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ และยงัเป็นแนวทางในการวดัและประเมินผลส าเร็จ สอดคลอ้งกับแนวคิดของ  
กูลิค และเออร์วิค (Gulick and Uruick) [4] ท่ีกล่าวว่า จุดเร่ิมตน้ของกระบวนการท างานขององค์กรให้ประสบความส าเร็จ คือ  
การวางแผนท่ีดี ท่ีเรียกวา่ การวางแผนกลยทุธ์ ทั้งน้ีเพราะการวางแผนกลยทุธ์มุ่งเนน้การคาดคะเนสภาพในอนาคต และหาแนวทาง
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หรือกลยทุธ์ก ากบัการท างานอยา่งเป็นระบบ เพ่ือน าพาองคก์รไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีตอ้งการ สอดคลอ้งกบั พชัราภรณ์ ดวงช่ืน 
[5] ท่ีกล่าวว่า จุดเร่ิมตน้ของการวางแผนกลยุทธ์ คือ การก าหนดทิศทางขององค์กร ซ่ึงจะเป็นการระบุหรือก าหนดจุดมุ่งหมาย
ปลายทางท่ีองคก์รตอ้งการกา้วไปสู่ ถา้ไม่สามารถก าหนดทิศทางของตนเองไดอ้ยา่งดีและชดัเจนแลว้กลยทุธ์ขององคก์รท่ีจดัท า
ข้ึนมาก็จะไม่สามารถน าพาโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จได ้ 
 2.2 โครงสร้างองคก์ร (Structure) ในการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ใหเ้กิดผลการด าเนินงานท่ีสามารถมุ่งสู่
ความเป็นเลิศได้อย่างย ัง่ยืน โรงเรียนตอ้งมีระบบบริหารจัดการด้านโครงสร้างท่ีท าให้ทราบถึงการประสานกิจกรรมต่าง ๆ  
ในการท างาน และช่องทางการติดต่อส่ือสารการไหลของขอ้มูล รวมทั้งหนา้ท่ีท่ีแต่ละคนในสายงานตอ้งรับผิดชอบและตดัสินใจ
ของผูป้ฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นกลไกรองรับการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ สอดคลอ้งกับ แนวคิด 7-S Framework ของ McKinsey  
ได้กล่าวไวว้่า ส าหรับองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศ โครงสร้างองค์กรเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีส าคัญ  เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีแสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงขนาดการควบคุม การรวมอ านาจ และการกระจายอ านาจของ
ผูบ้ริหาร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เบญจนารถ อมรประสิทธ์ิและคณะ [6]และศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช [7]ท่ีพบว่า โครงสร้าง
องคก์รเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัของระบบการบริหารท่ีมุ่งเนน้ความเป็นเลิศ 
 2.3 รูปแบบการบริหาร (Style of Management) จะท าให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 
ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งน ากระบวนการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะถือว่าเป็นบุคคลส าคญัท่ีสุดในการผลกัดนัและ
ขบัเคล่ือนโรงเรียนใหมุ่้งสู่ความเป็นเลิศ ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีวสิยัทศัน์ ความมุ่งมัน่ การส่ือสาร การสร้างบรรยากาศ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และเครือข่ายร่วมพฒันา มีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุก ๆ ฝ่าย ตอ้งให้การ
สนบัสนุนในทุกดา้นนอกจากนั้นการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศจ าเป็นตอ้งมีการปฏิบติังานในดา้น
การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน ชุมชน และเครือข่าย หากโรงเรียนสามารถดึงชุมชนและเครือข่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาได้มาก ย่อมมีโอกาสท่ีจะประสบผลส าเร็จสูง ซ่ึงนอกจากโรงเรียนจะไดรั้บความช่วยเหลือจากชุมชนแลว้ ชุมชนและ
เครือข่ายก็จะมีโอกาสไดเ้รียนรู้งานจากโรงเรียนดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธนิก คุณเมธีกุล [8] ท่ีกล่าววา่ การสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนั
ของสมาชิกเครือข่ายจะท าใหม้องเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตเป็นภาพเดียวกนั มีการรับรู้และเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจะส่งผลให้
เกิดความรู้สึกผกูพนัในการด าเนินกิจกรรม มีความเป็นเอกภาพ  
 2.4 บุคลากร (Staff) คือ ทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององคก์ร ภารกิจต่าง ๆ ของงาน TO BE NUMBER ONEจะลุล่วงไป
ไดก็้ตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถของบุคลากรเป็นส าคญั ผูบ้ริหารจึงตอ้งด าเนินการพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการ
ท างาน ส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะในการท างาน ตลอดจนมีทศันคติท่ีดี โดยใชก้ระบวนการบริหารงานท่ีเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์มาประยกุตใ์ชเ้พ่ือใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตอ้งการสอดคลอ้งกบังานวิจยัของKa-ho Mok [9] 
ท่ีกล่าวถึง การสนบัสนุนบุคลากรใหท้ างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ และการสร้างทีมงานท่ีมีคุณภาพวา่ เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ
ระบบการบริหารท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ นอกจากนั้นแลว้ยงัสอดคลอ้งกับนัฐฐยา พิพฒัน์นราธร และนิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ 
[10]กล่าววา่ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีความส าคญัมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัทรัพยากรอ่ืน ๆ ในองคก์ร ทรัพยากรมนุษยเ์ป็น
มิติท่ีตอ้งเสริมสร้าง พฒันา รักษา คงไว ้ถา้มีการบริหารอยา่งเป็นระบบจะช่วยขบัเคล่ือนใหมี้การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได ้ 
 2.5 ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในงาน TO BENUMBER ONE ท่ีส าคัญคือ สมาชิก ซ่ึงหมายถึงนักเรียน 
รองลงมาคือ สมาชิกสมทบ ไดแ้ก่ ครู ผูป้กครอง และชุมชน ผูบ้ริหารตอ้งส ารวจความตอ้งการ และความจ าเป็น รับฟังเสียง ร่วม
ก าหนดเป้าหมาย และบริการตามความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ใหเ้กิดความประทบัใจ พึงพอใจ เกิดความมัน่ใจในคุณภาพ 
โดยเฉพาะการตอบสนองความตอ้งการจ าเป็นของสมาชิกซ่ึงเป็นลูกคา้ท่ีส าคญั  เพราะผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นองคป์ระกอบหน่ึง
ของผูต้ดัสินคุณภาพและผลการด าเนินการของงาน TO BENUMBER ONE ดงันั้นโรงเรียนจึงตอ้งค านึงถึงรูปแบบและคุณลกัษณะ
ของกิจกรรมและบริการ รวมทั้งช่องทางท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้ถึง เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียซ่ึงจะน าไปสู่การ
ประสบผลส าเร็จ สอดคลอ้งกบั หลกัการบริหารงานเพ่ือความเป็นเลิศและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนิก คุณเมธีกุล[8] กล่าวว่า 
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องค์ประกอบดา้นความผูกพนัของสมาชิกและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย สถานศึกษาจ าเป็นตอ้งมีการยกระดบัจากความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการไปสู่การไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีจากการใชบ้ริการ ซ่ึงจะท าให้ผูรั้บบริการเกิดความรู้สึกประทบัใจมากยิ่งข้ึน เกินกวา่
ความพึงพอใจท่ีเคยเป็นของเป้าหมายการใหบ้ริการในอดีตท่ีผา่นมา 
 2.6 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ข้อมูลสารสนเทศเป็นทรัพยากรท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง ผูใ้ดได้ข้อมูล
สารสนเทศท่ีถูกตอ้งรวดเร็วกวา่จะเป็นผูไ้ดเ้ปรียบ เพราะสามารถใชส้ารสนเทศเหล่านั้นในการตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
รวดเร็ว ดงันั้นขอ้มูลสารสนเทศจึงมีความส าคญัต่อการตดัสินใจด าเนินการต่าง ๆ ของผูบ้ริหารโดยเฉพาะการวางแผนงาน และ 
การก าหนดนโยบายตอ้งมีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ มีความละเอียด ครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงตามความตอ้งการ และทนัสมยั  
จึงช่วยใหก้ารวางแผนการบริหารจดัการและการตดัสินใจด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกนัขา้มหากหน่วยงานใดไม่ไดมี้
การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานก็ย่อมเส่ียงต่อความผิดพลาดสูงและผลการด าเนินงานก็จะไม่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้ น การบริหารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน จึงต้องมีการจัดระบบข้อมูลและ
สารสนเทศพ้ืนฐาน ท่ีครอบคลุมและสมบูรณ์ เป็นระบบ  ทนัสมยั ทนัต่อการใชง้าน สอดคลอ้งกบัเสาวภา เมืองแก่น และคณะ[11]  
ท่ีไดท้ าการศึกษาวิจยั พบวา่ การส่งเสริมใหเ้กิดการจดัการความรู้ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนในมหาวิทยาลยัเป็นส่ิงจ าเป็น
และควรท า ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังานท่ีมีความตระหนกัและใหค้วามส าคญัจะสามารถพฒันาส่งเสริมใหมี้การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได ้
 2.7 เคร่ืองมือ เทคโนโลย ีนวตักรรม (Device- Technology – Innovation) จะน าองคก์รไปสู่การสร้างมิติใหม่ มีความส าคญั
ต่อระบบงาน กระบวนการและการปฏิบติังาน TO BE NUMBER ONE ทุกดา้น ผูบ้ริหารจึงควรช้ีน า และบริหารงานเพื่อใหน้วตักรรม
เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมการเรียนรู้ขององค์กร รวมทั้ งบูรณาการกับการปฏิบัติงานประจ าวนั ตอ้งมีระบบการปรับปรุงผล 
การด าเนินงานท่ีช่วยสนบัสนุนกระบวนการสร้างนวตักรรมอยา่งเป็นระบบ โดยมีเคร่ืองมือ เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเหมาะสมมาช่วยใน
การอ านวยความสะดวกในการบริหารจดัการ สอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารงานเพ่ือความเป็นเลิศตามแนวคิด ของ เซอร์โต (Certo) 
[12]ท่ีกล่าวไวว้า่ องคป์ระกอบเทคโนโลย ี(Technology Factors) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศขององคก์ร ซ่ึงสามารถวดัไดใ้น
แง่ของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเจริญเติบโตขององคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเสาวภา เมืองแก่น และคณะ[11]  ท่ีกล่าวไวว้่า  
การจดัการเทคโนโลยีโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยในการปฏิบติังานมีบทบาทและส าคญัมากท่ีสุดในยุค
ปัจจุบนั ดงันั้นตอ้งมีการบริหารจดัการเทคโนโลยใีหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจะท าใหมี้การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้รูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจันทราวาส  
(ศุขประสารราษฎร์) จงัหวดัเพชรบุรีเป็นรูปแบบท่ีมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพงาน TO BE NUMBER ONE เพ่ือให้เกิดการพฒันาสู่
ความเป็นเลิศท่ีย ัง่ยนืไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
1. หน่วยงานต้นสังกัดท่ีเก่ียวข้องและรับผิดชอบในงาน TO BE NUMBER ONE ควรสนับสนุนให้มีการน ารูปแบบ 

การบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจันทราวาส ท่ีได้จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไปศึกษารายละเอียดของแต่ละ
องคป์ระกอบ และพิจารณาประกอบการตดัสินใจใชรู้ปแบบในการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE เพื่อให้สามารถน าไปปรับปรุง
พฒันางาน TO BE NUMBER ONE ไดจ้ริง โดยเนน้แนวคิดเร่ืองการบริหารสู่ความเป็นเลิศ และให้การสนบัสนุนปัจจยัทางการบริหารท่ี
เหมาะสมและเพียงพอใหส้อดคลอ้งกบันโยบายในการท างาน TO BE NUMBER ONE 

2. หน่วยงานต้นสังกัดท่ีเก่ียวข้องและรับผิดชอบในงาน TO BE NUMBER ONE ควรสนับสนุนให้มีการน ารูปแบบ 
การบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจนัทราวาส ไปประยกุต์ใชใ้นการพฒันา เพื่อยกระดบัคุณภาพการบริหารงาน 
TO BE NUMBER ONE ให้เป็นเลิศมากข้ึน และเม่ือน ารูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจันทราวาส  
ไปใชแ้ลว้ควรจดัท าวจิยัเชิงประเมินเพ่ือน าผลไปปรับปรุงสู่การน าไปใชก้บัหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึนต่อไป 
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3. การน ารูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวดัจนัทราวาสไปใช ้ควรด าเนินการอยา่งเป็นระบบและ
มีส่วนร่วมทั่วทั้ งโรงเรียน และควรจดัให้มีกลุ่มงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานบริหารคุณภาพ TO BE NUMBER ONEเป็นการเฉพาะ 
เน่ืองจากเป็นภาระงานท่ีส าคญัของโรงเรียนท่ีจะตอ้งพฒันาคุณภาพให้ดียิ่ง ๆ ข้ึนไป รวมทั้งควรจดัให้มีคณะกรรมการบริหารท าหนา้ท่ี
ก าหนดนโยบาย ก ากบัติดตาม และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานท าหนา้ท่ีขบัเคล่ือนการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความ
เป็นเลิศไปสู่การปฏิบติัใหม้ากท่ีสุด อาจจะอยูใ่นสายงานการบงัคบับญัชาของผูบ้ริหารโดยตรง เพ่ือลดขั้นตอนการด าเนินงานใหมี้ความ
เป็นอิสระและคล่องตวั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บับริบทและความพร้อมของโรงเรียน 

4. สถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONEควรน าไปปรับใชใ้หเ้หมาะสม
กบับริบทของสถานศึกษาตนเอง 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับ “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ” ของการด าเนินการตามรูปแบบการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE  

ของโรงเรียนวดัจนัทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) เพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้คน้พบเชิงประจกัษจ์ากผลการวจิยัมาเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีดีให้กบั
โรงเรียนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีจะยกระดบัคุณภาพงาน TO BE NUMBER ONE  

2.  ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัแผนกลยุทธ์วิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว อ  าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  

1) ศึกษาศกัยภาพการบริหารจดัการของวิสาหกิจชุมชน อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี  2) ศึกษาแผนกลยุทธ์วิสาหกิจชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว อ  าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี และ 3) วิเคราะห์และน าเสนอแผนวิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
อ  าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี โดยเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง
ของกลุ่มผูบ้ริหารและพนกังานเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกิจชุมชน กลุ่มผูน้ าชุมชน และกลุ่มนกัท่องเท่ียวใน
อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี 
  ผลการศึกษาพบว่า ศกัยภาพการบริหารจดัการของวิสาหกิจชุมชน อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี มีจุดแข็งคือ มีแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีหลากหลายทั้งการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติ  การท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและเป็นสังคมท่ีมีความ
เขม้แข็ง แต่ยงัคงมีจุดอ่อนในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ดา้นการผลิตและดา้นการบริหารจดัการ ส่วนในการ
วางแผนกลยุทธ์วิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว อ  าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี ประกอบดว้ย กลยุทธ์การพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติ การพฒันาเส้นทางคมนาคม การพฒันาดา้นการผลิตสินคา้ของวสิาหกิจชุมชนและการพฒันาความสามารถใน
การบริหารจดัการของสมาชิก 
 

ค าส าคัญ : แผนกลยทุธ์ วสิาหกิจชุมชน การท่องเท่ียว ศกัยภาพชุมชน การบริหารจดัการ 
 

Abstract  
A study of Community Enterprise Strategic Plan for Tourism Promotion Nong Ya Plong District, Phetchaburi Province aimed to 

1) study the management potential of community enterprise of Nong Ya Plong District Phetchaburi  Province 2) study of Community 
Enterprise Strategic Plan for Tourism Promotion of Nong Ya Plong District Phetchaburi Province 3) analyze and present communi ty 
enterprise plans for Tourism Promotion of Nong Ya Plong District Phetchaburi Province. This research was a qualitative research and data 
collection were in-depth interviews with purposive samples of executives and officers from government and private agencies, community 
enterprise groups, community leader group and tourist groups in Nong Ya Plong Dis trict,  Phetchaburi Province. The study indicated that 
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the in-place various kinds of tourist attractions, such as ecosystem, agricultural, and healthy, and also the strong community, were  the 
strength of the management potential of community enterprises of Nong Ya Plong District, Phetchaburi Province. However, it had been still 
weaknesses such as facilities, tourist attractions, production and management. The community enterprise strategic plan for to urism 
promotion of Nong Ya Plong District Phetchaburi Province consisted of the development of natural tourist attractions, communication route, 
production of community enterprises and management capabilities of members.  

 

Keywords : Strategic Plan , Community Enterprise Tourism, Community Potential, Management  
 
 

บทน า   
  แนวทางการพฒันาวิสาหกิจชุมชน เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยแกปั้ญหาความยากจนของประชาชนและเป็นแนวทางท่ี
สร้างเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนใหมี้ความยัง่ยนื เพราะเป็นการส่งเสริมใหชุ้มชนรู้จกัใชท้รัพยากรทอ้งถ่ิน ท าให้พวกเขาสามารถ
พ่ึงพาตนเองในระยะยาวไดอ้ยา่งมัน่คง ซ่ึง กลุ่มงานพฒันาวสิาหกิจเกษตรชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร [1] ไดอ้ธิบายความหมาย
ของวสิาหกิจชุมชนไวว้า่ วสิาหกิจชุมชน (SMCE หรือ small & micro community enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนท่ีเก่ียวกบั
การผลิตสินคา้ การใหบ้ริการหรืออ่ืนๆ ท่ีด าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผกูพนั มีวถีิชีวติร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบกิจการ
ดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายไดแ้ละเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน 
และระหวา่งชุมชน หรืออีกนยัหน่ึงก็คือ วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การประกอบการเพื่อการจัดการทุนของชุมชนอยา่งสร้างสรรค์
เพื่อการพึ่งตนเอง ซ่ึงทุนของชุมชนนั้น ก็จะหมายรวมถึงทรัพยากร ผลผลิตทางการเกษตร ความรู้ ภูมิปัญญา วฒันธรรม ประเพณี
ของทอ้งถ่ิน [2]  นอกจากนั้นยงัหมายรวมถึงประชาชน ท่ีเป็นผูมี้ความรู้ ท างานมาหลายชัว่อายุคน มีความเขา้ใจท าอยา่งเฉลียว
ฉลาดรู้วา่ตรงไหนควรท ากสิกรรมและท่ีไหนควรเก็บรักษาไว ้ชาวบา้นจึงมีศกัยภาพ มีภูมิปัญญา และมีใจมุ่งมัน่ในการแกปั้ญหา
และพฒันาชีวติความเป็นอยูต่ลอดจนส่ิงแวดลอ้ม แสดงใหเ้ห็นวา่ชาวบา้นและชุมชนมีความส าคญัยิง่ต่อการพฒันาในทุกดา้น 
 การพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นหน่ึงมาตรการส าคญัของรัฐบาลไทยท่ีใชก้ระตุน้การขยายตวัทางเศรษฐกิจของ
ประเทศมาโดยตลอดโดยเฉพาะการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดร้ณรงคส่์งเสริม
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 เป็นตน้มา โดยไดก้ าหนดกลุ่มสินคา้ท่ีตอ้งเตรียมความพร้อมส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเรียกว่า village tourism  
ซ่ึงเนน้ให้มีการใชผ้ลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (one tambon one product: OTOP) ของชุมชนทอ้งถ่ิน และวิสาหกิจชุมชน 
(small & micro  community enterprise: SMCE) ให้เป็นสินคา้ของท่ีระลึกและบริการให้กบันักท่องเท่ียวดว้ยการมุ่งเน้นคุณภาพ
และเพ่ิมมูลค่าของผลิตภณัฑ ์OTOP ให้มากยิ่งข้ึน [3] เห็นไดว้า่ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (tourism industry) ประกอบดว้ยธุรกิจ
หลายประเภททั้ งธุรกิจท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องทางอ้อม หรือธุรกิจท่ีสนับสนุนต่างๆ การซ้ือบริการของ
นกัท่องเท่ียว ทั้งนกัท่องเท่ียวของไทยและชาวต่างประเทศก่อให้เกิดการหมุนเวียนของการใชจ่้ายซ่ึงจะตกอยูใ่นหลายกลุ่มอาชีพ
ช่วยสร้างเสถียรภาพใหก้บัสงัคมทั้งระดบัชุมชนทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ [4]    
 อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรีมีแหล่งท่องเท่ียวหลายแหล่งท่ีส าคญัไดแ้ก่ น ้ าพุร้อน น ้ าตกกระดงัลา และอ่าง
เก็บน ้ าแม่ประจนัต ์เป็นตน้ น ้ าพรุ้อน ตั้งอยูท่ี่บา้นพนุ ้ าร้อน ต าบลน ้ ากลดัเหนือ อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง และห่างจากอ าเภอเขายอ้ย
มาประมาณ 12 กิโลเมตร น ้ าพุร้อนหนองหญา้ปลอ้งเป็นบ่อน ้ าร้อนกลางป่าร่มร่ืน น ้ าในบ่อมีอุณหภูมิประมาณ 49 องศาเซลเซียส 
มีโรงนวดเพื่อสุขภาพ ร้านอาหารและสามารถกางเต็นท์พกัแรมได้  ส่วนน ้ าตกกระดังลา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ของผืนป่า มีพืชสมุนไพรทอดยอดข้ึนอยู่เป็นจ านวนมาก สรรพคุณเป็นทั้งเคร่ืองเทศ เคร่ืองหอม ตั้งอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน และห่างจากอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง 25 กิโลเมตร และอ่างเก็บน ้ าแม่ประจนัต ์เป็นโครงการในพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลท่ี 9 เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในดา้นการเพาะปลูกและบรรเทาความเดือดร้อนจากภยัแลง้  
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[5] การยกระดบัการท่องเท่ียวชุมชน จึงเป็นการสร้างคุณค่าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมไดอ้ย่างย ัง่ยืนและก่อให้เกิดความหลากหลายของ
วสิาหกิจชุมชน เช่น ธุรกิจสินคา้ท่ีระลึก ผลิตภณัฑชุ์มชน (OTOP) เป็นตน้ 
 ปัจจุบนัวิสาหกิจชุมชนของจงัหวดัเพชรบุรี ส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน  
ทั้ งในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ด้านการผลิตและการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
ซ่ึงหากเกษตรกรมีความรู้ ความเขา้ใจบริบทของการพฒันาการเกษตรและพ้ืนท่ีให้มีศกัยภาพรองรับและบริการนักท่องเท่ียว 
สามารถวิเคราะห์พ้ืนท่ี จดัท าแผนบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรไดอ้ย่างเหมาะสมกบับริบทพ้ืนท่ี การเกษตรกรรมและ
ชุมชน ก็จะช่วยยกระดบัวิสาหกิจสู่วิสาหกิจท่องเท่ียวเชิงเกษตร ซ่ึงจะเป็นการสร้างตลาดใหม่เพ่ือรองรับผลผลิตและผลิตภณัฑ์
การเกษตรของชุมชน รวมถึงเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวไดม้าเรียนรู้วิถีเกษตรร่วมกนักบัเกษตรกร อีกทั้งยงัจะช่วยสร้างรายไดใ้ห้
เกษตรกรและชุมชนเกษตรกรรมอยา่งย ัง่ยนื [6]    
 ด้วยเหตุน้ี ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยและพฒันา “แผนกลยุทธ์วิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของอ าเภอ 
หนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี” เพ่ือน าผลวิจยัมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารธุรกิจวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้ความรู้แก่ชุมชนในการ
พฒันาการท่องเท่ียว และเพ่ือการสร้างรายไดใ้หเ้กิดความยัง่ยนืต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาศกัยภาพการบริหารจดัการของวสิาหกิจชุมชน อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาแผนกลยทุธ์วสิาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี 
 3. เพื่อวิเคราะห์และน าเสนอแผนกลยุทธ์วิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จงัหวดัเพชรบุรีไปปฏิบติั 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างคือ ผูใ้ห้ขอ้มูล ประกอบดว้ย กลุ่มผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 4 คน 
และภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว จ านวน 4 คน กลุ่มวสิาหกิจชุมชน อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 5 คน 
กลุ่มผูน้ าชุมชน อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 3 คนและกลุ่มนกัท่องเท่ียวจ านวน 4 คน รวมทั้งส้ิน 20 คน 
 วธีิการศึกษา 
 การศึกษาศกัยภาพในการบริหารจดัการของวิสาหกิจชุมชน อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี ผูว้จิยัศึกษาดว้ยการ
ใชห้ลกัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกของธุรกิจ (PESTLE Analysis) ซ่ึงเป็นการพฒันามาจากแนวคิดของ Aguilar (1997) 
[7] โดยใชว้ิธีการสังเกตการณ์ (observation) โดยการท่ีผูว้ิจยัได้เดินทางไปสังเกตการณ์วิสาหกิจชุมชน อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง 
จงัหวดัเพชรบุรีและใชห้ลกัการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตการณ์ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา
สาระ (content analysis) อยา่งเป็นระบบ และน าเสนอสถานการณ์ปัจจุบนัดว้ยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
(SWOT analysis) และวเิคราะห์ดว้ย ( TOWS matrix)  
 การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 

ผูว้จิยัด าเนินการสร้างแบบสมัภาษณ์โดยมีขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาคน้ควา้รายละเอียดต่าง ๆ จากหนงัสือ ต ารา เอกสารทางวชิาการและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดแผน
กลยทุธ์วสิาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรีใหค้รอบคลุมเน้ือหาในดา้นต่าง ๆ 
 ขั้นท่ี 2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากหนงัสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนกลยุทธ์
วสิาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรีใหค้รอบคลุมเน้ือหาในดา้นต่าง ๆ  
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 ขั้นท่ี 3 สร้างแบบสมัภาษณ์ฉบบัร่าง  
 ขั้นท่ี 4 น าแบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนใหค้ณะกรรมการตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ภาษาท่ีใช ้และปรับปรุง
แกไ้ขแบบสอบถาม 
 ขั้นท่ี 5 น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขแลว้เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการสร้างเคร่ืองมือวิจัยและด้านการ
ท่องเท่ียวจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) พร้อมทั้งพิจารณาความถูกตอ้งชดัเจนของภาษาท่ีใช ้ 

ขั้นท่ี 6 วิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือโดยหาค่า IOC (Item-objective Congruence Index) มีค่าดชันีความสอดคลอ้งใน
แต่ละขอ้มากกวา่ 0.5 ข้ึนไป โดยรวมมากกวา่ 0.70 ข้ึนไป ผลการประเมินค่า IOC พบวา่ โดยรวมมีค่าเท่ากบั 0.973 
                ขั้นท่ี 7 จดัท าสนทนากลุ่ม(focus group discussion) โดยเชิญผูน้ าวิสาหกิจชุมชนและบุคคลต่างๆตามกลุ่มตวัอย่างมา
ประชุมสนทนาจ านวน 15-20 คน จากนั้นน าผลจากการสนทนามาท าการวจิยั 

วธีิด าเนินการเกบ็ข้อมูล 
1. การสงัเกต (observation) ในการวจิยัคร้ังน้ี ใชรู้ปแบบในการสงัเกต 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
    1.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) โดยผูว้ิจยัเขา้ไปในอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง เพื่อประชุมเชิง

ปฏิบติัการกบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูแ้ปรรูปผลิตภณัฑ์เกษตรในแหล่งท่องเท่ียว อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง โดยการสังเกต ซักถาม
ขอ้มูลท่ีสงสยั จดบนัทึกและเปิดเผยตวัเองวา่ก าลงัท าการวจิยั 

1.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non - participant observation) ผูว้ิจัยจะสังเกตกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
วสิาหกิจชุมชน ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งอยูว่งนอก โดยจะไม่เขา้ร่วมกิจกรรม 

2. การสมัภาษณ์ (interview) ในการวจิยัคร้ังน้ี ใชรู้ปแบบในการสมัภาษณ์ 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
     2.1 การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ (structured interview) ท าการสัมภาษณ์โดยเจาะจงค าตอบเฉพาะเร่ืองตาม

จุดมุ่งหมาย โดยสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายรวม 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
             1) ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย นายอ าเภอ เกษตรกร

อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง นกัวชิาการ นกัพฒันาชุมชนช านาญการ และกรรมการผูบ้ริหารโรงแรมในอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง 
             2) กลุ่มผูน้ าชุมชน อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี 
             3) กลุ่มวสิาหกิจชุมชน อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี 
             4) กลุ่มนกัท่องเท่ียว 
        2.2 การสมัภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ (unstructured interview) โดยการสมัภาษณ์แบบเปิดกวา้งไม่จ ากดัค าตอบเพ่ือ

จับประเด็นและน ามาตีความหมายโดยการใช้ท ฤษฎีและการสัมภาษณ์แบบเจาะ ลึก  ( in depth interview) จากผู ้ รู้   
(key information) เก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชน อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การจดัท าขอ้มูลจะใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (data triangulation) เพ่ือสร้างความมัน่ใจและความเช่ือถือได้

ของขอ้มูล โดยวธีิการตรวจสอบความสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้าก การสมัภาษณ์ การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การตรวจสอบบางคร้ังอาจใชว้ิธีอ่ืนไดแ้ก่ การตรวจสอบโดยเปล่ียนแหล่งขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั เช่น 
บุคคล เวลาหรือ สถานท่ีใหข้อ้มูล หรืออาจตรวจสอบโดยใชผู้เ้ก็บขอ้มูลท่ีต่างกนั (investigator triangulation) จากนั้นน าขอ้มูลท่ีได ้
มาท าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (PESTLE analysis), วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis, 
TOWS matrix), วเิคราะห์เชิงบริบทของเน้ือหา (content analysis) และวเิคราะห์เชิงบรรยาย (descriptive analysis) เพื่อสรุปศกัยภาพ
การบริหารจดัการของวสิาหกิจชุมชน และจดัท าแผนกลยทุธ์วสิาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว  
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ผลการวจัิย 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชน อ าเภอ 

หนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรีและ 2) เพื่อศึกษาแผนกลยทุธ์วิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง 
จงัหวดัเพชรบุรี 3) เพ่ือวเิคราะห์และน าเสนอแผนกลยทุธ์วสิาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดั
เพชรบุรีไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงผลการวจิยัเรียงล าดบัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 

1. ศักยภาพการบริหารจดัการของวสิาหกจิชุมชน อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จงัหวดัเพชรบุรี  
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชน

สามารถสรุป จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ไดด้งัน้ี 
1.1 จุดแขง็ 

1) รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การเยีย่มชมฟาร์มแพะ การเยีย่มชมฟาร์มเห็ด การเยีย่มชมฟาร์มโคขุน 
สวนทุเรียนลุงเตง็ และการเยีย่มชมไร่ดาษฏา ซ่ึงปลูกพืชไร่ และพืชสวนผลไมน้านาชนิด  

2) รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติ เช่น น ้ าพุร้อน ซ่ึงเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เขากระทิงเป็นเทือกเขาท่ี
ก าลงัพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ห่งใหม่ ตลาดน ้ ากวางโจวเป็นตลาดน ้ า ของเอกชน ท่ีให้บริการพายเรือในล าน ้ า
สร้างบรรยากาศใหเ้หมือนตลาดน ้ าอมัพวา มีบริการขายอาหาร และสินคา้ รวมทั้งสินคา้จากวิสาหกิจชุมชน การท่องเท่ียวอ่างเก็บ
น ้ าแม่ประจนัต ์ชมทิวทศัน์รอบ ๆ อ่างเก็บน ้ า และมีบริการเช่าจกัรยานข่ีชมธรรมชาติ 

3) ดา้นเศรษฐกิจ มีความร่วมมือกบัภาคเอกชน โดยเจา้ของสถานประกอบการโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ในเขตหนองหญา้ปลอ้งมีการจดัตั้งชมรมการท่องเท่ียวหนองหญา้ปลอ้งข้ึน  เพ่ือช่วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียว มีบริการขาย
อาหาร และสินคา้รวมทั้งสินคา้จากวิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียว รอบอ่างเก็บน ้ าแม่ประจนัต ์และการให้บริการเช่าจกัรยานข่ีชม
ธรรมชาติ [8] (นายอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง, วิพร แววศรีผ่อง, สัมภาษณ์ 16 มีนาคม 2561)  นอกจากนั้นยงัไดรั้บการสนบัสนุนภาค
เอกชน โดยมีชมรมท่องเท่ียว อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง ซ่ึงมีภาคเอกชนเจา้ของโรงแรม และสถานท่ีท่องเท่ียว เขา้มาช่วยสนบัสนุน 
การท่องเท่ียวการจดังานส่งเสริมการท่องเท่ียวประจ าปีของอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง  การให้ทุนสนบัสนุนการจดังาน การให้สถานท่ี
จ าหน่ายสินคา้วสิาหกิจชุมชน โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 

4) ดา้นสังคม ก่อให้เกิดความสามคัคีข้ึนในชุมชน ลดการวา่งงานของบรรดาแม่บา้นท่ีเคยอยูบ่า้นไม่ไดป้ระกอบ
อาชีพก็มีรายไดเ้สริม บางครอบครัวถือเป็นรายไดห้ลกัลูกหลานท่ีเคยไปท างานในกรุงเทพก็กลบัมาช่วยงานในวิสาหกิจชุมชน  
การรวมตวัเป็นวสิาหกิจชุมชนก่อใหเ้กิดความเขม้แขง็ของชุมชนท าใหส้มาชิกมีความรู้กวา่แต่ก่อน  

5) ดา้นเทคโนโลยี มีการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาใช ้ชาวบา้นรู้จกัการใช ้Internet มีการขายสินคา้ วิสาหกิจ
ชุมชนทาง Internet และออนไลน์ การไลฟ์สดขายสินคา้ จากการอบรมใหโ้ดยมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

1.2 จุดอ่อน 
1) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก แมว้า่จะมีจดัให้บริการสถานท่ีจอดรถ มีศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียวประจ าจุดต่างๆ  

ในอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง มีการแนะน าเส้นทางการท่องเท่ียว โดยเจา้หนา้ท่ี และฝึกคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในฐานะเจา้ของ
บา้น แตข่าดการสร้างศูนยป์ระชาสมัพนัธ์ หอ้งน ้ า หอ้งสุขาไวร้องรับนกัท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวใหเ้พียงพอ 

2) ดา้นแหล่งท่องเท่ียว การท่องเท่ียว อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง สามารถพฒันาไปไดอี้กแต่เน่ืองจากปัจจุบนัยงัมี
แหล่งท่องเท่ียวไม่ก่ีแห่งและก าลงัจะบุกเบิกเสน้ทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ห่งใหม่ ไดแ้ก่ เขากระทิง แต่เสน้ทางการเดินทางข้ึนบน
เขากระทิงยงัไม่พฒันา ปัจจุบนัมีผูน้ าชุมชนเป็นไกด์น าทางเพ่ือศึกษาพืชพนัธ์ุต่าง ๆ ตลอดเส้นทางข้ึนเขากระทิง ซ่ึงทางอ าเภอฯ  
และทางชมรมฯ ก าลงัจะท าโครงการ เพ่ือเสนอของบประมาณกบัทางจงัหวดั และรวมกบัเงินสนบัสนุน จากสมาชิกในชมรมฯ เพื่อ
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สร้างใหเ้ขากระทิงเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ห่งใหม่ในอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง และยงัมีโครงการการพฒันาจุดถ่ายรูปบนคนั
เข่ือนแม่ประจนัต ์เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

3) ดา้นการผลิต  
(1) ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบเน่ืองมาจากการประกาศพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ท าให้การปลูก

พริกกะเหร่ียงซ่ึงเป็นสินคา้วิสาหกิจชุมชนขาดแคลนวตัถุดิบเน่ืองจากพริกกะเหร่ียงตอ้งปลูกบนท่ีสูง จึงจะออกผลมีรสชาติอร่อย  
มีกล่ินหอม พริกกะเหร่ียงแปรรูปเป็นสินคา้วสิาหกิจชุมชนท่ีมีช่ือเสียงของ อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง 

(2) ก าลงัการผลิตของกลุ่มต่าง ๆ ไม่เพียงพอ การผลิตไม่ต่อเน่ือง เน่ืองจากมีอาชีพเดิมอยูแ่ลว้ [9] (เกษตร
อ าเภอหนองหญา้ปล้อง  นิตยา ตั้ งศุภวชั และผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน อ าเภอหนองหญ้าปลอ้ง ร้อยตรีปิยะ เป่ียมวิทย ์
เลขานุการกลุ่ม, สัมภาษณ์ 22 พฤษภาคม 2561) และในการผลิตบางประเภทตอ้งใชแ้รงงานท่ีมีทกัษะพอสมควรแต่การพฒันา
ทักษะให้แก่สมาชิกยงัไม่สามารถพฒันาการผลิตได้ดีเท่าท่ีควร ท าให้ส่งผลต่อคุณภาพของสินคา้ เช่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
หตัถกรรมงานฝีมือหนองหญา้ปลอ้ง 

(3) ขาดทุนหมุนเวียน ปัญหาดา้นการเงินเกิดจากการขาดเงินลงทุนเพ่ือพฒันากิจการ เพราะถึงแมเ้ม่ือจด
ทะเบียนรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนแลว้จะสามารถขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงินได ้แต่วิสาหกิจโดยส่วนมากจะไม่มีโอกาสได้
ขอสินเช่ือดงักล่าวเพราะการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน สมาชิกในวสิาหกิจชุมชนจะตอ้งร่วมกนัเป็นผูค้  ้าประกนัใหแ้ก่วสิาหกิจ
ชุมชนในการขอสินเช่ือ 

(4) ดา้นการบริหารจดัการ ขาดความรู้เร่ืองการตลาด ชาวบา้นไม่อยากน าสินคา้ออกมาจ าหน่ายในท่ีไกล ๆ 
จะจ าหน่ายแค่ในชุมชนหรือสถานท่ีใกลบ้า้น 

1.3 โอกาส 
1) ปัจจยัดา้นการเมือง  จากการศึกษาพบวา่พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี  2548 ซ่ึงมีเหตุผลของการ

ประกาศพระราชบญัญติัน้ีคือ “เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีเศรษฐกิจชุมชนเป็นพ้ืนฐานของ การ
พฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และโดยท่ีเศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบนัจ านวนหน่ึงยงัอยู่ในระดบัท่ีไม่พร้อมจะเขา้มาแข่งขนัทาง 
การคา้ทั้งในระดบัภายในประเทศและระหวา่งประเทศ สมควรใหมี้การส่งเสริมความรู้และ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การสร้างรายได ้การ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การพฒันาความสามารถในการจดัการและ การพฒันารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงจะส่งผลให้ชุมชน
พ่ึงพาตนเองไดแ้ละพฒันาระบบเศรษฐกิจชุมชน ใหมี้ความเขม้แขง็พร้อมส าหรับการแข่งขนัทางการคา้ในอนาคตไม่วา่ในระดบัใด 
รวมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่การเป็นผู ้ประกอบกิจการขนาดย่อมและขนาดกลางต่อไป จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญติัน้ี” 

2) ด้านมาตรฐานผลิตภณัฑ์ สินคา้ของวิสาหกิจชุมชนอ าเภอหนองหญา้ปลอ้งได้รับมาตรฐาน(Q) ด้านความ
ปลอดภยั และปลอดสารพิษจากหอ้งปฏิบติัการ( lab) ประชารัฐ  

3) ดา้นการสนับสนุนทางวิชาการ ไดรั้บการสนับสนุนทางวิชาการเพ่ือการประกอบการวิสาหกิจชุมชน จาก
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี เช่น ดา้นการบญัชี และการตลาด จากคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ส่วนดา้นการ
ออกแบบผลิตภณัฑจ์ากสาขาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

1.4 อุปสรรค 
1) ดา้นการเงินและงบประมาณ การเงิน และงบประมาณข้ึนอยูก่บันโยบายของภาครัฐ และงบประมาณของทาง

จงัหวดัท่ีส่งมาให้ทางอ าเภอ หากตอ้งการงบประมาณ ก็ท าเร่ืองขอปลายทางจงัหวดั หากไม่มีงบประมาณหรือไม่เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐก็จะไม่ไดง้บประมาณ 

2) ด้านความร่วมมือกับนักการเมืองท้องถ่ิน นักการเมืองท้องถ่ิน ยงัไม่มีความร่วมมือหรือไม่มีนักการเมือง
ทอ้งถ่ินเขา้มาช่วยเหลือแต่อยา่งใด มีเพียงเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ผูน้ าชุมชน และชาวบา้นในชุมชน 
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จากการวเิคราะห์ TOWS matrix สามารถสร้างยทุธศาสตร์ไดด้งัน้ี 
1. ยทุธศาสตร์เชิงรุก (SO) เป็นยทุธศาสตร์ท่ีใชป้ระโยชน์จากจุดแข็งขององคก์รหรือหน่วยงานเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบ

จากโอกาส และเป็นยทุธศาสตร์ท่ีองคก์รหรือหน่วยงานตอ้งการจะไปมากท่ีสุดไดแ้ก่  
1.1 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท่ีอยูใ่นระดบัไม่พร้อม ใหมี้โอกาสเขา้แข่งขนัทางการคา้โดยส่งเสริมดา้นความรู้และ

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
1.2 การส่งเสริมการพฒันาผลิตภณัฑ ์การรักษาคุณภาพ การสร้างความน่าเช่ือถือทางธุรกิจ 
1.3 การสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือระหวา่งเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม 

2. ยทุธศาสตร์เชิงรับ (ST) เป็นยทุธศาสตร์ท่ีตอ้งการเอาชนะอุปสรรคเพ่ือสร้างขอ้ไดเ้ปรียบจากจุดแขง็ท่ีมีอยู ่ไดแ้ก่ 
2.1 การสนบัสนุนดา้นงบประมาณและการจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ือประกอบการ 
2.2 การกระตุน้ใหผู้น้ าชุมชนสร้างความสามารถในการแข่งขนัโดยไดรั้บการสนบัสนุนจากนกัการเมืองทอ้งถ่ิน 

3. ยทุธศาสตร์เชิงปรับ (WO) เป็นยทุธศาสตร์ท่ีตอ้งการเอาชนะจุดอ่อนจากขอ้ไดเ้ปรียบจากโอกาสท่ีมีอยู ่ไดแ้ก่ 
3.1 จดัท าแผนการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวทั้งเชิงอนุรักษธ์รรมชาติและเกษตรกรรมอยา่งบูรณาการ 
3.2 การจดัสรรงบประมาณในการบุกเบิกแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ในอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง 
3.3 การสนบัสนุนวสิาหกิจชุมชนในการผลิตสินคา้แปลกใหม่ โดยใหก้ารสนบัสนุนดา้นการผลิตและการตลาด 

4. ยทุธศาสตร์เชิงถอย (WT) เป็นยทุธศาสตร์ท่ีตอ้งการให้เกิดจุดอ่อนและอุปสรรคต ่าท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะท าได ้หรือ
ยอมรับอยา่งมีชั้นเชิง ไดแ้ก่ 

4.1 การกระตุน้ให้ผูน้ าชุมชนและนักการเมืองทอ้งถ่ินเห็นความส าคญัของวิสาหกิจชุมชนและมีส่วนร่วมในการ
สนบัสนุนมากข้ึน 

4.2 การสนบัสนุนงบประมาณจากภาครัฐ และภาคเอกชน   
2. การศึกษาแผนกลยุทธ์วสิาหกจิชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเทีย่ว อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จงัหวดัเพชรบุรี 

 จากการวเิคราะห์ปัจจยัทั้งภายในและภายนอกของศกัยภาพการบริหารจดัการของวสิาหกิจชุมชน อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง 
จงัหวดัเพชรบุรีการประสานงานร่วมกนัระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะกรรมการชุมชน  โดยวิธี TOWS metric สามารถ
ก าหนดเป็น แผนกลยทุธ์วสิาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรีโดยมีองคป์ระกอบของ
แผนดงัน้ี 

1. วสัิยทศัน์ (vision) :  วสิาหกิจชุมชนสร้างสรรคเ์ศรษฐกิจ และการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวเป็นเลิศ 
2. พนัธกจิ (mission) 

1. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งใหม่ในอ าเภอหนองหญ้าปล้องให้มากข้ึนและน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชใ้นการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชน 

2. พฒันาเสน้ทางคมนาคม เพ่ือความสะดวกส าหรับการท่องเท่ียวในอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง 
3. พฒันาการผลิตสินคา้ของวสิากิจชุมชนโดยยดึหลกักฎหมายส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
4. พฒันาดา้นความสามารถในการบริหารจดัการของสมาชิก 

3. ยุทธศาสตร์การบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยทุธศาสตร์การเพ่ิมศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติ และส่งเสริมการผลิตสินคา้       

ตามหลกักฎหมายส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
กลยทุธ์ท่ี 1 การเพ่ิมศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอหนองหญา้ปลอ้งแห่งใหม่ 
กลยทุธ์ท่ี 2 การพฒันาเสน้ทางคมนาคมในอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง เพ่ือความสะดวกส าหรับนกัท่องเท่ียว 
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กลยทุธ์ท่ี 3 การพฒันาผลิตภณัฑว์สิาหกิจชุมชนโดยอาศยัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที ่2  การพฒันาความสามารถในการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชน 
กลยทุธ์ท่ี 1 กลยทุธ์ในการพฒันาศกัยภาพของสมาชิก 
กลยทุธ์ท่ี 2 กลยทุธ์ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นการเงินและบญัชี  

 4. การวเิคราะห์และน าเสนอแผนสู่การปฏิบัต ิ(Implementation) 
 การวเิคราะห์และน าเสนอแผนสู่การปฏิบติั ด าเนินการโดยจดัท าเป็น โครงการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในอ าเภอหนอง
หญา้ปลอ้งเพ่ือส่งเสริมการผลิตเชิงสร้างสรรค ์โดยมีองคป์ระกอบของโครงการ ดงัน้ี 

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง 
2. เพ่ือสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวในการเท่ียวชมและอุดหนุนผลิตภณัฑข์องวสิาหกิจชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวนั้น 
3. เพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่วสิาหกิจชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่ง 
เป้าประสงค์ 
1.  การบุกเบิกเสน้ทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ห่งใหม่ ไดแ้ก่ เขากระทิง 
2.  พฒันาจุดถ่ายรูปบนคนัเข่ือนแม่ประจนัต ์เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียว 

วธีิด าเนินการด าเนินงาน 
1. ภาครัฐทั้ งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ผูน้ าชุมชน  นักการเมืองท้องถ่ิน และธุรกิจ

ภาคเอกชนในอ าเภอหนองหญา้ปลอ้งควรประสานความร่วมมือกบักระทรวงต่าง ๆ ดงัน้ี 
1.1 ประสานงานกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการสนบัสนุนและการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว

แห่งใหม่ในอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง เน่ืองเพราะปัจจุบนัยงัมีแหล่งท่องเท่ียวนอ้ยแห่ง โดยการจดัส่งนกัวิชาการ เขา้ท าการส ารวจ
เสน้ทาง  

1.2 ประสานงานกบักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ดา้นการสนบัสนุนการท่องเท่ียว การสร้างศูนยป์ระชาสัมพนัธ์
การท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว  
 1.3 ประสานงานกบักระทรวงคมนาคม ดา้นการพฒันาเสน้ทางคมนาคมแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยูเ่ดิมและบุกเบิกเสน้ทาง
คมนาคมแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ โดยใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งโดยง่ายและปลอดภยัยิง่ข้ึน 
 1.4 ประสานงานกบัเกษตรอ าเภอและสถาบนัการศึกษา เช่น มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ดา้นการส่งเสริมทรัพยากร
ตามหลกัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มาพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ของวิสากิจชุมชน ตามหลกัหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์และท า
การจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 2. ก าหนดนโยบายหรือการวางแผนในการใชเ้งินอยา่งถูกวธีิ โดยใชเ้ทคโนโลยสีร้างฐานขอ้มูล เพ่ือใหว้สิาหกิจชุมชนทุก
แห่งไดจ้ดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย และสามารถบริหารงานการเงินไดต้ามความเป็นจริง 

งบประมาณ 
                การจดัใหมี้ทรัพยากรทางการเงิน เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานรวม 2 แหล่ง ดงัน้ี 
               1.  งบด าเนินการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี 
               2.  งบสนบัสนุนจากกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง 

การตดิตามและประเมนิโครงการ 
1. ตวัช้ีวดัจากนกัวชิาการจากสถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งระหวา่งด าเนินการ 
2. ตวัช้ีวดัจากนกัวชิาการจากสถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือส้ินสุดโครงการ 
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ผลคาดว่าจะได้รับ 
1. การเกิดแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ในอ าเภอหนองหญา้ปลอ้งเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียว 
2. การเกิดผลิตภณัฑใ์หม่ตามหลกัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  
3. การสร้างรายไดใ้หแ้ก่วสิาหกิจชุมชน 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวเิคราะห์การด าเนินงานบริหารจดัการการท่องเท่ียว อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรีโดยรวมยงัไม่สูงมาก
พอ การบริหารงานยงัไม่สามารถครอบคลุมประเด็นต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเต็มท่ี อีกทั้งยงัขาดบุคลากร งบประมาณ การพฒันา
ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวใหม่ การพฒันาเสน้ทางคมนาคมเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวและการส่งเสริมวิสากิจ
ชุมชนดา้นการผลิตสินคา้เพ่ือสร้างความแตกต่าง การพฒันาตลาดและแหล่งทุน การสร้างตราสินคา้ รวมถึงการปรับใชก้ฎหมายเพ่ือ
สร้างเอกลกัษณ์ทางการคา้เช่น กฎหมายบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา ฯลฯ ทั้งน้ีการจะพฒันาวิสาหกิจชุมชน
ผูส้นบัสนุนส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดการพฒันาคือ หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ทั้งรัฐบาลส่วนกลาง เช่น กระทรวง กรม และฝ่ายและแผนกต่าง 
ๆ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยทุกหน่วยงานภาครัฐจะตอ้งร่วมมือกนัท างานเชิงบูรณาการและวิสาหกิจชุมชนก็จะตอ้งมีการ
พฒันาตนเองในดา้นการเรียนรู้ การจดัการความรู้ในองค์กรของตน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของกาญจนา สุระ [10]  ไดศึ้กษาเร่ือง 
การพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการท่องเท่ียวของชุมชนท่องเท่ียว จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตค้วามร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ ปีท่ี 3 ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัศกัยภาพการบริหารจดัการท่องเท่ียวของชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ วสิาหกิจ
ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงอตัลกัษณ์ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร และการท่องเท่ียว 
เชิงประวติัสาสตร์ อยูใ่นระดบัปานกลางทุกประเด็น ไดแ้ก่ ศกัยภาพของผูน้ าและการบริหารจดัการองคก์ร ศกัยภาพการบริหารจดัการ
ด้านการเงินและบัญชี ศักยภาพการบริหารจัดการด้านการตลาด และศักยภาพการบริหารจัดการด้านการผลิตและการให้บริการ  
ซ่ึงแนวทางการรักษาศกัยภาพและฐานทรัพยากรการท่องเท่ียวของชุมชน โดยการร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการส ารวจทรัพยากร
ท่ีมีอยูใ่นชุมชนและเช่ือมโยงทรัพยากรกบัการท่องเท่ียว จดลิขสิทธ์ิทรัพยสิ์นทางปัญญาของทรัพยากรท่ีส ารวจและคน้พบ ตลอดจน
สร้างทศันคติของคนในชุมชนให้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคญัของการท่องเท่ียว โดยกระตุน้ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการท่องเท่ียววิสาหกิจชุมชนท่ีแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนผลการวิจยัของ Yang et.al. [11]  ไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วน
ร่วมขององค์กรชุมชนในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวชนบทของจีนอย่างย ัง่ยืน ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมขององคก์รชุมชนมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของวิสาหกิจการท่องเท่ียวในชนบท โดยขยายขอบเขตการศึกษาในส่วนของ
การจัดการท่องเท่ียวจากระดับล่าง (นักท่องเท่ียว) ถึงระดับบน (วิสาหกิจชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียว) เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการ
ประสานงานตั้งแต่ระดบัองคก์ร ผูก้  าหนดนโยบาย จนถึงการวางแผนกรณีฉุกเฉินร่วมกนั และผลงานวจิยัของโกสินทร์ ช านาญพล [12] 
ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวไทยเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผลการวจิยัพบวา่ วสิาหกิจชุมชนท่องเท่ียวไทยมีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ มีวฒันธรรมประเพณีและผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีน่าสนใจแต่ขาด
การบริหารจัดการท่ีดีโดยเฉพาะด้านเครือข่ายการตลาดรวมทั้ งขาดแคลนเงินทุนในการพฒันา ส่วนแนวทางในการแก้ปัญหาคือ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรบูรณาการท างานร่วมกันในการ
สนบัสนุนส่งเสริมการสร้างและการจดัการเครือข่ายการตลาดวิสากิจชุมชนท่องเท่ียวตั้งแต่ระดบัชุมชนจงัหวดั กลุ่มจงัหวดัและขยายสู่
ระดบัภาค ประเทศและต่างประเทศ ควรมีการให้ความรู้เก่ียวกบัการตลาดท่องเท่ียวแก่บุคลากรดา้นการท่องเท่ียวอย่างสม ่าเสมอและ
ควรสร้างช่องทางการส่ือสารการท่องเท่ียวชุมชนท่ีเป็นประโยชน์ผา่นส่ือหลายช่องทาง 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากกระบวนการวจิยั ขอ้มูลเบ้ืองตน้ และผลการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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 1. ขอ้เสนอแนะเชิงการบริหาร 
      1.1 ภาครัฐควรก าหนดนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ก าหนดให้การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑอ์า้งอิงกฎหมายท่ีมีอยู ่เช่น กฎหมายบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  
      1.2 ภาครัฐควรจดัสรรงบประมาณในการพฒันาบุคลากร พฒันาระบบขอ้มูล สารสนเทศ และการประชาสมัพนัธ์ 
                     1.3 ภาครัฐควรประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือการพฒันาเส้นทางคมนาคม และการตลาดเพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียวและวสิาหกิจชุมชน 

2. ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ 
2.1 ภาครัฐควรจดักิจกรรมสนบัสนุนในการสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการให้กบัวิสาหกิจชุมชน เช่น 

จัดหาวิทยากรมาสอนเร่ืองการท าบัญชี และการใช้เทคโนโลยีการผลิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ การสร้างแบรนด์สินคา้และ  
การจดัการดา้นตลาด  

2.2 ภาครัฐควรมีการประเมินสถานะของวิสาหกิจชุมชนในดา้นการบริหารจดัการท่องเท่ียวเป็นประจ าทุกปี เพื่อ
ส่งเสริมใหว้สิาหกิจชุมชนสามารถด าเนินการธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวใหก้า้วหนา้ยิง่ข้ึน และใหก้ารช่วยเหลือวสิาหกิจชุมชนท่ี
ประสบปัญหา ทั้งดา้นงบประมาณของแต่ละวสิาหกิจ รวมไปถึงการสนบัสนุนเงินกูด้อกเบ้ียต ่า ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

2.3 ภาครัฐโดยการบริหารราชการส่วนกลางควรมีการถ่ายโอนภารกิจบางประการมายงัองคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ิน
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจดัการ เพราะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความใกลชิ้ดกบัชุมชน 

3. ขอ้เสนอแนะส าหรับท่ีจะศึกษาต่อไป  
      3.1 ควรน าแผนกลยทุธ์วิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรีท่ีไดจ้าก

การวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์เป็นรูปธรรม ศึกษาความเป็นไปได ้ขอ้ดี ขอ้เสีย ของแผนกลยทุธ์เพื่อน ามาปรับปรุง 
3.2  ควรศึกษาเปรียบเทียบแผนกลยุทธ์วิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ในระดับจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพ

ใกลเ้คียงกนัทั้งในระดบัชุมชน ระดบัประเทศ และระดบัภูมิภาคอาเซียน เพ่ือน าผลการศึกษามาพฒันาก าหนดแผนกลยทุธ์วสิาหกิจ
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวใหมี้ศกัยภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงผสมผสานโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการความปลอดภัยในการฝึก
นกัศึกษาวชิาทหารของหน่วยฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การวจิยัเชิง
ปริมาณ ไดแ้ก่ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี 1-3 ทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีเขา้รับการฝึกวิชาทหาร ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบกท่ี 15 ในปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งส้ิน 336 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ผูบ้ริหารและครูฝึกของหน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบก
ท่ี 15 จ านวน 4 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจง สถิติท่ีใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ การวเิคราะห์เน้ือหาเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบวา่ 1) กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย
มีอายุ 17 ปี ก าลงัศึกษาวิชาทหารอยู่ในชั้นปีท่ี 2 และศึกษาอยู่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 2) ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อการจัดการ
ความปลอดภยัในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร อยู่ในระดบัมาก 3) ปัจจยัดา้นปัญหาเก่ียวกบัการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนักศึกษาวชิาทหารของหน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร ทั้ง 4 ดา้น 
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น4) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวชิาทหารของหน่วย
ฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 ไดแ้ก่ อายขุองนกัศึกษาวชิาทหาร ระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษาอยูเ่พศชั้นปีของนกัศึกษาวชิาทหารและ
ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวชิาทหารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ค าส าคัญ : การจดัการความปลอดภยั  นกัศึกษาวชิาทหาร  หน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 
 

Abstract  
 The study was a Mixed Methods Research that aimed to study safety management problems, safety management model 

in training military students of the military training Unit 15th Military Circle. The study population was divided into two g roups; Quantitative 
Research, consisting of Year 1 -3 male and female 336 military students in total who practised military training at the Military Student 
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Training Unit 15th Military Circle in the academic year 2561 using questionnaires as a tool for data collection. Statis tics defined for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, independent samples, t -test, one-way analysis of variance, f-test, and comparison of 
differences in pairs by scheffe’s method, the qualitative research was the administrators and the  trainers of the military training unit 15th 
Military Circle totalling 4 persons by using the in-depth interviews and the interview form as a tool for data collection by selecting the 
specific sample group. Statistics used for qualitative data analysis were content analysis. The results showed that: 1) Most of the sample 
group were males, aged 17 years, studying the military course in year 2 and senior high school 5th grade. 2) Factor related t o the knowledge 
and understanding of safety management in military training for military students, it was found that, most of the samples had knowledge 
and understanding of safety management in training military students at a high level. 3) Factor related to safety management in military 
training of Military Student Training Units, it was found that, most of the samples had opinions about safety management on training 
military students of the military training unit in all 4 aspects at a high level. 4) Results of the hypothesis test showed th at the factor affecting 
safety management in military training students of the Military Training Unit 15th Military Circle consisting of the age of milita ry students, 
year level of studying, gender, year level of studying military course, and the factor related to the safety managemen t in military training 
with statistical significance at the level of 0.05.  

 

Keywords : Safety Management Military,  Students Military,  Training Unit 15thMilitary Circle 
 
 

บทน า   
   สภาพของสังคมไทยในปัจจุบนัก าลงัมุ่งหนา้สู่ความเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมืองหรือ
วิทยาการทางเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างมากซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงสาเหตุท่ีส าคญัของการเปล่ียนแปลงใน
สังคมไทย ดงันั้นประชาชนในสังคมจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาตนเองให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจะเห็นไดจ้ากในการ
พฒันาประเทศนั้นจะพฒันาเพียงดา้นใดดา้นหน่ึงไม่ไดแ้ต่จะตอ้งมีการพฒันาให้มีความเจริญกา้วหน้าไปพร้อมๆ กนัในทุกๆ ดา้น
ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การพฒันาประเทศเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการพฒันาไดน้ั้นจะตอ้งพฒันาท่ีตวับุคคลเสียก่อนเพราะบุคคล
เปรียบเสมือนจุดศูนยร์วมของการพฒันาในทุกๆดา้น การท่ีจะพฒันาบุคคลให้เป็นผูท่ี้มีคุณภาพนั้นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดคือการให้
การศึกษาจึงจะนบัไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย[์1]ทั้งน้ีเน่ืองจากการศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา
ประเทศไม่ว่าจะเป็นการพฒันาดา้นเศรษฐกิจสังคมท่ีจะตอ้งอาศยัก าลงัคนเป็นปัจจยัในการพฒันาซ่ึงจะมีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใดก็ข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพในการศึกษาของแต่ละคน รวมทั้งแนวทางในการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติทุกฉบบัท่ีไดมี้การวางยทุธศาสตร์เพ่ือมุ่งสู่สังคมท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขโดยให้ความส าคญักบัการพฒันาคนในดา้น
ความรู้รวมทั้ งยงัสอดคลอ้งกับแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการท่ีได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ท่ีครอบคลุมทั้ งการ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษา มาตรฐานของผูเ้รียน ครู สถานศึกษา เป็นตน้ [2] 
  จากนโยบายของกองทพับกท่ีไดมี้การพฒันาระบบการศึกษาของกองทพับกให้มีความสอดคลอ้งกบัพระราชบัญญติั
การศึกษาแห่งชาติในดา้นยทุธศาสตร์การป้องกนัประเทศ นโยบายของผูบ้ญัชาการทหารบกท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการศึกษา
ของกองทัพบกให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยก าหนดให้สถาบันการศึกษา โรงเรียนเหล่าน้ีมีการ
ด าเนินงานดา้นการศึกษาใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพโดยในปัจจุบนักองทพับกไดมี้นโยบายในการพฒันาระบบก าลงัส ารองใหมี้
ประสิทธิ ภาพเพ่ือทดแทนก าลงัพลประจ าการท่ีลดลง ซ่ึงไดม้อบหมายใหห้น่วยบญัชาการรักษาดินแดนเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการ
ฝึกเรียกวา่นกัศึกษาวิชาทหาร(นศท.)โดยจุดมุ่งหมายในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารก็เพ่ือใหผู้ท่ี้ส าเร็จวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีท่ี 3 ข้ึนไป
ให้มีความรู้พอท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีผูบ้งัคบัหมู่และผูบ้งัคบัหมวดไดเ้ม่ือมีเหตุการณ์ท่ีตอ้งเรียกใชก้ าลงัส ารองโดยทางกองทพับกได้
ก าหนดใหส้ถานศึกษาท าหนงัสือขออนุมติัไปยงัหน่วยบญัชาการรักษาดินแดนผา่นทางหน่วยฝึกนกัศึกษาวิชาทหารท่ีรับผิดชอบใน
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เขตจงัหวดัท่ีสถานศึกษานั้นๆ ตั้งอยูเ่พ่ือขออนุมติัเปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร เม่ือหน่วยบญัชาการรักษาดินแดนไดอ้นุมติัใหเ้ปิด
เป็นสถานศึกษาวชิาทหารตามท่ีร้องขอแลว้หน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหารในพ้ืนท่ีจึงสามารถด าเนินการฝึกได[้3] 
  รวมทั้งแนวทางในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารนั้นไดมี้การก าหนดขอบเขตของการฝึกวิชาทหารไวอ้ย่างชดัจน กล่าวคือ 
จากค าสั่งของกองทพับกเร่ืองระเบียบการฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร ซ่ึงมีความมุ่งหมายท่ีจะให้นกัศึกษาวิชาทหารมีความรู้ในวิชาทหาร
และเป็นก าลงัพลส ารองท่ีมีคุณภาพโดยแนวทางในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารของกองทพับกไดแ้ก่ 1.) นโยบายการฝึกวิชาทหารให้
นักศึกษาวิชาทหารตอ้งตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ด้านยุทธการและการด าเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีความรู้วิชาทหาร 
2.) มาตรการดา้นความปลอดภยัจากการฝึก เช่น เคร่ืองช่วยฝึกหรือยทุโปกรณ์ตอ้งมีจ านวนท่ีเพียงพอและตอ้งมีการพิจารณาถึงพ้ืนท่ี
ส าหรับใชใ้นฝึกโดยตอ้งค านึงถึงระยะทางท่ีนกัศึกษาวิชาทหารจะตอ้งเดินทางหรือสภาพแวดลอ้มของพ้ืนท่ีเป็นตน้ นอกจากน้ีทาง
หน่วยฝึกวิชาทหารจะตอ้งมีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบการติดต่อการส่ือสารเพ่ือใชติ้ดตามข่าวสารเก่ียวกบั
สภาพอากาศการแจง้อุบติัภยัหรืออุบติัเหตุต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นระหวา่งการฝึก นอกจากน้ีจะตอ้งมีการจดัเตรียมรถพยาบาล
และเจา้หนา้ท่ีทางการแพทยใ์หส้ามารถเขา้ไปใหค้วามช่วยเหลือไดท้นัถ่วงที เป็นตน้[4] 
  ซ่ึงจากนโยบายของกองทพับกท่ีไดมี้แนวทางในการพฒันาระบบก าลงัส ารองหรือการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารใหเ้ป็นผูท่ี้มี
ความรู้ความสามารถและสามารถท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีผูบ้งัคบัหมู่และผูบ้งัคบัหมวดไดเ้ม่ือมีเหตุการณ์ท่ีตอ้งใชก้ าลงัส ารองไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพดังกล่าว ซ่ึงหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 จังหวดัเพชรบุรี ก็เป็นอีกหน่ึงหน่วยฝึกท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1-5 โดยใชว้ิธีการ
จดัการความปลอดภยัในการฝึกของ ทบ. พ.ศ.2552 มาเป็นแนวทางในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารมาตลอดนั้น พบวา่ ยงัมีปัญหาใน
เร่ืองของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารอยูห่ลายประการ เช่น ปัญหาการบาดเจ็บจากการทดสอบร่างกายในช่วงของการรับสมคัรการ
ไดรั้บบาดเจ็บจากการฝึกภาคท่ีตั้งเช่น การฝึกท่าอาวุธการฝึกยิงปืนดว้ยกระสุนจริง วตัถุระเบิดหรือส่ือส่ิงเทียมคลา้ยวตัถุระเบิด
กระเด็นมาโดนนกัศึกษาวิชาทหารท าใหไ้ดรั้บบาดเจ็บได ้ซ่ึงจากปัญหาดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนนั้นยอ่มมีผลกระทบต่อความปลอดภยัของ
นกัศึกษาวชิาทหาร ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีศึกษาถึงปัญหาของการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร เพื่อท่ีจะ
ไดน้ าผลของการศึกษาไปเป็นแนวทางในการแกไ้ข ปรับปรุงในเร่ืองของความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึก
นกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 จงัหวดัเพชรบุรีในอนาคตต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาปัญหาการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหารมณฑลทหารบกท่ี 15 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
  การศึกษาวิจยัเร่ือง “การจัดการความปลอดภยัในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑล
ทหารบกท่ี 15” ในคร้ังน้ีไดใ้ชรู้ปแบบการศึกษาวจิยัแบบผสมผสานโดยมีวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งผูว้จิยัจะท าการศึกษาเฉพาะหน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 จงัหวดัเพชรบุรี 
โดยการแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.1) การศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาปริมาณไดแ้ก่ นกัศึกษาวิชา
ทหารชั้นปีท่ี 1-3 ทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีเขา้รับการฝึกวิชาทหาร ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 จงัหวดั
เพชรบุรี ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 336 คน 1.2)การศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัจะท าการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้ริหารและครูฝึก
ของหน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 จ านวน 4 คน โดยใชเ้กณฑใ์นการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการทบทวนเอกสาร 
ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยใหมี้ความครอบคลุมถึงเน้ือหาท่ีตอ้งการจะศึกษา 
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 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยท าหนงัสือขอเก็บขอ้มูลจากคณะต ารวจศาสตร์ 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจถึงผูบ้งัคบัการหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 เพ่ือขอเขา้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
นกัศึกษาวชิาทหารชั้นปีท่ี 1-3 รวมทั้งขอเขา้ท าการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้ริหารและครูฝึกของหน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหารเม่ือผูว้ิจยั
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจนครบตามจ านวนแลว้ ผูว้จิยัจะน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาสรุปและวเิคราะห์ตามแนวทางของการวเิคราะห์
ขอ้มูลต่อไป 
 4. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัน าคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ส าหรับการวจิยั
ทางสงัคมศาสตร์ (SPSS)  และเลือกใชส้ถิติใหส้อดคลอ้งกบัระดบัการวดัตวัแปร ไดแ้ก่ 4.1)สถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ืออธิบายตวัแปรเก่ียวกบัลกัษณะภูมิหลงัทางสังคมของกลุ่มตวัอยา่ง 4.2)สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน
ไดแ้ก่ สถิติการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัแปร 2 ตวั โดยการทดสอบค่าที (T-test) สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (F-test) การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ Scheffe’s เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระแต่ละตวั
กบัตวัแปรตามโดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการวเิคราะห์เน้ือหาเชิงพรรณา 

 

ผลการวจัิย 
  1. ดา้นขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย มีอาย ุ17 ปี ก าลงัศึกษาวชิาทหารอยูใ่นชั้น
ปีท่ี 2 และศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  
  2. ดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ
ต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การมีความรู้ความเขา้ใจในการฝึกวิชาทหาร การมี
ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองการฝึกวิชาทหาร การมีงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร สถานท่ี อาวธุและเคร่ืองช่วยฝึกมีเพียงพอต่อการฝึก
วชิาทหาร อาวธุและเคร่ืองช่วยฝึกมีความทนัสมยัต่อการฝึกวชิาทหาร มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการฝึกวิชาทหาร เป็นตน้
  3. ด้านปัญหาเก่ียวกับการจัดการความปลอดภัยในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบกท่ี 15 พบว่า 3.1) ดา้นก าลงัพล กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัมีการช้ีแจงแผนการฝึกก่อนการฝึกเพ่ือความ
ปลอดภยั การมีแผนส ารองกรณีท่ีไม่สามารถท าการฝึกไดต้ามแผนงาน สามารถฝึกไดต้ามแผนท่ีไดมี้การช้ีแจงก่อนท าการฝึกและมี
การฝึกทบทวนก่อนการฝึกทุกคร้ังอยู่ในระดบัมาก 3.2) ด้านงบประมาณกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับมีการจดัสรรงบค่า
ประกอบการเล้ียงในการฝึกอยา่งเพียงพอและมีการจดับริการร้านคา้สวสัดิการให้กบันักศึกษาวิชาทหารอยูใ่นระดบัมาก 3.3) ดา้น
อาวธุยทุโธปกรณ์และสถานท่ี กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีแผนงานส าหรับการใชอ้าวธุยทุโธปกรณ์อยา่งมีประสิทธิภาพ
และการมีความสามารถฝึกไดต้ามแผนเพ่ือการใชอ้าวธุยทุโธปกรณ์อยา่งมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก 3.4) ดา้นการบริหาร การ
จดัการ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัมีการคดักรองผูป่้วยเพ่ือความปลอดภยัในการฝึก มีเจา้หนา้ท่ีพยาบาลประจ าตลอดระหวา่ง
หว้งการฝึกและมีการฝึกซอ้มรับมือกรณีเกิดโรคลมร้อนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารของ
หน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 ไดแ้ก่  4.1) ปัจจยัดา้นขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามและปัจจยัดา้นความรู้
ความเขา้ใจต่อการจัดการความปลอดภยัในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการจัดการความปลอดภยัในการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 ดา้นก าลงัพลไดแ้ก่อายุ (Sig. = 0.000) ระดบัชั้นท่ีก าลงั
ศึกษาอยู่ (Sig. = 0.000) เพศ (Sig. = 0.026) ชั้นปีของนักศึกษาวิชาทหาร (Sig. = 0.035) ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการ
ความปลอดภยัในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (Sig. = 0.040) 4.2) ปัจจยัดา้นขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามและปัจจยัด้าน
ความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 ด้านงบประมาณได้แก่  เพศ (Sig. = 0.048) 
อาย ุ(Sig. = 0.048) ระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษาอยู ่(Sig. = 0.049) 4.3) ปัจจยัดา้นขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามและปัจจยัดา้นความ
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รู้ความเขา้ใจต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และสถานท่ีได้แก่ อายุ  
(Sig. = 0.000) ระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษาอยู ่(Sig. = 0.000) เพศ (Sig. = 0.015) ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการความปลอดภยั
ในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร (Sig. = 0.047) 4.4) ปัจจยัดา้นขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามและปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ
ต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร
ของหน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 ดา้นการบริหารการจดัการไดแ้ก่ อาย ุ(Sig. = 0.005)ระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษาอยู ่
(Sig. = 0.005) เพศ (Sig. = 0.048) ชั้นปีของนกัศึกษาวชิาทหาร (Sig. = 0.050) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

อภิปรายผลการวจัิย  
 จากการศึกษาเร่ือง “การจัดการความปลอดภัยในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑล
ทหารบกท่ี 15” ในคร้ังน้ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารของ หน่วยฝึก
นกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 ซ่ึงผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลการศึกษได ้ดงัน้ี 
 ผลจากการศึกษาวิจยัพบว่าปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 ในด้านขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุของนักศึกษาวิชาทหาร ทั้ งน้ี
เน่ืองจากนกัศึกษาวิชาทหารท่ีมีอาย ุ16-17 ปี ซ่ึงเป็นช่วงอายท่ีุยงัเป็นเด็ก ยงัขาดวฒิุภาวะในการคิดหรือขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง 
รวมทั้งเพ่ิงเขา้มารับการฝึกวิชาทหารอยู่ในชั้นปีท่ี 1-2 จึงท าให้ขาดความรู้ความเขา้ใจถึงระเบียบปฏิบติั แนวทางหรือวิธีการฝึกวิชา
ทหารทั้ งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างถูกต้อง ซ่ึงจะเป็นปัญหาหรือมีผลกระทบต่อการฝึกนักศึกษาวิชาทหารอย่างมาก                 
เพราะนกัศึกษาวิชาทหารเหล่าน้ีจะขาดประสบการณ์ ขาดการป้องกนัตวั ขาดความระมดัระวงัตนเอง อนัจะส่งต่อการเกิดอุบติัเหตุหรือ
เกิดอนัตรายจากการฝึกวชิาทหารได ้ซ่ึงแตกต่างกบันกัศึกษาวชิาทหารท่ีมีอาย ุ18 ปี ท่ีก าลงัศึกษาวชิาทหารอยูใ่นชั้นปีท่ี 3 เน่ืองจากเป็น
ช่วงอายขุองวยัรุ่นท่ีก าลงัจะกา้วเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ มีวฒิุภาวะในการคิดอย่างรอบคอบ มีการตดัสินท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองสูง มี
ความเป็นผูน้ า รวมทั้งเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการฝึกวิชาทหารมานานและมีความรู้ความเขา้ใจในในระเบียบปฏิบติั แนวทางและ
วิธีการฝึกวิชาทหารทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัมาเป็นอย่างดี จึงส่งผลให้รู้จกัวิธีการป้องกนัตนเองเพ่ือไม่ให้เกิดอุบติัเหตุหรือ
อนัตรายจากการฝึกวิชาทหารมากข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุจิณณา สวสัดี [2] การเปรียบเทียบความพึงพอใจใน
การเขา้รับการฝึกของนกัศึกษาวชิาทหาร จ าแนกตาม อาย ุพบวา่ มีความพึงพอใจในการเขา้รับการฝึกของนกัศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี 1-3 
ทั้งในภาพรวมและเป็นรายดา้นมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Jones & Newburn [9]  
พบวา่ วิธีการฝึกความเป็นผูน้ านั้นตอ้งมีการพฒันาบุคลิกภาพ และพฒันาจิตใจแก่ผูฝึ้กทั้งกลุ่ม ให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ 
ผลสะทอ้นกลบัของการปฏิบติังาน การมีส่วนร่วมในการท างาน ส่ิงเหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบเบ้ืองตน้ของการสร้างและการพฒันาให้
เกิดความสามารถในการเป็นผูน้ า 
 นอกจากน้ีระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษาอยู ่พบวา่ นกัศึกษาวชิาทหารท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-5 ซ่ึงอยูใ่นช่วง
วยัท่ีมีการพฒันาการท่ียงัไม่เตม็ความสามารถ ขาดการตดัสินใจท่ีดี ขาดการยั้งคิด ในเร่ืองต่างๆ และเพ่ิงเขา้เป็นนกัศึกษาวชิาทหารได้
ไม่นานจึงขาดทกัษะหรือความรู้ความเขา้ใจในวิธีการฝึกวิชาทหารเท่าท่ีควร ซ่ึงจะเป็นปัญหาต่อการฝึกวิชาทหารของทางหน่วยฝึก
วิชาทหารมากพอสมควร ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัศึกษาวิชาทหารท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-5 ยงัขาดประสบการณ์ใน
การฝึกวิชาทหารท่ีดี ขาดความใส่ใจในการฝึกหรือการสอนจากครูฝึก ขาดการป้องกนัตวั ขาดความระมดัระวงัตนเอง อนัจะส่งต่อ
การเกิดอุบติัเหตุหรือเกิดอนัตรายจากการฝึกวิชาทหารตามไปดว้ย ส่วนนกัศึกษาวชิาทหารท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 6 ซ่ึงก าลงัศึกษาวิชาทหารอยูใ่นชั้นปีท่ี 3 ยอ่มมีประสบการณ์ในการฝึกวิชาทหารมานานและมีความเขา้ ใจในวิธีการฝึกวิชาทหาร
ทั้งในภาคทฤษฎี ภาคสนามหรือภาคปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดีจึงมีวิธีการป้องกนัตนเองเพ่ือไม่ให้รับอนัตรายหรืออุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจาก
การฝึกวิชาทหารมากข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของไพรสัณฑ์ กุศลวงษ์ [5] ไดท้ าการศึกษาเปรียบ เทียบปัญหาในการฝึกและ
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ศึกษาของนกัศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี 1, 2 และ 3 ในมณฑลทหารบกท่ี 14 กล่าวคือ ฝ่ายครูผูฝึ้กสอนและฝ่ายบริหารการศึกษา มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาโดยภาพรวมและเป็นรายดา้น คือ ดา้นหลกัสูตร ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการนิเทศการศึกษา
และดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา พบวา่ มีปัญหาไม่แตกต่างกนัทั้งในชั้นปีท่ี 1, 2 และ 3 
 เพศของนกัศึกษาวชิาทหาร พบวา่ นกัศึกษาวชิาทหารท่ีเป็นเพศชายซ่ึงเป็นเพศท่ีมีบุคลิกภาพท่ีมีความแขง็แกร่งหรือมีความ
แขง็แรงของทางร่างกาย มีความทะเยอ ทะยาน มีเหตุผล มีความสุขมุเยอืกเยน็ มีความเช่ือมัน่ใจตนเองสูง มีความหนกัแน่นเด็ดขาด มี
ความอดทนหรือมีการชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เป็นตน้ อาจจะเป็นเหตุใหเ้กิดมีความมัน่ใจในตนเองมากเกินไป ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิด
ความประมาทเลินเล่อ ขาดความระมดัระวงัตนเองในการฝึกวิชาทหารได ้อนัจะส่งผลต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกวิชา
ทหารท่ีน้อยหรือต ่า ซ่ึงจะส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ การไดรั้บบาดเจ็บในระหว่างการฝึกวิชาทหารตามไปดว้ย ส่วนนักศึกษาวิชา
ทหารท่ีเป็นเพศหญิงมีการจดัการความปลอดภยัในการฝึกวิชาทหารของหน่วยฝึกนกัศึกษาวิชาทหารไดดี้กว่านกัศึกษาวิชาทหารท่ี
เป็นเพศชาย ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัศึกษาวิชาทหารท่ีเป็นเพศหญิงซ่ึงเป็นเพศท่ีมีความอ่อนแอทางดา้นร่างกายแต่เม่ือตอ้งเขา้มารับการฝึก
วิชาทหารท่ีจะตอ้งมีการฝึกหนกัทั้งในภาคทฤษฎีภาคปฏิบติัหรือมีการใชพ้ละก าลงัท่ีค่อนขา้งมากและเส่ียงอนัตราย ดงันั้นจึงตอ้งมี
วิธีการจดัการความปลอดภยัจากการฝึกวิชาทหารมาเป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุจิณณา สวสัดี [2] การเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจในการเขา้รับการฝึกของนกัศึกษาวิชาทหาร จ าแนกตามเพศ พบวา่ มีความพึงพอใจในการเขา้รับการฝึกของนกัศึกษา
วชิาทหารชั้นปีท่ี 1-3 ทั้งในภาพรวมและเป็นรายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

 ชั้นปีของนักศึกษาวิชาทหาร พบว่า นักศึกษาวิชาทหารท่ีก าลังศึกษาวิชาทหารอยู่ในชั้นปี 1, 3 นั้นบางคนก็อาจจะมี
ประสบการณ์ในการฝึกวิชาทหารมาบา้งและบางส่วนก็ยงัเป็นเด็กหรือเยาวชนท่ียงัไม่มีวฒิุภาวะความรับผิดชอบต่อตนเองอย่าง
เพียง พอ รวมทั้งเพ่ิงเขา้เป็นนกัศึกษาวิชาทหารไดไ้ม่นานหรือเขา้มารับการฝึกวิทหารจากหน่วยฝึกนกัศึกษาวิชาทหารไดไ้ม่นาน
เท่าท่ีควรจึงท าให้ขาดความรู้ความเขา้ใจในแนวทาง กระบวนการหรือวิธีการวิชาทหารของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารทั้งใน
ภาคทฤษฎี ภาคสนามหรือการฝึกทางยทุธวิธีต่างๆ ซ่ึงส่งผลให้นกัศึกษาวิชาทหารท่ีก าลงัศึกษาวิชาทหารอยูใ่นชั้นปีดงักล่าวขาด
การระแวดระวงัตวัในการฝึกวิชาทหาร ขาดการป้องกนัตนเองหรือขาดการจดัการความปลอดภยัจากการฝึกวิชาทหารให้มีความ
ปลอดภยัซ่ึงอนัจะส่งต่อการเกิดอุบติัเหตุหรือเกิดอนัตรายจากการฝึกวิชาทหารตามไปดว้ย ส่วนนกัศึกษาวิชาทหารท่ีก าลงัศึกษา
วิชาทหารอยูใ่นชั้นปีท่ี 2 นั้นซ่ึงอยูใ่นช่วงของการใส่ใจใฝ่การเรียนรู้ในการฝึกวิชาทหารและมีการให้ความส าคญักบัการฝึกวิชา
ทหารมาตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 จึงท าใหมี้ประสบการณ์ในการฝึกวิชาทหารมาเป็นระยะเวลานานส่งผลใหเ้ป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจถึงแนวทาง 
กระบวนการ รูปแบบหรือวิธีการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร ทั้งในภาค ทฤษฎี ภาคปฏิบติั ภาคสนาม
หรือการฝึกทางยุทธวิธีต่างๆ จากทางหน่วยฝึกวิชาทหารเป็นอย่างดี จึงส่งผลให้มีการระมดัระวงัตวัในการฝึกวิชาทหาร มีการ
ป้องกนัตนเองหรือมีการจดัการความปลอดภยัเก่ียวกบัการฝึกวิชาทหารของหน่วยฝึกวิชาทหารมากข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของวนัชนะ กลัน่พรมสุวรรณ [3] พบวา่ปัจจยัดา้นบุคลากรมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารการฝึกนกัศึกษาวชิา
ทหารในกองทพับก และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของไพรสัณฑ ์กุศลวงษ ์[5] ไดท้ าการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาในการฝึกและ
ศึกษาของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี 1, 2 และ 3 ในมณฑลทหารบกท่ี 14 กล่าวคือ ฝ่ายครูผูฝึ้กสอนและฝ่ายบริหารการศึกษา  
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาโดยภาพรวมและเป็นรายดา้น คือ ดา้นหลกัสูตร ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการนิเทศ
การศึกษาและดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา พบวา่ มีปัญหาไม่แตกต่างกนัทั้งในชั้นปีท่ี 1, 2 และ 3 
 ปัญหาในดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร พบวา่ นกัศึกษาวิชาทหารท่ีมี
ความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวชิาทหารอยูใ่นระดบันอ้ยจะมีปัญหาในเร่ืองของการฝึกและการ
ดูแลในเร่ืองของการจดัการความปลอดในการฝึกไดไ้ม่ค่อยดีเท่าท่ีควร เพราะในบางคร้ังยงัขาดประสบการณ์หรือไม่มีความเขา้ใจ
ในแนวทางหรือวิธีการฝึกวิชาทหารของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารทั้งในภาคทฤษฎี ภาคสนามหรือการฝึกทางยุทธวิธีต่างๆ  
ซ่ึงส่งผลใหน้กัศึกษาวิชาทหารท่ีมีความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารอยูใ่นระดบันอ้ยจะ
ขาดการระแวดระวงัตวัในการฝึกวิชาทหาร ขาดการป้องกนัตนเองหรือขาดการจดัการความปลอดภยัจากการฝึกวิชาทหารให้มี
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ความปลอดภยัต่อตนเองลดลงตามไปดว้ย ส่วนนกัศึกษาวิชาทหารท่ีมีความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึก
นกัศึกษาวิชาทหารอยูใ่นระดบัมากมีการจดัการความปลอดภยัในการฝึกวิชาทหารท่ีดี ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัศึกษาวิชาทหารท่ีมีความรู้
ต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกวิชาทหารมาเป็นอย่างดีนั้นจะส่งผลดีต่อการฝึกวิชาทหารเน่ืองจากนกัศึกษาวิชาทหารท่ีมี
ความเขา้ใจในการฝึกวิชาทหารทั้งในภาคทฤษฎีการฝึกทางยทุธวิธีมาเป็นอยา่งดียอ่มให้ความส าคญักบัการจดัการความปลอดภยั
ในการฝึกวชิาทหารมากข้ึน ส่วนนกัศึกษาวชิาทหารท่ีความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร
อยูใ่นระดบันอ้ยนั้นจะมีปัญหาในเร่ืองของการจดัการความปลอดภยัในการฝึกไดไ้ม่ดีเน่ืองจากยงัไม่เขา้ใจถึงวิธีการฝึกวิชาทหาร
ทั้ งในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติมากนักซ่ึงส่งผลให้ไม่สามารถท่ีจะหาวิธีการจัดการความปลอดภัยจากการฝึกวิชาทหารให้มี 
ความปลอดภยัไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของมานะวฒิุ ศรีนคร[4] พบวา่ ก าลงัพลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจต่อระบบรักษาความ
ปลอดภยัภายในหน่วยงานทหารจะใหค้วามส าคญักบัระบบรักษาความปลอดภยัภายในหน่วยงาน การติดตั้งอุปกรณ์อิเลค็ทรอนิกส์
ในระบบรักษาความปลอดภยัในแต่ละอาคาร มีความแตกต่างกนัหากเป็นอาคารท่ีมีการเก็บอาวธุยทุโธปกรณ์จะติดตั้งระบบรักษา
ความปลอดภยัอย่างเขม้งวด ส่วนอาคารท่ีใช้ในการปฏิบัติการของผูบ้ังคบับัญชาและฝ่ายอ านวยการจะติดตั้งอุปกรณ์รักษา 
ความปลอดภยัท่ีมีความสามารถลดลงไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 นอกจากน้ีผลจากการศึกษาวิจัยในด้านก าลงัพล พบว่า นักศึกษาวิชาทหารมีความคิดเห็นว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก 
การบริหาร การจดัการในดา้นก าลงัพล กล่าวคือ ในบางคร้ังหลงัจากการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารเสร็จส้ินทางหน่วยฝึกนกัศึกษาวชิา
ทหารก็ไม่ไดมี้การประชุมสรุปหลงัการฝึกในทุกคร้ังเพ่ือท าการวิเคราะห์ถึงขอ้ดีขอ้เสีย ผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรคในการฝึก 
การปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีข้ึนเกิดจากการฝึกวิชาทหาร ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการพฒันาการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารเป็นอยา่ง
มากเน่ืองจากจะท าให้แผนการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารในบางคร้ังก็ยงัขาดการมีแผนส ารองในกรณีท่ีไม่สามารถท าการฝึกไดต้าม
แผนงานเน่ืองจากไม่ไดมี้การประชุมร่วมกนัหรือขาดการวางแผนการฝึกไวล่้วงหนา้ รวมทั้งแนวทางในการป้องกนัอุบติัเหตุหรือ
อนัตรายต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในระหวา่งห้วงการฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สิทธิชยั คตัตะพนัธ์  
[7]  พบวา่ หน่วยฝึกนกัศึกษาวิชาทหารควรมีการคดัเลือกครูฝึกท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติดี มีประสบการณ์และ
เป็นแบบอยา่งท่ีดี อนัจะเป็นปัจจยัเสริมให้นกัศึกษาวิชาทหารเกิดความภาคภูมิใจและมัน่ใจในศกัยภาพของกองทพัมากข้ึน และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ [6] ไดก้ล่าววา่ คนจดัเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดและเป็นทรัพยากรหลกั
ขององคก์รซ่ึงทรัพยากรมนุษยจ์ะเป็นผูใ้ชท้รัพยากรดา้นอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ วตัถุดิบและเงินทุนรวมทั้งขอ้มูลสารสนเทศ
ต่างๆ เพ่ือใชใ้นการผลิตหรือให้บริการกบัองคก์รนั้น การท่ีองคก์รจะอยูร่อดและสามารถด าเนินการให้มีความเจริญกา้วหนา้ได้
จะตอ้งอาศยัการรวมพลงัของบุคลากรทุกคนในองค์กร การจดัระเบียบการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์ห้สามารถร่วมแรงร่วมใจ
ประสานกนัไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมีทิศทางไปในแนวเดียวกนัเพ่ือใหง้านต่างๆ สอดคลอ้งส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  เพื่อผลส าเร็จของ
องค์กรโดยส่วนรวมและสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ มีขีด
ความสามารถและศกัยภาพอยา่งเหมาะสม มีกรอบของการบริหารท่ีดี    โดยยึดหลกัธรรมมาภิบาล ผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจ
ตลอดจนมีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าสูงสุด 
  ดา้นงบประมาณ พบว่า นักศึกษาวิชาทหารส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้บประมาณ ไดแ้ก่     
การใชง้บประมาณส าหรับการปรับปรุงหอ้งสุขาท่ีมีจ านวนนอ้ยและไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงหอ้งสุขาใหมี้ความเพียงพอต่อการใช้
งานของนกัศึกษาวิชาทหารในทุกชั้นปีท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก แต่จ านวนของห้องน ้ าหรือห้องสุขาท่ีมีอยูเ่พียงไม่ก่ีหอ้งซ่ึงเป็นปัญหา
ส าคญัท่ีจะตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน รวมทั้งยงัขาดการดูรักษาในเร่ืองของความสะอาดและการซ่อมแซมในส่วนท่ี
ช ารุดใหมี้สภาพท่ีดีพร้อมใชง้าน นอกจากน้ีทางหน่วยฝึกนกัศึกษาวิชาทหารควรมีการช้ีแจงใหน้กัศึกษาวิชาทหารไดรั้บทราบถึงเงิน
งบประมาณท่ีทางหน่วยไดก้ารจดัสรรมาวา่ไดน้ าไปใชใ้นดา้นใดบา้งเพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของนกัศึกษาวิชาทหารทุกนาย เป็นตน้ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสิทธิชยั คตัตะพนัธ์ [7]  พบวา่ หน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหารควรมีการจดัจดัสรรเงินงบประมาณเพ่ือมา
จดัซ้ืออาวุธยุทโธปกรณ์และเคร่ืองช่วยฝึกให้ทนัสมยัและเพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษาวิชาทหารท่ีเขา้รับการฝึก รวมทั้งควรมีการ
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จดัสรรงบประมาณเพ่ือน าใปบริหารจดัการในดา้นต่างๆ ของหน่วยฝึกวิชาทหาร  อนัจะเป็นปัจจยัเสริมให้นกัศึกษาวิชาทหารเกิด
ความภาคภูมิใจและมัน่ใจในศกัยภาพของกองทพัมากข้ึน ส่งเสริมใหก้ารปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติท าไดง่้ายและมีประสิทธิภาพ 
และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ [6] ไดก้ล่าววา่ เงินหรืองบประมาณเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัประการ
หน่ึงต่อผูบ้ริหารเพราะในการไดม้าซ่ึงก าลงัคนท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งท่ีจะปฏิบติังานนั้นตอ้งอาศยัเงินหรือ
งบประมาณเป็นค่าจา้ง นอกจากนั้นเงินยงัเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้พ่ือการด าเนินงาน 
  ดา้นอาวธุยทุโธปกรณ์และสถานท่ี พบวา่ นกัศึกษาวิชาทหารส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีทาง
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารไดมี้การด าเนินการในเร่ืองของอาวุธยุทโธปกรณ์และสถานท่ีส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร        
เช่น การมีแผนส าหรับการใชง้านอาคารและสถานท่ีในการฝึกอย่างเหมาะสม การมีแผนส ารองกรณีท่ีเกิดปัญหาในการใช้อาวุธ
ยทุโธปกรณ์และสถานท่ีและมีการตรวจสอบอาวธุยทุโธปกรณ์ก่อนการฝึกเพ่ือความปลอดภยันั้นยงัไม่มีความครอบคลุมในทุกดา้น
ซ่ึงยงัเป็นปัญหาท่ียงัไม่ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขให้ดีข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากอาคาร สถานท่ีและอาวธุยทุโธปกรณ์ส าหรับการฝึกยงัมีไม่
เพียงพอต่อจ านวนนกัศึกษาวิชาทหาร ในบางคร้ังตอ้งเดินทางไปฝึกในพ้ืนท่ีไกลกวา่ท่ีตั้งหน่วยฝึกอาวธุยทุโธปกรณ์ก็เก่า ช ารุดไม่
สามารถใชง้านได ้ไม่มีการดูแล การบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพดีหรือไม่มีความทนัสมยั รวมทั้งในบางคร้ังยงัไม่ไดมี้การตรวจสอบ
อาวุธยุทโธปกรณ์ก่อนการฝึกเพ่ือความปลอดภยั ซ่ึงอาจจะเป็นอนัตรายกับนักศึกษากาวิชาทหารได้ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของสิทธิชยั คตัตะพนัธ์ [7]  พบว่า หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารควรมีการจดัหาอาวุธยุทโธปกรณ์และเคร่ืองช่วยฝึกให้
ทนัสมยัและเพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษาวชิาทหารท่ีเขา้รับการฝึกอนัจะเป็นปัจจยัเสริมใหน้กัศึกษาวชิาทหารเกิดความภาคภูมิใจและ
มัน่ใจในศกัยภาพของกองทัพมากข้ึน และสอดคลอ้งกับแนวคิดของของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ [6] ไดก้ล่าวว่าวสัดุส่ิงของ
จดัเป็นอุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกในการบริหารอาจมองไดว้่าเป็นเทคโนโลยีทางการบริหาร พิจารณาไดต้ั้งแต่อาคารท่ีท างาน 
อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นส านักงาน รถยนต์ เคร่ืองมือส่ือสาร ตลอดจนวตัถุดิบต่างๆ รวมไปถึงเคร่ืองจกัรกลท่ีจ าเป็น ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจ
พิจารณาไดว้า่เป็นวฒันธรรมทางวตัถุท่ีมนุษยมี์การพฒันาถ่ายทอดสืบต่อกนัมาจดัไดว้า่เป็นเทคโนโลยใีนการบริหารงาน 
  ดา้นการบริหาร การจดัการ พบวา่ นกัศึกษาวิชาทหารส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารจดัการ
ของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารท่ียงัขาดความคลอบคลุมอยู่ในเร่ืองของการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของนกัศึกษาวิชา
ทหารก่อนการท าการฝึกทุกคร้ังหรือการแกไ้ขปรับปรุงการบริหาร การจดัการหรือการบริการทางการแพทยท่ี์ตรงต่อความตอ้งการ
ของนกัศึกษาวชิาทหารนั้น ในปัจจุบนัทางหน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหารยงัไม่ไดมี้การแกไ้ข ปรับปรุงการบริหารการจดัการในเร่ือง
ดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนให้ดีข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเกิดอุบติัเหตุหรือการไดรั้บบาดเจ็บจากการฝึกวิชาทหาร ดงันั้นทางหน่วยฝึก
นกัศึกษาวชิาทหารควรมีการบริหาร การจดัการในเร่ืองของการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของนกัศึกษาวชิาทหารก่อนการท า
การฝึกทุกคร้ังหรือการแกไ้ขปรับปรุงการบริหาร การจดัการหรือการบริการทางการแพทยท่ี์ตรงต่อความตอ้งการของนกัศึกษาวิชา
ทหารให้เป็นระบบหรือเป็นรูปธรรมเพื่อความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของกิตติ อุตมกูล[1] พบวา่ ปัจจยัดา้นการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของนกัศึกษาวิชาทหารในเร่ือง
ของสถานท่ีฝึกสอน เคร่ืองช่วยฝึกตลอดจนการบริการต่างๆ มีความปลอดภยัท่ีดีและเพียงพอกบัปริมาณของนกัศึกษาวิชาทหาร
และในเร่ืองของวิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกนัมีประโยชน์สามารถน าไปใชง้านได ้ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และยงั
สอดคลอ้งกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ [6] ได้กล่าวว่า การจัดการเป็นความสามารถของผูบ้ริหารท่ีจะดูแลและ
ประสานกิจกรรมต่างๆ ให้ด าเนินการลุล่วงไปตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ความรู้ในการจดัการอาจเกิดไดจ้าก
ประสบการณ์ในฐานะท่ีเคยเป็นผูป้ฏิบัติงานในแผนกต่างๆ การอยู่ในองค์กรมานานหลายปี รวมทั้ งการได้รับการถ่ายทอด
ประสบการณ์ขององคก์รเองจากอดีตถึงปัจจุบนั ความรู้ในการจดัการยงัเป็นเร่ืองของศาสตร์ท่ีสามารถไปเรียนรู้จากตารางานวจิยั
และประสบการณ์ขององคก์ารอ่ืนๆ ในสังคมมีการจดัหลกัสูตรการปรับปรุงคุณภาพ การท างานในกิจกรรมต่างๆ เช่น ความรู้ใน
การปรับปรุงโครงสร้างองคก์ร ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นจดัท างบประมาณ เป็นตน้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลจากการศึกษาพบวา่ปัญหาในเร่ืองของนกัศึกษาวิชาทหารบางส่วนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัการความ
ปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร เช่น การมีความตั้งใจในการฝึกวิชาทหาร งบประมาณในการจดักิจกรรมเสริมวิชาการ เร่ืองสถานท่ี
ฝึกสอนท่ีเพียงพอต่อการฝึกวิชาทหารและความสามารถในการฝึกวิชาทหารไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงันั้นทางผูบ้ริหาร ผูอ้  านวยการฝึก ครูฝึก
ท่ีประจ าหน่วยฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 ควรมีการส่งเสริมการฝึกอบรม การสร้างความรู้ความเขา้ใจ ความตระหนกัถึง
การจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวชิาทหารในทุกๆ ดา้น ใหแ้ก่นกัศึกษาวชิาทหารในทุกชั้นปี เม่ือนกัศึกษาวชิาทหารมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการฝึก การบริหาร การจดัการในทุกๆ ดา้นของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารแลว้ก็สามารถท่ีน าเอาความรู้ท่ีไดไ้ป
ปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งตามกฎ ค าสัง่ ระเบียบปฏิบติัของทางหน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหารและเพื่อความปลอดภยัของตวันกัศึกษาวิชาทหาร  
 2. ดา้นการบริหาร การจดัการ พบวา่ นกัศึกษาวิชาทหารมีความคิดเห็นวา่ในการทดสอบสรรถภาพทางร่างกายก่อนการฝึก
และการฝึกซอ้มรับมือกรณีเกิดโรคลมร้อนซ่ึงเป็นภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนยงัเป็นปัญหาท่ีไม่ไดรั้บการไขใหดี้ข้ึน ดงันั้นทางหน่วยฝึก
นกัศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 ควรการมีจดัการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของนักศึกษาวิชาทหารในทุกชั้นปีตาม
ระเบียบปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดและสม ่าเสมอก่อนท่ีจะท าการฝึกในทุกคร้ังๆ เพ่ือจะไดท้ราบวา่นกัศึกษาวิชาทหารคนใดมีความพร้อม
ท่ีจะเขา้รับการฝึกหรือไม่และเพ่ือความปลอดภยัต่อนกัศึกษาวิชาทหาร รวมทั้งควรมีการอบรม การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรค
ลมร้อนซ่ึงเป็นภยัธรรมชาติท่ีสามารถเกิดข้ึนไดทุ้กเวลาแก่นักศึกษาศึกษาวิชาทหารไดรั้บทราบเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการป้องกนัในเวลาท่ีมีโรคลมร้อนเกิดข้ึนจริงในระหวา่งหว้งการฝึกและควรมีการวางแผนหรือการเตรียมความพร้อมในดา้น
ต่างๆ เช่น การเตรียมการอพยพ การจดัสถานท่ีพกัชัว่คราวส าหรับเพ่ือใชใ้นการหลบโรคลมร้อน การเตรียมเจา้หนา้ท่ีทางการแพทย ์
พยาบาล รถพยาบาลส าหรับส่งตวัผูท่ี้ประสบเหตุไปรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล เป็นตน้     

 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
 1.ควรมีการศึกษาถึงการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารในศูนยฝึ์กหรือ
หน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหารในส่วนต่างๆ ทั้งในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคทัว่ประเทศ เพ่ือน าผลจากการศึกษามาเปรียบเทียบกนั 
 2. ควรมีการศึกษาถึงความพีงพอใจของนกัศึกษาวิชาทหารท่ีมีต่อมาตรการหรือแนวทางในการรักษาความปลอดภยัในการ
ฝึกนกัศึกษาวชิาทหารของศูนยฝึ์กหรือหน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหารในส่วนต่างๆ ทัว่ประเทศ  
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บทคดัย่อ 
 ผลการใชชุ้ดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1) หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5  
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 3) ศึกษา ความพึงพอใจของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 
3  ชุมชนวดัจนัทราวาส  ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 5 กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบุรี  
จงัหวดัเพชรบุรี  ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2561จ านวน   1 ห้องเรียน รวม 36 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) ด าเนินการวิจยัโดยใช้รูปแบบวิจยัเชิงทดลอง แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววดัผลก่อนและหลงัทดลอง เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษา ไดแ้ก่ 1)  ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการกลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน  6 ชุด   
2)  แผนการจดัการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 14 แผน 
14 ชัว่โมง 3)  แบบทดสอบ วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  จ านวน 
30 ขอ้ จ านวน  1  ฉบบั ซ่ึงมีอ  านาจจ าแนกรายขอ้ตั้งแต่ 0.28-0.74 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.97 และ 4)  แบบสอบถามความพึง
พอใจของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีท่ี  5 ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 20 ขอ้ ซ่ึงมีอ  านาจจ าแนกรายขอ้ตั้งแต่ 0.42-0.82 ค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบเท่ากบั 0.93 เคร่ืองมือทั้งหมดไดผ้า่นการตรวจจากผูเ้ช่ียวชาญและปรับปรุงแกไ้ข  เพ่ือใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ส่วน
การวเิคราะห์ขอ้มูลใชค่้าเฉล่ีย  ค่าร้อยละ  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ย  t-test (Dependent)  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
ท่ีพฒันาข้ึน  มีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.46/84.89 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ คือ 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา
และพลศึกษา  เร่ือง อาหารและโภชนา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยการใชชุ้ดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการใชชุ้ดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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ค าส าคัญ : ชุดการเรียนรู้  อาหารและโภชนาการ   
 

Abstract  
The objectives of this research entitled “the results of using the food and nutrition learning sets of Prathom Suksa 5 Studen ts, 

Department of Health and Physical Education” were 1) to find out the effectiveness of the food and nutrition learning set of grade 5 students 
at the effectiveness criteria of 80/80 2) to compare the learning achievement before and after learning with the learning set  of food and 
nutrition and 3) to study the satisfaction of  Prathom Suksa 5 students of  Tessaban 3 Chumchonwatjantr awas School on learning by food 
and nutrition learning sets. The samples were grade 5/1 students under the Education Division, Phetchaburi Municipality, Phetchaburi 
Province who were currently studying in Semester 1, academic year 2018. There was 1 classro om, and 36 students in total. The sampling 
technique was Cluster Random Sampling. The research was conducted by using the experimental research model, single experiment al group 
which measured the results before and after the experiment.  The tools used in the study were 1) 6 sets of different topics for food and 
nutrition learning in health education and physical education program 2) 14 lesson plans for food and nutrition learning sets  3) food and 
nutrition achievement test for grade 5 students which contained 30 questions with 4 multiple choice answers, the discrimination statistic of 
the test items was from 0.28-0.74, the reliability value of the test was at 0.97 and 4) the satisfactory questionnaire of the students toward the 
learning sets of foods and nutrition was derived by the 20 questions with 5 different ratio scale . All research tools was proved by experts 
and improved to be used in this research. The data analysis used in this research were the Average, Percentage, Standard Devi ation and the 
T-test (Dependent) used to test the hypothesis.  

The research result: 1) The effectiveness value of the food and nutrition learning set for Prathom Suksa  5 was at 83.46 / 84.89 
which was higher than the criteria of 80/80. 2) The learning achievement of the students after learning with the food and nut rition learning 
set was significantly higher than before studying at the level of .05. 3) The students were  satisfied with the learning by using food and 
nutrition learning sets which was in a highest level.  

 

Keywords : The Food and Nutrition Learning sets 
 
 

บทน า   
  ประเทศไทยตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกช่วงวยัใหมี้ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงอนั
จะส่งผลถึงการพฒันาประเทศในอนาคต  จึงส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวติ  ดงัปรากฏชดัใน “ยทุธศาสตร์การพฒันาคนสู่สงัคมแห่ง
การเรียนรู้ ตลอดชีวิตอยา่งย ัง่ยืน” ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555 - 2559) การพฒันาประเทศสู่
ความสมดุลและยัง่ยืนจะตอ้งให้ความส าคญักับการพฒันาคนให้เขม้แข็งพร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21  
การเสริมสร้างปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพของคนทั้งในเชิงสถาบนั ระบบ โครงสร้างของสงัคมใหเ้ขม้แขง็ สามารถ
เป็นภูมิคุม้กันการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  [1] สอดคลอ้งกับพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   
แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดแนวนโยบายหลกัในการจดัการศึกษาของชาติ ท่ีมุ่งเนน้ใหทุ้กคนไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา มีการพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมให้มีการปฏิรูปการ
เรียนการสอนท่ีใหค้วามส าคญักบันกัเรียน เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพอยา่งแทจ้ริง [2]     
 การจัดการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มุ่งพฒันานักเรียน ซ่ึงเป็นก าลงั                   
ส าคญัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุล ทั้งดา้นร่างกาย ความรู้คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ยดึมัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข โดยมุ่งเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั [3] สุขศึกษา
และพลศึกษา เป็นกลุ่มสาระหน่ึงใน 8 กลุ่มสาระของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีความส าคญัต่อการส่งเสริมและ
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พฒันาคุณภาพชีวิตของนกัเรียน มีการเรียนรู้สู่การปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง มีการสั่งสมทุนทางปัญญา  เช่ือมโยงการคน้ควา้วิจยัและ
พฒันาสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั สามารถศึกษาหา
ความรู้ และต่อยอดองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง เสริมสร้างทกัษะชีวติและพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกั
โภชนาการการเจ็บป่วย หรืออุบติัเหตุต่าง ๆ [4]   

โรงเรียนเทศบาล  3 ชุมชนวดัจนัทราวาสไดจ้ดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและเกิดเจตคติท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัอาหารและโภชนาการ 
สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั สามารถพฒันาตนเองและพฒันาชุมชนให้กา้วไปในทิศทางท่ีพึงประสงค ์จน
สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช 2551 แต่ในการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาสุขศึกษาท่ีผา่นมานั้น  พบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนเทศบาล  3  ชุมชนวดั
จนัทราวาส ปีการศึกษา 2559 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่าในเร่ืองอาหารและโภชนาการ และจากการสงัเกตพบวา่นกัเรียนบางคน
ขาดความรู้ความเขา้ใจ ในหลกัโภชนาการท่ีถูกตอ้งท าให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ ประกอบกบัรายงานการชัง่น ้ าหนกั-วดัส่วนสูง
ของนกัเรียน [5] ภาคเรียนท่ี 1 มีนกัเรียนทั้งหมด 293 คน นกัเรียนน ้ าหนกันอ้ยกวา่เกณฑเ์ป็น ชาย 3 คน หญิง 3 คน รวม 6 คน  คิด
เป็นร้อยละ 2.05 ส าหรับความผอม เป็นชาย 4 คน หญิง 2 คน รวม 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.05 และเร่ิมอว้นหรือเป็นชาย 8 คน หญิง 4 
คน รวม 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 ภาคเรียนท่ี  2 นักเรียนทั้งหมด 286 คน น ้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์เป็นชาย 4 คน หญิง 2 คน  
รวม 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.09 ส าหรับความผอมเป็นชาย 11 คน หญิง 2 คน รวม 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.54 และเร่ิมอว้นเป็นชาย 
12 คน หญิง 6 คน รวม 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.29 จะเห็นไดว้า่มีปัญหาดา้นโภชนาการมากข้ึน  อีกทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า
อาจเน่ืองมาจากครูไม่มี แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดี ยึดหลกัการสอนแบบเก่า ๆ ท่ีเน้นการบรรยาย ไม่คิดหาเทคนิควิธีการต่าง ๆ  
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และไม่ได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองยิ่งท าให้นักเรียนเกิด 
ความเบ่ือหน่าย ไม่กระตือรือร้น ในการเรียนเท่าท่ีควร ส่งผลใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า  
  เพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าวไดมี้การน าแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนและเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมและสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้ท่ี ยดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง (Student – Centered Instruction) และศึกษารูปแบบนวตักรรมท่ีน ามาพฒันาการเรียนการสอนท่ี
เรียกวา่ ชุดการเรียนรู้ เป็นการน าเอาวสัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม   มารวมไวด้ว้ยกนั มีกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบ สะดวกต่อการ
น าไปใช ้และช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจ ง่ายข้ึน ในส่วนของครูการสอนดว้ยชุดการเรียนรู้  จะท าให้ครูสามารถถ่ายทอดเน้ือหาวิชาท่ี
สลบัซบัซอ้นและเป็นนามธรรม ทั้งยงัช่วยสร้างความมัน่ใจใหค้รูดว้ย ดา้นเด็กก็ไดเ้รียนรู้ไปทีละขั้นตามความสามารถ ความสนใจ
ของเด็กเอง ท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีระบบ และมีประสิทธิภาพ  [6]  
 จากการศึกษาขอ้มูล  วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนดงักล่าว ผูศึ้กษา                  
จึงมีความสนใจท่ีจะจดัท าชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                        
ซ่ึงมีแนวคิดสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช  2551 และหลกัสูตร
สถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส อนัมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนคิดเป็น ท าเป็น และแกปั้ญหาเป็น เพื่อใหน้กัเรียนมี
ความรู้ความเขา้ใจเกิดเจตคติท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัอาหารและโภชนาการ สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5     
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  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจันทราวาส ท่ีมีต่อ  
การเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
    1.1  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเทศบาล 
3 ชุมชนวดัจนัทราวาส  สงักดัเทศบาลเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี จ านวน  5  หอ้งเรียน ประกอบดว้ย ป.5/1 จ านวน  36  คน  ป.5/2  จ านวน  
34  คน  ป.5/3  จ านวน 36  คน  และ ป.5/4  จ านวน  33 ป.5/5 จ านวน 36 คน   รวม  175  คน   
   1.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5/1 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส  สังกดักองการศึกษา 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรีจ านวน 36 คน ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ดว้ยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  
Random Sampling) 

2. ตวัแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
   2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้โดยการใชชุ้ดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
   2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เ ร่ือง  อาหารและ
โภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  2) ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้อาหารและ
โภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
  3. เน้ือหา 

ในการศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยอา้งอิงเน้ือหาในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
เทศบาล  3   ชุมชนวดัจันทราวาส  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ซ่ึงประกอบด้วยเน้ือหาทั้ งหมด 6  ชุด  โดยจัดท า   
แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน  14  แผน 
  4. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการศึกษา 
                  ระยะเวลาในการวจิยั คือ ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2561 รวมเวลาทดลอง 12  ชัว่โมง ไม่รวมกบัการสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  
 

วธีิด าเนินการวจัิย 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมี 4 ชนิด ประกอบดว้ย  1)  ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา    
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  2)  แผนการจดัการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  3)  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เร่ือง อาหารและ
โภชนาการ ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการเรียนด้วย                  
ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
  การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 1. ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 มขีั้นตอน
การสร้างและหาคุณภาพดงันี ้
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  1.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  3     
ชุมชนวดัจันทราวาส ค าอธิบายรายวิชา  และเน้ือหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เร่ือง  เรียนรู้เพื่อชีวิตปลอดภัย                             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระส าคญั หลกัการ   
  1.2 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ เน้ือหาสาระ และเวลาเรียน เร่ือง อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา               
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5    
  1.3 ศึกษาหลกัการและวิธีการสร้างชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
  1.4 สร้างชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน 6  ชุด   

 1.5 น าชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                 
เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือหาคุณภาพโดยใช้แบบประเมิน แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซ่ึงมี 5 ระดับคือ มากท่ีสุด                     
มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด  [8]   ซ่ึงคะแนนประเมินของผูเ้ช่ียวชาญโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.74  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.06  แสดงว่า  ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5               
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  
  น าชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5                         
โดยท าการทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 หาค่าประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Try out) ซ่ึงมีค่าประสิทธิภาพ                    
เท่ากบั 83.90/81.11  
  น าชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โดยท า                 
การทดลองใช้กับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  5 หาค่าประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Try out) ซ่ึงมีค่าประสิทธิภาพ                                     

เท่ากบั 85.14/82.59  
  น าชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5                          
โดยท าการทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 หาค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Try out) ซ่ึงมีค่าประสิทธิภาพท่ีก าหนด
ไว ้คือ  E1/E2 เท่ากบั 85.22/82.78  
  น าชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5                                
ไปใชจ้ดัการเรียนการสอนกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป  
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่ มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา                         
และพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 มขีั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดงันี ้
  2.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  3                     
ชุมชนวดัจันทราวาส คู่มือครู แบบเรียน และเน้ือหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รวมทั้ งเอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง         
  2.2 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้  เน้ือหาสาระ  และเวลาเรียน  เร่ือง  อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา                          
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
  2.3 เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชชุ้ดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา                
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 14 แผน 14 ชั่วโมง ซ่ึงรวมการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน                                 
และหลงัเรียนอีกจ านวน 2 ชัว่โมง                                                   
  2.4 น าแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชชุ้ดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา                    
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พร้อมแบบประเมินเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน น าคะแนนท่ีได ้   



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 10 (January  - April)  88  - 97  (2020)     Vol. 10, No. 1 

93 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 10 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563 

จากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง  5 ท่าน มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย  [7]   ซ่ึงคะแนนประเมินของผูเ้ช่ียวชาญโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.77  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.06 แสดงวา่ แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชชุ้ดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนมีความเหมาะสมมากท่ีสุด                      
  2.5 น าแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา                          
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเสร็จสมบูรณ์ไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งต่อไป   
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เร่ือง  อาหารและโภชนาการ                   
ช้ันประถมศึกษาปีที ่5  มขีั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดงันี ้
  3.1 ศึกษาวธีิการและหลกัเกณฑใ์นการออกขอ้สอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบจากหนงัสือการวดัผลและประเมินผลต่าง ๆ  
  3.2 ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  3 วดัจนัทราวาส ค าอธิบายรายวิชา  และเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้                    
สุขศึกษาและพลศึกษา  เร่ือง  อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 รวมทั้งเอกสาร ต ารา งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง                 
  3.3 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ เน้ือหาสาระ และเวลาเรียน เ ร่ือง อาหารและโภชนาการ  ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  5                       
เพ่ือใชใ้นการก าหนดความส าคญัของเน้ือหา น ามาก าหนดผงัขอ้สอบ น ้ าหนกัของขอ้สอบ โดยค านึงถึงจ านวนชัว่โมงและเวลาท่ีก าหนด  
  3.4 สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เร่ือง  อาหารและโภชนาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงเป็นแบบปรนัยเลือกตอบชนิด  4 ตวัเลือก จ านวน 50 ขอ้                        
ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาสาระทั้งหมด แลว้คดัเลือกใหเ้หลือ  30  ขอ้ 
  3.5 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เร่ือง อาหารและโภชนาการ                    
ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 เสนอต่อผู ้เช่ียวชาญ ประกอบด้วยผู ้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา                                  
และท าการประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบฯ กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ แลว้วเิคราะห์ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) [8]  
  3.6 ค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.80–1.00  แสดงวา่แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา  เร่ือง  อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 วดัไดต้รงตามเน้ือหาและผลการเรียนรู้  สามารถน าไปใชว้ดั
ได ้       
  3.7 น าแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/2          
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 แล้วน าแบบทดสอบมาหาคุณภาพโดยวิเคราะห์หาความยากง่าย และหาค่าอ านาจจ าแนก                
ของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ จากนั้นคดัเลือกขอ้สอบท่ีผา่นเกณฑไ์วจ้ านวน 30 ขอ้ 
  3.8 หาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา  เร่ือง  อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชสู้ตรโลเวท  
(Lovett)  [9] พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.94 จดัพิมพแ์บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา  เร่ือง  อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นฉบบัสมบูรณ์                     
เพ่ือน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียน  โดยการใช้ชุดการเรียนรู้อาหาร                
และโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 มขีั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ  ดงันี ้ 
  4.1 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการเรียนโดยการใช ้             
ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามขั้นตอน ดงัน้ี       
  4.2 ศึกษาทฤษฎีและวธีิการสร้างแบบสอบถามจากต าราการวดัผลการศึกษา  
  4.3 วเิคราะห์ก าหนดนิยามพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัใหช้ดัเจน   
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  4.4 สร้างแบบสอบถามจ านวน 20 ขอ้  
  4.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการเรียนโดยการใชชุ้ดการเรียนรู้อาหาร                  
และโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เสนอผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) ระหวา่งขอ้ค าถามกบัความพึงพอใจของนกัเรียน โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป [7]  
  แลว้วิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างแบบสอบถามความพึงพอใจกบัขอ้ค าถาม  พบว่าขอ้ค าถาม 20 ขอ้ มีค่า               
ความสอดคลอ้งตั้งแต ่0.80–1.00  
 4.6 หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ ด้วยวิธีการหาความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวม โดยวิธีการ Item Total 
Correlation โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน พบวา่ ไดข้อ้ค าถามท่ีเขา้เกณฑ์ จ านวน 20 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนกราย
ขอ้ตั้งแต ่0.21 ถึง 0.45  
 4.7 หาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟา Cronbach ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.93   
 4.8 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการเรียนโดยการใช้ชุดการเรียนรู้อาหาร                      
และโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

เกบ็รวบรวมข้อมูล 
น าเคร่ืองมือท่ีผ่านการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง โดยน าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนไปทดสอบก่อนเรียน แลว้จึงทดลองสอนดว้ยชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ควบคู่กบัแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชชุ้ดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้                     
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี  5/1 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส จ านวน 36 คน หลงัจากการจดัการเรียนรู้ครบทุกแผนแลว้ใชแ้บบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิการเรียนรู้ชุดท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียน แลว้จึงวดัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 
โดยการใชชุ้ดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือประกอบด้วย 1) หาค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้อาหาร                         
และโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โดยใชสู้ตร E1/ E2 2) การหาค่าความเท่ียงตรง 
(Validity) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้สูตรค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 2) การหาความยากง่าย (p)                      
เป็นการวิเคราะห์รายขอ้ 3) การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) การหาค่า
ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  โดยใชสู้ตรโลเวท  (Lovett)   
 2. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู ประกอบดว้ย 1) ร้อยละ 2) ค่าเฉล่ีย 3) การหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 3. หาค่าวกิฤตในการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติ โดยใชสู้ตร t – test  

 

สรุปผลการวจัิย 
 1. ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีพฒันาข้ึน                
มีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.46/84.89 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ คือ 80/80  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เร่ือง อาหารและโภชนา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                    
ท่ีเรียนโดยการใชชุ้ดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียน                
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 3.  นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการใช้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ                            
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 

อภิปรายผลการวจัิย  
 ผลการใช้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                        
มีประเด็นการอภิปรายต่อไปน้ี 
 1. ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ  87.82/89.19 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 80/80 แสดงว่าชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้  
ทั้งน้ีอาจเพราะชุดการเรียนรู้ไดส้ร้างข้ึนอยา่งเป็นระบบ เร่ิมจากการวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบในการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียน 
ซ่ึงผูศึ้กษาเป็นผูส้อนเอง  และจากการสอบถามปัญหาจากครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5 ผูศึ้กษาน าปัญหาท่ีพบมาแก้ไข  เพื่อสร้างชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยเร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์หลกัสูตร วิเคราะห์เน้ือหา  และการน าชุดการเรียนรู้ให้ผูเ้ช่ียวชาญไดต้รวจสอบ
แก้ไข และผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสม และแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของประกอบ     รัตน์รองใต ้[10]  การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกนั
โรค โดยใชชุ้ดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ผลการศึกษา พบวา่ ประสิทธิภาพ
ของการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดการเรียนรู้       เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ  และการป้องกนัโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีค่าเท่ากบั 83.10/82.86 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้80/80 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจันทราวาส  ท่ีเรียนด้วยชุดการเรียนรู้อาหารและ
โภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีผูศึ้กษาพฒันาข้ึน พบวา่ มีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน
โดยใช้ ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เท่ากับ 15.31   
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.94  และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 26.67 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.31 ค่าเฉล่ีย
เพ่ิมข้ึน 11.36  คิดเป็นร้อยละ 37.87 ผลการตรวจสอบสมมุติฐานคะแนนทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนโดยใช้
ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผูศึ้กษาพฒันาข้ึนสูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่ ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และ 
พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิผลช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดจ้ริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอาภา  พูลขวญั 
[11]  ไดท้ าการวจิยัการพฒันาชุดการเรียนรู้  เร่ือง การเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกนัโรค  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
พบวา่ ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา                   
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด   
( =4.51, S.D.=0.52)  ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการสร้างชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  อาศยัหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ โดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้ของ ธอร์นไดด์ (Thorndike) ไดแ้ก่กฎแห่ง
ความพร้อม (Law of Readiness) กฎแห่งการฝึกฝน (Law of Exercise) และกฎแห่งผล (Law of Effect) และท่ีส าคญัชุดการเรียนรู้มี
การเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก ท าใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาตนเองตามล าดบัความยากง่ายของชุดการเรียนรู้  นกัเรียนจึงสามารถเขา้ใจ
บทเรียนได้ดีข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สุรพล พยอมแยม้ [12]  ท่ีกล่าวว่า  นวตักรรมท่ีสร้างข้ึนอาศัยหลกัจิตวิทยา   
จึงส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจ ความสนใจและความประทบัใจในเน้ือหาวิชา และสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการจดัการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ไดโ้ดยง่าย [12] และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประกอบ รัตน์รองใต ้ [10]  
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การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกนัโรค โดยใชชุ้ดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ เร่ือง  
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ  และการป้องกนัโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใชชุ้ดการเรียนรู้ภาพรวม
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอาภา  พูลขวญั [11]  ไดท้ าการวิจยัการพฒันาชุดการเรียนรู้  เร่ือง  
การเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกนัโรค  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  พบวา่  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียน
ดว้ยชุดการเรียนรู้หลงัเรียนอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้

        1.1 ผู ้บริหาร   ศึกษานิเทศก์ และผู ้ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา  ควรให้ความสนใจในการจัดอบรม 
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ในการสร้าง  และน าชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแก่นกัเรียน 
                     1.2  ผู ้สอนท่ีจะน าแนวคิดน้ีไปใช้  ควรพัฒนาเ น้ือหาให้เหมาะสม น่าสนใจ และมีหลายรูปแบบ   
เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้  
 2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคน้ควา้คร้ังต่อไป 
        2.1 ควรมีการน าเอาชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                            
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ไปท าการวจิยักบักลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในเร่ืองอ่ืน ๆ 
        2.2 ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ   
กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  กบัรูปแบบการสอนอ่ืน ๆ 
        2.3 ควรน าเอารูปแบบ และกระบวนการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี ไปท าการศึกษาคน้ควา้กบัเน้ือหาวิชาในกลุ่ม
สาระอ่ืน ๆ 
      2.4 ควรมีการศึกษาคน้ควา้ปัญหาการจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 2) ผลการด าเนินงาน 3) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจกบัผลการด าเนินงาน และ 4) หาแนวทางการพฒันาการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นหัวหน้างานข้ึนไป จ านวน 208 คน โดยใช้เคร่ืองมือวิจยัเป็น
แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.82 เลือกเทคนิคการสุ่มแบบง่าย และผูจ้ดัการโรงงาน จ านวน 20 คนควรแยกวิจยัคุณภาพออกจาก
เชิงปริมาณ โดยใช้เคร่ืองมือวิจยัแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เลือกเทคนิคการสุ่มแบบเจาะจง สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันและการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 
 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุก
ดา้นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก  2) ผลการด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก  3) ความสัมพนัธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกับผลการด าเนินงาน โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัสูง และ 4) แนวทางการพฒันาการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี 
ประกอบด้วย 9 แนวทาง คือ (1) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ  (2) การสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผูบ้ ริหาร  
(3) การก าหนดนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติอย่างชัดเจน (4) การส่ือสารกับพนักงานทุกระดับเพ่ือสร้างความร่วมมือในการท างาน  
(5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังาน  (6) การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติักิจกรรม (7) การส่งเสริมการปฏิบติักิจกรรมเพ่ือสังคมนอก
กระบวนการธุรกิจ (8) การประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมเพ่ือสังคม และ (9) การส่ือสารขอ้มูลการปฏิบติัดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมในวง
กวา้ง ดังนั้ นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจนั้ นนอกจากจะไม่สร้างภาระให้แก่สังคมแล้วยงัเป็นการสร้างก าไรหรือ
ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้และธุรกิจมีความเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยนื 
 

ค าส าคัญ : ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ  ผลการด าเนินงาน  อุตสาหกรรมอาหาร 
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Abstract  
The purposes of this research were to study 1) corporate social responsibility of business. 2) performance, 3) the  relationship 

between corporate social responsibility with performance  and 4) find a guideline to enhance performance to corporate social responsibility 
of food industrial in Phetchaburi province. The size of sampling group was 208 supervisors level up. The data was collected w ith a 
questionnaire with the reliability of 0.82, selected by the using simple random sampling method and 20 managers o f industry were selected. 
The data was collected with structure interview, selected by the purposive sampling. The data was analyzed with statistics for percentage, 
mean, standard deviation, Pearson's product moment coefficient of correlation and content a nalysis. 

The research results were as follows: 1) The average of corporate social responsibility was at a high level with overall.When  
considering each aspect, it was found that all aspects had a high level of average. 2) The average performance was at a h igh level. When 
considering each item, it was found that all items had a high level of performance. 3) There was a positive relationship betw een corporate 
social responsibility and performance in the same direction at a high level. and 4) The guidelines fo r the development of social responsibility 
operations of the food industry in Phetchaburi province consisted of 9 approaches which were (1) promoting knowledge and unde rstanding 
(2) creating social responsibility values for executives (3) establishing policies to clearly promote concrete actions (4)communicating with 
employees at all levels to create cooperation in work (5) promoting participation (6) creating incentives for carrying out ac tivities  
(7) promoting social activities outside the business process (8) performance evaluation of activities for social, and (9) communicating the 
information practices of social responsibility with a wide range.  Therefore, showing the social responsibility of the busine ss not only does 
not create a burden to the society, but also creates profits or returns for shareholders and businesses with sustainable growth.  

 

Keywords : Corporate Social Responsibility, Performance, Food Industry 
 
 

บทน า   
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพสูงในการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและเพื่อการ

ส่งออก เน่ืองจากประเทศไทยมีพ้ืนฐานดา้นการผลิตทางการเกษตรท่ีมัน่คงและมัง่คัง่ ท าใหมี้ผลผลิตท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบ
ในการแปรรูปไดอ้ย่างหลากหลายและต่อเน่ือง มีแรงงานท่ีมีคุณภาพจ านวนมาก มีการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยั มีการ
พฒันารูปแบบผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดมากยิง่ข้ึน นอกจากนั้นผูป้ระกอบการแต่ละประเภทอุตสาหกรรม
ยงัมีความช านาญในการผลิตและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีดีกวา่ประเทศคู่แข่งอ่ืน ๆ อีกหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกนั สามารถผลิต
สินคา้ไดต้ามความตอ้งการของผูซ้ื้อไดร้วดเร็วและสามารถน าวตัถุดิบจากต่างประเทศมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพ่ิม นอกจากนั้น
ผูป้ระกอบการยงัมีความพร้อมในดา้นการจดัการกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ มีบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ 
นอกจากนั้นยงัไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ในต่างประเทศในเร่ืองของการส่งมอบสินคา้ และความรับผิดชอบต่อสินคา้ รวมถึงชนิด
ของผลิตภณัฑมี์ความหลากหลายและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของตลาดต่างประเทศ สามารถท ารายไดสู้งถึงปีละกวา่ 400,00 บาท 
และยงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีใชว้ตัถุดิบในประเทศเกือบทั้งหมดใหเ้กิดอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเป็นจ านวนมาก ตั้งแต่ภาคการเกษตรซ่ึง
เป็นอาชีพหลกัของประชากรส่วนใหญ่ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหอ้งเยน็ อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์และการขนส่ง 
ปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยสนบัสนุนใหอุ้ตสาหกรรมน้ีสามารถมีศกัยภาพอยา่งครบวงจร คือการใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาช่วย
ในกระบวนการผลิต เน่ืองจากการคา้ระหวา่งประเทศในปัจจุบนัมีการใชม้าตรการท่ีไม่ใช่ภาษีอากร ( Non - tariff barrier) มากีดกนั
การคา้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใหใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ท่ีดีในการเกษตร (Good agricultural practice : GAP)  หลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ีดีในการผลิต (Good manufacturing practice : GMP) และการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติท่ีต้องควบคุม (Hazard 
analysis critical control point : HACCP) เป็นตน้ [1] 
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อุตสาหกรรมอาหารของจงัหวดัเพชรบุรีตั้งอยูใ่นเขตส่งเสริมการลงทุนเขตท่ี 3 เป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพเป็นศูนยก์ลางการ
พฒันาอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคตะวนัตกท่ีมีความพร้อมทุกดา้นไม่ว่าจะเป็นดา้นวตัถุดิบ แรงงาน และท าเลท่ีตั้งซ่ึงอยู่ใกล้
กรุงเทพมหานคร โดยอุตสาหกรรมอาหารเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี โดยไดรั้บปัจจยัสนับสนุนมาจากนโยบายของภาครัฐ เช่น การ
พฒันากิจการแปรรูปและการคา้ขายอาหารสมยัใหม่ โดยผลิตภณัฑอ์าหารในพ้ืนท่ีส่วนมากมกัเป็นการแปรรูปวตัถุดิบในทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงส่วนใหญ่ไดม้าจากผลผลิตทางการเกษตร การประมง อยา่งไรก็ตามยงัคงมีปัจจยัเส่ียงจากการแข่งขนัท่ีคอ่นขา้งรุนแรง เน่ืองจาก
มีผูป้ระกอบการจ านวนมากท่ีมีการผลิตสินคา้ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการสร้างรายไดข้องธุรกิจอยูใ่น
ระดบัค่อนขา้งต ่า ประกอบกบัปัจจยัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเป็นส่ิงท่ีมีการกล่าวถึงกนัมากทัว่โลกว่าเป็นแนว
ทางการท่ีเหมาะสมในการประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินธุรกิจเพราะเช่ือมัน่วา่การด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ
จะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีหลากหลายทั้งท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรม เช่น 
การสร้างภาพพจน์ท่ีดี  การเพ่ิมมูลค่าแก่สินคา้ การสร้างช่ือเสียงใหก้บับริษทั สามารถเป็นแหล่งของโอกาสและขยายความสามารถ
ในการสร้างนวตักรรมของธุรกิจได ้[2,3] ตั้งแต่ช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษ ท่ี 20 สงัคมเร่ิมตระหนกัถึงผลกระทบในดา้นลบท่ีเกิดจาก
การด าเนินอุตสาหกรรมหรือการด าเนินธุรกิจท่ีวางบนพ้ืนฐาน เน้นผลก าไรเป็นเป้าหมายสูงสุด ซ่ึงการด าเนินการด้านความ
รับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รในช่วงแรกจะเห็นไดว้า่พฒันามาจากกระแสของการเรียกร้องของประชาชน จากสถานการณ์ความ
เส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนัทวีความรุนแรงและมีความซบัซอ้น
ของปัญหาเพ่ิมมากข้ึน ลว้นสะทอ้นให้เห็นถึงปรากฏการณ์ความขดัแยง้ของผลกระทบท่ีเป็นผลประโยชน์จากการด าเนินกิจการ
ของกลุ่มองคก์รภาคธุรกิจหรือกลุ่มทุน ขดัแยง้ต่อผลประโยชน์และความเป็นอยูข่องชุมชนและสงัคมท่ีกิจการของกลุ่มธุรกิจตั้งอยู ่
โดยเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ลว้นเป็นภาพสะทอ้นท่ีมิอาจปฏิเสธไดว้า่สาเหตุส าคญันั้นมาจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีธุรกิจ
ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่วา่จะเป็นดา้นความเป็นธรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นแรงงาน ดา้นผูบ้ริโภคและดา้นพฒันาชุมชน
ในวงกวา้งซ่ึงจะท าให้เกิดผลกระทบทางลบต่อธุรกิจในดา้นภาพลกัษณ์ การยอมรับ ช่ือเสียงรวมถึงผลการด าเนินงานของธุรกิจ  
จนในปัจจุบนัความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รไดก้ลายเป็นแนวทางขอ้ก าหนดทางการคา้ยุคใหม่ท่ีสร้างกระแสให้องคก์ร
ธุรกิจต่ืนตวัและด าเนินการและแสดงออกถึงความรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน [4] ดงันั้นถา้
อุตสาหกรรมอาหารด าเนินการตามองคป์ระกอบหลกัของความรับผิดชอบทั้ง 7 ประการ ไดแ้ก่ 1) มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อ
แสดงถึงความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และสามารถช้ีแจงให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบถึงผลการปฏิบติังานได ้ 2) มีการ
ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์3) การปฏิบติัดา้นแรงงาน องคก์รตอ้งตระหนกัวา่แรงงานไม่ใช่สินคา้แต่
ปฏิบติัเสมือนเป็นปัจจยัการผลิต 4) มีการดูแลส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึงหลกัการป้องกนัปัญหามลพิษการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนและมี
ประสิทธิภาพ 5) มีการด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม องคก์รต่าง ๆ ควรแข่งขนักนัอยา่งเป็นธรรมและเปิดกวา้ง ซ่ึงจะช่วยส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการลดตน้ทุนสินคา้และบริการ 6) ใส่ใจต่อผูบ้ริโภค เปิดโอกาสใหผู้บ้ริโภคไดรั้บทราบขอ้มูลในการใชสิ้นคา้และ
บริการอย่างเหมาะสม และ 7) การแบ่งปันสู่สังคมและชุมชน เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันกับธุรกิจอย่างย ัง่ยืน การแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเป็นเคร่ืองมือในการสร้างผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนทั้งดา้นก าไร ยอดขาย ส่วนแบ่งการตลาด ลูกคา้ 
การจดัส่งสินคา้ การพฒันาเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษยก์ล่าวคือ หากอุตสาหกรรมอาหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ให้ความเป็นธรรม สิทธิมนุษยชน รับผิดชอบต่อแรงงาน ผูบ้ริโภค พฒันาชุมชนและสังคม และดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งดีในระดบัสูงจะท าใหผ้ลการด าเนินงานสูงข้ึนในลกัษณะท่ีมีความสมัพนัธ์กนั แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้หากธร
กิจไม่สามารถด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมดว้ยความจริงใจและสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์รก็อาจจะท าใหผ้ลการ
ด าเนินงานลดลงเช่นเดียวกนั และหากธุรกิจให้ความส าคญักบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการด าเนินการตามมาตรฐาน ISO 26000  
จะเป็นการสร้างจุดแข็งให้กับตราสินคา้และภาพลกัษณ์ท่ีดีเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ ตลอดจนความร่วมมือในการ
บริหารองคก์รเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ แรงจูงใจ และสร้างขวญัก าลงัใจใหก้บัพนกังาน ท าให้สามารถรักษาพนกังานท่ีดีไวใ้หอ้ยู่
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กับองค์กรตลอดไปได้ ส่วนประโยชน์ในด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมนั้ นเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับองค์กร ลดปัญหาและ
ผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้ม เสริมสร้างชุมชนและสงัคมใหเ้ขม้แขง็ต่อไป 
 ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจกบัผลการด าเนินงานของ
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวดัเพชรบุรี  ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นการศึกษาถึงการบริหารงานความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาหารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอนัจะส่งผลต่อผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมอาหารส าหรับการ
สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี  
 2. เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี   
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกบัผลการด าเนินงาน ของโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารจงัหวดัเพชรบุรี 

4. เพ่ือหาแนวทางการพฒันาการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสงัคมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง         

1) การวจิยัเชิงปริมาณ 
     ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ หวัหนา้งานข้ึนไปท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงานอุตสาหกรรมอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี 

ไดแ้ก่ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก ซุปเปอร์ไวเซอร์ ผูช่้วยผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการสอบและผูจ้ดัการ รวมทั้งส้ิน 432 คน เพื่อตอบ
แบบสอบถาม จากโรงงานทั้งหมด 15 แห่ง [8]  

     กลุ่มตวัอย่างเลือกมาจากประชากรท่ีเป็นหัวหน้างานข้ึนไปท่ีปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวดั
เพชรบุรี ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 208 คน เพื่อตอบแบบสอบถาม โดยค านวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ [9] ใชเ้ทคนิคการ
สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple random sampling)  

2) การวจิยัเชิงคุณภาพ  
     ให้ขอ้มูลหลกัจากการสัมภาษณ์เป็นผูจ้ดัการฝ่ายต่าง ๆ จ านวน 20 คน โดยใชเ้ทคนิคการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 

(purposive sampling) 
ตวัแปรการวจิยั 

     ตวัแปรตน้ คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
องคก์ร  ดา้นความเป็นธรรม สิทธิมนุษยชนและแรงงาน  ดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  ดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสังคม
ขององคก์ร และดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 

     ตวัแปรตาม คือ ผลการด าเนินงานท่ีประเมินโดยภาพรวมจากตวัช้ีวดั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน  ดา้นลูกคา้  ดา้น
กระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้และพฒันา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามส าหรับหัวหน้างานข้ึนไปของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร มีค่าความ
เช่ือมัน่โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค [10] ประกอบดว้ยตวัแปรความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเท่ากบั .91 ตวั
แปรผลการด าเนินงานเท่ากบั .85 และโดยภาพรวมทั้งฉบบัเท่ากบั .82 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 
แบบสอบถามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของหัวหน้างาน  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และตอนท่ี 3 
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แบบสอบถามผลการด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี เป็นลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) มี 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อใชส้ัมภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่าย
ต่าง ๆ เก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสงัคมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี  
วธีิการรวบรวมขอ้มูล 

     ผูว้จิยัประสานงานขอความอนุเคราะห์จากคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ออกหนงัสือถึงผูจ้ดัการ
โรงงานทั้ง 15 แห่ง เพ่ือส่งแบบสอบถามโดยขอความอนุเคราะห์หัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ ตอบแบบสอบถามพร้อมทั้งขอความ
อนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามท่ีตอบแลว้กลบัมายงัคณะวิทยาการจดัการเพ่ือด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามจนไดค้รบ จ านวน 208 ฉบบั โดยเตรียมการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติต่อไป 
และหลงัจากนั้นติดต่อและประสานงานกบัผูจ้ดัการโรงงานอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือขอความอนุเคราะห์ด าเนินการเก็บขอ้มูลการสัมภาษณ์
ผูจ้ดัการฝ่ายต่าง ๆ จ านวน 20 คน 
การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

     น าแบบสอบถามทั้ งหมดมาท าการลงรหัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์และแปล
ความหมายของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ  ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการ
ด าเนินงาน  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกบัผลการด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(Standard deviation: S.D.) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน(Pearson’s product moment correlation coefficient) 
[11] และวเิคราะห์แนวทางการพฒันาการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสงัคมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี โดย
การวเิคราะห์เชิงเน้ือหา(Content analysis) 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 68.8  เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 31.3  

 มีอาย ุ41 – 50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 48.6 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 63.5  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 39.4 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 11 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.1 และต าแหน่งงานเป็นซุปเปอร์ไวเซอร์  คิดเป็นร้อยละ 33.7   

  
ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิของหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวัดเพชรบุรี 
 

ตารางที ่1 แสดงผลการวเิคราะห์ความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจของหวัหนา้งานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี 

ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร �̅� S.D. แปลผล อนัดบั 
1. ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององคก์ร 
2. ดา้นความเป็นธรรม สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 
3. ดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
4. ดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคมขององคก์ร 
5. ดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 

4.22 
4.17 
4.09 
4.15 
4.04 

0.74 
0.85 
0.84 
0.92 
0.75 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
2 
4 
3 
5 

ภาพรวมเฉลีย่ 4.14 0.74 มาก  
  

จากตารางท่ี 1 ผลการวจิยัพบวา่ ความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี โดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหา
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นอ้ยดงัน้ี ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององคก์ร  ดา้นความเป็นธรรม สิทธิมนุษยชนและแรงงาน  ดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและ
สงัคมขององคก์ร  ดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค และดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร  
 

 ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี 
 

ตารางที ่2  แสดงผลการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี 

ผลการด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร �̅� S.D. แปลผล อนัดบั 
1. ระบบการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยแีละทรัพยากรมนุษยมี์ระสิทธิภาพ 
2. มีผลการด าเนินงานท่ีบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
3. สามารถจดัส่งสินคา้ไดต้รงต่อเวลาทุกคร้ัง 
4. มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
5. สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
6. สามารถรักษาฐานลูกคา้เดิมไวไ้ด ้
7. สามารถดึงดูดกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่ได ้
8. ผูบ้ริโภคมีความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ ์
9. มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
10. มีผลก าไรเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
11. มียอดขายเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
12. สามารถลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานลงได ้

4.27 
4.13 
4.10 
4.21 
4.05 
4.13 
4.17 
4.24 
4.12 
4.20 
4.08 
4.18 

0.64 
0.70 
0.59 
0.71 
0.67 
0.70 
0.69 
0.67 
0.72 
0.69 
0.68 
0.61 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
8 
10 
3 
12 
7 
6 
2 
9 
4 
11 
5 

ภาพรวมเฉลีย่ 4.15 0.65 มาก  
 

จากตารางท่ี 2 ผลการวจิยัพบวา่ ผลการด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ทุกขอ้มีผลการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี 
ระบบการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษยมี์ประสิทธิภาพ  ผูบ้ริโภคมีความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ ์ มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง  มีผลก าไรเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  สามารถลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานลงได ้  สามารถดึงดูด
กลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่ได ้ สามารถรักษาฐานลูกคา้เดิมไวไ้ด ้ มีผลการด าเนินงานท่ีบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง สามารถจดัส่งสินคา้ไดต้รงต่อเวลาทุกคร้ัง  มียอดขายเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  และสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 

 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกับผลการด าเนินงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกับผลการด าเนินงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี 

ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
ผลการด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารจงัหวดัเพชรบุรีภาพรวม  (Ytot) 

1.ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององคก์ร 
2.ดา้นความเป็นธรรม สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 
3.ดา้นความรับผิดชอบตอ่ผูบ้ริโภค 

0.846** 
0.708** 
0.648** 
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ตารางที ่3 (ต่อ) 

ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
ผลการด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารจงัหวดัเพชรบุรีภาพรวม  (Ytot) 

4.ดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคมขององคก์ร 
5.ดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 

0.521** 
0.692** 

ภาพรวมเฉลีย่ 0.745** 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
จากตารางท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกบัผลการด าเนินงานของ

โรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ (r = 0.745)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกระดบัสูง 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ไดแ้ก่ ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององค์กร ดา้นความเป็นธรรม สิทธิมนุษยชนและ
แรงงาน ด้านท่ีมีความสัมพนัธ์กันทางบวกระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01  ได้แก่ ด้านการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคและดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคมขององคก์ร  
 

 ตอนที ่5 ผลการวเิคราะห์แนวทางการพฒันาการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี 
จากการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการด าเนินงานความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมของโรงงานอุตสาหกรรมจงัหวดัเพชรบุรีมีแนวทางการพฒันาการด าเนินงาน 9 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 แนวทางการพฒันาการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสงัคมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี 

สร้าง
แรงจูงใจ 

ส่งเสริม
ความรู้   

ความเขา้ใจ สร้างค่านิยม ส่ือสาร
ขอ้มูลการ
ปฏิบติั 

การ
ประเมินผล 

ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม 

ก าหนด
นโยบาย 

การปฏิบติั
กิจกรรม 

ส่ือสารทุก
ระดบั 

แนวทางการพฒันา  
การด าเนินงาน             

ความรับผดิชอบต่อสังคม
ของโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารจงัหวดัเพชรบุรี 
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1. การส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ แก่พนักงานหรือลูกคา้ 
พบว่าโรงงานอุตสาหกรรมอาหารด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกระบวนการในการผลิตสินคา้โดยทุกขั้นตอนจะค านึงถึงคุณภาพและ
ความปลอดภยัทั้งในส่วนของพนกังานท่ีปฏิบติังานและลูกคา้ ด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรมท่ีเป็นไปตามกฎหมายท่ี
ก าหนดไว ้ 
 2. การสร้างค่านิยมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผูบ้ริหาร พนกังานและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยมีการมุ่งเนน้การท างาน
เป็นทีมอยา่ง มีรูปแบบการด าเนินงานท่ีชดัเจน มีการปฏิบติัตามแนวทางท่ีองค์กรก าหนดเป็นนโยบาย ซ่ึงจะส่งผลให้องค์กรด าเนิน
ธุรกิจต่อไปดว้ยความยัง่ยนือยา่งแทจ้ริง 
 3. การก าหนดนโยบายส่งเสริมการปฏิบติัอยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม โรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีการตั้งเป้าหมายโดย
ก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ อุดมการณ์ การก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณขององคก์รเพื่อเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสงัคมทั้งองคก์ร  
 4. การส่ือสารกบัพนกังานทุกระดบัเพ่ือสร้างความร่วมมือการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร มีระบบการส่ือสาร
เก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจใหพ้นกังานทุกระดบัทั้งผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลางแลละผูบ้ริการระดบัตน้
 5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการปฏิบติักิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอ้มทุกขั้นตอน มีการบูรณาการ
ความร่วมมือทั้งองค์กรท่ีเกิดจากการร่วมคิด ร่วมท าการท างานท่ีเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารโดยให้
พนกังานทุกระดบัเขา้มามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมแกปั้ญหาร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติั ร่วมติดตามประเมินผลกบักิจกรรม ความ
รับผิดชอบต่อสงัคมของพนกังาน  
 6. การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติักิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทุกองคก์รพึงตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการ
สร้างแรงจูงใจแก่พนกังานท่ีมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการยกยอ่งชมเชย และให้รางวลักบั
พนกังานท่ีมีผลงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด จนเกิดเป็นพฤติกรรมหรือวฒันธรรมองคก์ร   
 7. การส่งเสริมการปฏิบติักิจกรรมเพ่ือสังคมนอกกระบวนการธุรกิจ เพ่ือเสริมสร้างสังคมท่ีเป็นสุขและส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 
ทุกภาคส่วนของสังคมจะไดเ้ติบโตไปพร้อม ๆ กนั ซ่ึงโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีการจดักิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนโดยรอบ 
รวมทั้งใส่ใจดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
 8. การประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมเพ่ือสงัคมเพ่ือวดัมูลค่าเพ่ิมและคุณค่าเพ่ิมจากการด าเนินงานกิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้มของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทั้งยอดขายและก าไรเพ่ิมข้ึน ช่ือเร่ืองและภาพลกัษณ์ขององคก์รเป็นท่ียอมรับและพึง
พอใจของผูบ้ริโภคเพ่ิมข้ึน พนกังานมีความภาคภูมิใจในผลงานและองคก์รมากข้ึนและให้ความเช่ือมัน่ท่ีจะท างานกบัองคก์รนั้น
ต่อไป มีความรักและผกูพนัต่อองคก์รมากข้ึน 
 9. การส่ือสารขอ้มูลการปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกวา้งเพ่ือสร้างการรับรู้และความน่าเช่ือถือของธุรกิจ 
โดยโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีการจดัท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือใช้เป็นขอ้มูลของบริษทัในการน าเสนอแก่
ผูบ้ริหารระดับสูง การน าเสนอเพ่ือการตรวจรับรองมาตรฐาน ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ ISO 26000 และเผยแพร่ให้แก่
สาธารณชน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บขอ้มูลจากการปฏิบติังานเพ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 
 

อภิปรายผล 
 1) ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจตามความคิดเห็นของหัวหนา้งานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี 
โดยภาพรวมค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงตามค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององคก์ร ดา้นความเป็นธรรม สิทธิมนุษยชนและแรงงาน  ดา้นการร่วมพฒันา
ชุมชนและสังคมขององคก์ร ดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค และดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการ
ท่ีกิจการมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม เปรียบเสมือนมีเขม็ทิศช่วยในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือไม่ใหป้ระสบกบั
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ปัญหาและอุปสรรค จากการด า เนินงานท่ีขาดความรับผิดชอบต่อสงัคมตั้งแต่ตน้ทางได ้หากธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ซ่ึงคือการด าเนินกิจการภายใตห้ลกัจริยธรรมและการจดัการท่ีดี โดยรับผิดชอบสังคมและส่ิงแวดลอ้มทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์รจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ป่ินรัตน์  สิริพนัธ์พงศ์ [12] ท่ีศึกษาเร่ือง ความ
รับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัในจงัหวดัภูเก็ต ท่ีพบวา่ระดบัความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั
ในจงัหวดัภูเก็ตทุกขนาดมีความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

2) ผลการด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ทุกขอ้มีผลการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ระบบการบริหาร
จดัการดา้นเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษยมี์ประสิทธิภาพ รองลงมาคือ ผูบ้ริโภคมีความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ ์ มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง มีผลก าไรเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จและมีความมัน่คงในระยะยาวนั้นธุรกิจจะตอ้งมีผลการด าเนินงานท่ีดีใน  
ทุก ๆ ดา้นดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัความรับผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รัชศิชภ ธีรัชตก์ลุ 
[13] ท่ี ศึกษาเ ร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการเ พ่ิมคุณค่าให้แก่ลูกค้ากับผลการด า เ นินงานของบริษัทประกันในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีพบว่า ผลการด าเนินงานโดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนรู้และพฒันา ด้านลูกคา้  
ดา้นการเงินและดา้นกระบวนการภายในองคก์รมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

3) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกับผลการด าเนินงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ไดแ้ก่ 
ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององค์กร และดา้นความเป็นธรรมขององค์กรและสิทธิมนุษยชน ส่วนดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กัน
ทางบวกระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ไดแ้ก่ ดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ดา้นความรับผิดชอบ
ต่อผูบ้ริโภคและแรงงาน และดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคมขององคก์ร ทั้งน้ีเน่ืองมาจากอุตสาหกรรมอาหารมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ
บรรลุซ่ึงพนัธกิจในการเป็นผูผ้ลิตสินคา้ดว้ยความรับผิดชอบภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อ
สังคมและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจท่ีก าหนดโดยองคก์ารระหว่างประเทศว่าดว้ย
การมาตรฐาน รวมถึงแนวปฏิบติัสากล ซ่ึงค านึงถึงทั้งในมิติเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และธรรมาภิบาล เพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ขวญัยหิวา ไชยมาลาและอิสราภรณ์ ทนุผล [14] ท่ีศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งการท าความรับผิดชอบ
ต่อสังคมกบัผลการด าเนินงานขององคก์ร ท่ีพบวา่ บริษทัท่ีมีการร่วมทุนกบับริษทัขา้มชาติในกลุ่มประเทศ OECD และการเปิดเผย
การท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความสามารถในการท าก าไร (ROA)  
 4) แนวทางการพฒันาการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวดัเพชรบุรี 
ประกอบดว้ย 9 แนวทาง คือ (1) การส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ  (2) การสร้างค่านิยมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผูบ้ริหาร  
(3) การก าหนดนโยบายส่งเสริมการปฏิบติัอยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม  (4) การส่ือสารกบัพนกังานทุกระดบัเพ่ือสร้างความร่วมมือใน
การท างาน (5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังาน  (6) การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติักิจกรรม (7) การส่งเสริมการปฏิบติั
กิจกรรมเพ่ือสังคมนอกกระบวนการธุรกิจ (8) การประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมเพ่ือสังคม และ (9) การส่ือสารขอ้มูลการปฏิบติั
ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกวา้ง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจตามแนว
ทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนโดยมิไดมุ่้งเนน้การประกอบธุรกิจเพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอยา่งเดียวแต่ยงัคงตระหนกัถึงการ
ด าเนินงานภายใตค้วามรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มเพ่ือให้องคก์รไดมี้การเติบโตอยา่งย ัง่ยืนโดยมุ่งเนน้การก ากบั
ดูแลกิจการอยา่งรู้หนา้ท่ีและมีความรับผิดชอบในการจดัการดว้ยความถูกตอ้งโปร่งใส เป็นธรรมและค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกฝ่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐนันท์  พงศ์วิริทธ์ิธรและภาคภูมิ ภัควิวาส [15] ท่ีศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือในประเทศไทย ท่ีพบว่า แนวทางการพฒันาความ
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รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือในประเทศไทย ควรมุ่งในประเด็นดงัน้ี 1) การสร้าง
จิตส านึกและให้ความตระหนักถึงความส าคัญของการรับผิดชอบต่อสังคมของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องกับทุกๆ  
ฝ่ายทั้งภายนอกและภายในองคก์าร 2) การมุ่งตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลท่ีสามารถเก้ือหนุนผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ตั้งมัน่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) การมุ่งสร้างความรับผิดชอบต่อสงัคมควบคู่กบัการด าเนิน
ธุรกิจในทุกกระบวนการของธุรกิจ เพ่ือความยัง่ยนืร่วมกนักบัชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม และ 4) การประเมินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และการปรับปรุงกิจกรรมให้เขา้กบับริบทการด าเนินงานของธุรกิจเพ่ือให้เกิดการปรับตวัและเปล่ียนแปลง เกิดความ
ยัง่ยนืในความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
 1. จากผลการวิจยั ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี ดา้นการดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร เป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ย ดงันั้นบริษทัควรมีการบริหารและพฒันาแนวทางการจดักิจกรรม 
ความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจในดา้นการจดันโยบายรักษาส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมข้ึน เช่น การลดโลกร้อน การปลูกตน้ไม ้ฯลฯ 
 2. จากผลการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกับผลการด าเนินงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี ดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค และดา้นการ
ร่วมพฒันาชุมชนและสังคมขององคก์ร มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกระดบัปานกลาง ดงันั้นผูบ้ริหารควรด าเนินการจดัท านโยบาย
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม  นโยบายต่อผูบ้ริโภคและนโยบายการพฒันาชุมชนและสังคมโดยการจดักิจกรรมและลงปฏิบติัใหเ้ห็น
เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 3. แนวทางการพฒันาการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวดัเพชรบุรี 
ประกอบดว้ย 9 แนวทางนั้น ผูบ้ริหารของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรีควรน าไปศึกษาและวเิคราะห์เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบติัอนัจะส่งผลต่อผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมในอนาคต 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัในอนาคต 
 1. ควรมีการศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจท่ีมีผลต่อดา้นอ่ืน ๆ เช่น ภาพลกัษณ์องคก์ร ความจงรักภกัดีของ
พนกังาน ความเจริญเติบและความยัง่ยนืของธุรกิจ เป็นตน้ 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารใน
จงัหวดัเพชรบุรี เช่น ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ การมุ่งเนน้การตลาด การบริหารองคก์รสู่ความเป็นเลิศ เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) กลยทุธ์การขบัเคล่ือนของนกัเรียน 2) กลยทุธ์การพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียน 

และ 3) ผลการพฒันาทกัษะการแก้ปัญหานักเรียน ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  
ครู จ านวน 8 คนและนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวทิยา จงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 160 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
แผนการเรียนรู้แบบโครงงาน และแบบวดัความสามารถทกัษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 
จงัหวดักาญจนบุรี สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยัพบว่า 1) กลยุทธ์ท่ีใช้ในการขบัเคล่ือนในการพฒันาทกัษะการแก้ปัญหา คือกลยุทธ์การมีส่วนร่วม  2) กลยุทธ์การ
พฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนคือกลยุทธ์การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน มี 6 ขั้นตอนไดแ้ก่ 1) ขั้นให้ความรู้พ้ืนฐาน 2) ขั้นกระตุน้
ความสนใจ  3) ขั้นจดักลุ่มร่วมมือ  4) ขั้นแสวงหาความรู้ 5) ขั้นสรุปผลการเรียนรู้  และ 6) ขั้นน าเสนอผลงาน  3) ค่าเฉล่ียหลงัการใชก้ลยุทธ์
การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกวา่ค่าเฉล่ียก่อนการใชก้ลยทุธ์การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

ค าส าคัญ : กลยทุธ์การขบัเคล่ือน ทกัษะการแกปั้ญหา การสอนแบบโครงงาน 
 

Abstract  
The purpose of this research was to study 1) the driving strategies of students. 2) Strategies for developing problem solving  skills 

of students And 3) Results of problem solving skills development Before and after the project learning management. The popu lation used 
in this research consisted of 8 teachers, and grade 1 students in Thongphaphum Witthaya School, Kanchanaburi amount 160 peopl e. The 
research instruments were project based learning plans, The problem solving ability test for grade 1 students in  Thongphaphum Witthaya 
School, Kanchanaburi. The statistics used in the research were frequency, percentage, mean, and standard deviation.  

The research found that: 1) Strategies used to drive the development of problem solving skills of grade 1 students in Thongphaphum 
Witthaya School Karnchanaburi was an engagement strategy. 2) Strategies for developing problem solving skills of grade 1 students in 
Thongphaphum Witthaya School Karnchanaburi was project based learning that There are 6 steps which are (1) Basic knowledge step  
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(2) Stimulation phase (3) Collaborative group stage (4) Knowledge seeking step (5) Summary of learning outcomes, and (6) Presentation stage 
3) The mean after using the project based learning strategy was higher than the mean before using the project based learning strategy. 

 

Keywords : Engagement Strategy, Project Based Learning Strategy, Solving Skills. 
 
 

บทน า   
  การศึกษามีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศชาติเป็นอย่างมาก อาจจะกล่าวไดว้า่ เป็นพ้ืนฐานในการพฒันาเศรษฐกิจ
ของชาติก็ว่าได ้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในโลกก็ตามยอ่มให้ความส าคญัต่อการศึกษาทั้งส้ิน เพราะการศึกษาเป็นพ้ืนฐานท่ีจะ
น าไปสู่การพฒันาของมนุษยทุ์กคน ท าให้มนุษยส์ามารถพฒันาทกัษะชีวิตไดอ้ย่างถูกตอ้ง การศึกษามิใช่เพียงการเรียนรู้แค่ช่วง
ระยะเวลาหน่ึงในสถานศึกษาเท่านั้น แต่เป็นเสมือนปัจจยัในการด ารงชีวิตท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งแสวงหา และเพ่ิมพูนความรู้อยู่
ตลอดเวลา เพื่อพฒันาตนเอง ครอบครัว หน้าท่ีการงาน ตลอดจนความก้าวหน้า และความมัน่คงของประเทศ ในการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมของชาติ ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพ เป็นหวัใจส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งไดรั้บการศึกษาจากสถานศึกษา ในขณะ
ท่ีโลกพฒันาเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาในระบบสถานศึกษา จ าเป็นตอ้งตอบสนอง พฒันาศักยภาพของเยาวชนให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของสงัคมทั้งปัจจุบนั และอนาคต ทั้งน้ีเพ่ือใหค้นไทยสามารถด าเนินชีวติร่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการส่ือสาร มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ แกปั้ญหาได ้สามารถใชเ้ทคโนโลยไีดเ้ป็นอยา่ง
ดี แสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและตลอดชีวติ มีทกัษะในการประกอบอาชีพ และสามารถพึ่งตนเองได ้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง 
สามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีคุณธรรมและศกัด์ิศรี มีการพฒันาตนเอง และมีบทบาทในการพฒันาชาติใหย้ ัง่ยนื 

ในปัจจุบนัท่ีสังคมโลกไดก้า้วเขา้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีคนในสังคมจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อเตรียมคนในชาติ
ให้มีความสามารถในการปรับตวัให้ทนัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรม 
[1] ซ่ึงนักการศึกษาเช่ือว่าการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลเกิดจากการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีและเหมาะสม โดยการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเกิดจากการวางกลยุทธ์อย่างชาญฉลาด จึงสามารถบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาท่ีพึง
ประสงคไ์ด ้ความคิดดงักล่าวจึงสรุปไดว้า่กลยทุธ์มีความส าคญัเพราะจะสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและช่วยให้องค์การ
บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการได้ ในการก าหนดกลยุทธ์หากได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบถูกตอ้งแลว้ จะเป็นการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพยิ่ง เพราะจะน าไปสู่การบริหารท่ีมีลกัษณะป้องปราม โดยมีแผนรองรับและมีความคล่องตวัในการแกปั้ญหาเฉพาะ
หน้า ดังนั้น องค์การทั้ งภาครัฐและเอกชนจึงไดว้างกลยุทธ์มาใช้ เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดแผนท่ีในการท างาน เน่ืองจาก
สามารถช้ีน าองค์การเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและปรับเปล่ียนแนวทางในการด าเนินการ ให้รีบมือกับ 
การเปล่ียนแปลง พร้อมประสานงานเพ่ือบรรลุเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไว ้[2] 

ปัจจุบนัมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ท่ีสะทอ้นให้เห็นวา่ เด็กไทยจ านวนมากขาดทกัษะการคิดแกปั้ญหาในการใชท้กัษะ
ชีวิต อาทิ ปัญหาเด็กวยัรุ่นผิดหวงัในความรักหรือเร่ืองเรียนหาทางออกโดยการฆ่าตวัตาย โครงการ Child Watch โดยสถาบนั 
รามจิตติ ไดส้รุปสภาวการณ์เด็กไทยดา้นภาวะสุขภาพจิตของเด็กไทย พบวา่ เยาวชนอายตุ  ่ากวา่ 25 ปี พยายามฆ่าตวัตายเพ่ิมข้ึน 
หรือคิดเป็นจ านวนเยาวชนท่ีพยายามฆ่าตวัตายปีละ 7,800 คน หรือเฉล่ียวนัละ 21 คน และท่ีฆ่าตวัตายส าเร็จปีละ 800 หรือเฉล่ียวนั
ละ 2 คน ซ่ึงกรมสุขภาพจิตไดอ้ธิบายสาเหตุการฆ่าตวัตายว่า เกิดจากอาการซึมเศร้าซ่ึงมาจากความวิตกกงัวล และไม่สามารถ
จดัการคิดแกไ้ขกบัปัญหาตนเองได ้ทั้งน้ี งานวจิยัพบวา่ ทกัษะการแกปั้ญหาของเด็กจะพฒันาข้ึนตามอาย ุโดยเด็กอาย ุ3 ขวบ เร่ิมมี
พฒันาการดา้นการคิดแกปั้ญหาแลว้ ข้ึนกบัวา่ระหวา่งท่ีเด็กเจริญเติบโตนั้น มีปัจจยัใดท่ีเขา้มาเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาทกัษะการ
แกปั้ญหา อาทิ เด็กมีความจ ากดัในเร่ืองของความมุ่งมัน่ตั้งใจ ขาดความอดทนในการเอาชนะปัญหา และขาดความเขา้ใจปัญหา 
ขณะท่ีสถาบนัครอบครัวและสถาบนัการศึกษาไม่ไดมี้ความเขา้ใจ และมีวิธีการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาให้แก่เด็กอยา่งถูกตอ้ง 
จากรายงานผลการประเมินดา้นการจดับริหารพฒันาการเด็กปฐมวยั 3-6 ปี ของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พบวา่ การจดัการ
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ศึกษาปฐมวยัขาดคุณภาพในเร่ืองวิธีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น จดัการเรียนรู้โดยใหเ้ด็กท่องจ าอยา่งเดียวไม่ส่งเสริมใหเ้ด็กใชก้ารคิด
ตั้งแต่ยงัเลก็ ใหเ้ด็กนัง่อยูก่บัท่ีทั้งวนั คอยแต่ท าตามค าสัง่ท่ีครูเป็นผูก้  าหนด ไม่กลา้พดู ไม่กลา้แสดงความคิดเห็นของตนเองออกมา 
เลียนแบบส่ิงท่ีครูเป็นผูน้ าในการสอน ไม่มีภาวะเป็นผูน้ า การจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีตายตวั การเร่งสอนอ่านเขียน และ
คิดเลขเกินระดบัความสามารถของเด็ก ไม่ให้อิสระในการแสดงออก ห้ามให้เด็กพูด ให้นั่งเงียบๆ ครูมีความเขา้ใจผิดเก่ียวกบั
วิธีการเรียนรู้ท่ียึดเด็กเป็นส าคญั รูปแบบการเรียนรู้ท่ีครูปฏิบติักนัเป็นประจ า คือ เนน้ให้เด็กเป็นฝ่ายตั้งรับคอยท าหนา้ท่ีตามค าสัง่
ครู หรือลอกเลียนแบบแต่เพียงอยา่งเดียว ส่งผลใหเ้ด็กไม่สามารถคิดไดด้ว้ยตนเอง [2] 

วิธีการแกปั้ญหาดังกล่าวนั้นผูว้ิจัยศึกษาพบว่าการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได ้ เพราะ 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน เรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามความสนใจของผูเ้รียนอย่างลุ่มลึก  
โดยผา่นกระบวนการหลกัคือ กระบวนการแกปั้ญหา ผูเ้รียนจะเป็นผูล้งมือปฏิบติัเพื่อคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง จึงเป็นการเรียนรู้จาก
การไดมี้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ ทั้งน้ีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานไม่ใช่รูปแบบการสอนใหม่ในการจดัประสบการณ์
เรียนรู้ให้กบัเด็กปฐมวยั พบวา่ นานาชาติโดยเฉพาะในยโุรปและอเมริกาไดส่้งเสริมให้มีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมาตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 21 แต่อาจมีการเรียกช่ือและการแบ่งขั้นตอนหรือรายละเอียดในกระบวนการด าเนินการท่ีแตกต่างกนัไป เช่น การสอน
แบบ โครงการ (Project approach) หรือ การท าโครงงาน (Project work) หรือ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based 
learning (PBL) ส าหรับในประเทศไทยไดมี้ผูท่ี้สนใจน ารูปแบบการจดัเรียนรู้น้ีมาใชใ้นการจดัประสบการณ์เรียนรู้ ให้กบัเด็กใน
ระดบัปฐมวยัมาเป็นระยะเวลาหน่ึงและเม่ือมีการประกาศพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 จึงไดมี้การจดั
ประสบการณ์เรียนรู้ในรูปแบบน้ีแพร่หลายมากยิ่งข้ึน หลกัการส าคญัท่ีมีร่วมกนัคือโครงงาน (Project) เป็นการศึกษาหัวขอ้ใด
หัวขอ้หน่ึงในระยะยาวท่ีผูเ้รียนทั้งห้องหรือในกลุ่มย่อยเลือกมาศึกษาและช่วยกันวางแผน และท าการสืบเสาะหาความรู้ดว้ย
กระบวนการท่ีหลากหลายอาจใชเ้วลาหลายวนัหรือหลายสัปดาห์ท าให้เกิดการทุ่มเท ศึกษาท าให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจหัวขอ้นั้นอยา่ง
ลึกซ้ึง และไดรั้บความรู้ท่ีพวกเขาสามารถน าไปใชใ้นอนาคต โครงงานตอ้ง ท าใหเ้ด็กไดใ้ชค้วามพยายามคน้ควา้วจิยัดว้ยตวัเอง [5] 
 จากท่ีกล่าวมาน้ีท าให้ผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน 
ทองผาภูมิวิทยา จงัหวดักาญจนบุรี ดว้ยการพฒันากลยทุธ์การขบัเคล่ือนและพฒันาเพ่ือให้เกิดผลต่อตวันกัเรียนโดยตรงผ่านการ
ขบัเคล่ือนครูในโรงเรียน อนัจะท าใหเ้กิดการจดัการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษากลยทุธ์การขบัเคล่ือนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวทิยา จงัหวดักาญจนบุรี  
 2. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 

จงัหวดักาญจนบุรี 
 3. เพ่ือศึกษาผลของการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหานักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  

จงัหวดักาญจนบุรี 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัเร่ืองกลยทุธ์การขบัเคล่ือนและพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผา
ภูมิวิทยา จงัหวดักาญจนบุรี เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participative Action Research) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จังหวดักาญจนบุรี โดยใช้กลยุทธ์ 
การขบัเคล่ือนคือกลยุทธ์ การมีส่วนร่วม และกลยุทธ์การพฒันาคือการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ซ่ึงผูว้ิจยัด าเนินการวิจยัตาม
ขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

 1. การศึกษาและวางแผนแนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์การขบัเคล่ือน และกลยทุธ์การพฒันา  
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           ผูว้จิยัศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทฤษฎีทางการบริหารเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา
มาสังเคราะห์เป็นกลยทุธ์ ได้ดงัน้ีคือ 1) กลยทุธ์การขบัเคล่ือน ใชก้ลยทุธ์การมีส่วนร่วม และ 2) กลยทุธ์การพฒันา ใชก้ารจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เพ่ือพฒันาทกัษะการแกปั้ญหา จากนั้นก็จดัการประชุมคณะครูในโรงเรียนทองผาภูมิวทิยา เพ่ือหากลยทุธ์การ
ขบัเคล่ือน จึงไดก้ลยทุธ์การมีส่วนร่วม และกาพฒันา ไดแ้ก่กลยทุธ์การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ในวนัท่ี 24 มกราคม 2561 

 2. การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  
 ผูว้ิจัยพฒันาและจัดท าคู่มือเก่ียวกับกลยุทธ์การขบัเคล่ือนคือกลยุทธ์การมีส่วนร่วม และกลยุทธ์การพฒันา คือ  

กลยทุธ์การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เพ่ือพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียน และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั โดยแบ่งเป็น 2 
ขั้นตอนยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
  2.1 ผูว้จิยัด าเนินการการพฒันาและจดัท าคู่มือเก่ียวกบักลยทุธ์การขบัเคล่ือน และกลยทุธ์การพฒันา  
  2.1.1 ผูว้จิยัน าคู่มือเก่ียวกบักลยทุธ์การขบัเคล่ือนคือกลยทุธ์การมีส่วนร่วม และกลยทุธ์การพฒันาคือกลยทุธ์
การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งเชิงเน้ือหา และน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

2.1.2 จากนั้นผูว้จิยัน าคู่มือเก่ียวกบักลยทุธ์การขบัเคล่ือน และกลยทุธ์การพฒันาท่ีปรับปรุงแกไ้ขตาม
ค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อจรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยหาค่าความ
สอดคลอ้งหรือดชันีของความสอดคลอ้งกนัระหวา่งขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัจุดประสงค ์(Index of Item - Objective Congruence 
หรือ IOC) ไดค้่า IOC ระหวา่ง 0.67 – 1.00  

2.2 การพฒันาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัย โดยผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลใน 
การวิจยั จ านวน 1 ฉบบั เป็นแบบประเมินทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อใชใ้นการประเมินทกัษะการ
แกปั้ญหาของนกัเรียน มีขั้นตอนในการพฒันา ดงัน้ี 

2.2.1 ผูว้จิยัศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เก่ียวกบัทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนจากเอกสาร บทความ และงานวจิยัต่าง ๆ 
2.2.2 ผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั จ านวน 1 ฉบบัเป็นแบบประเมินเก่ียวกบัทกัษะ การแกปั้ญหาของ

นักเรียน จ านวน 5 ข้อดังน้ี 1) ความสามารถในการระบุปัญหา 2) ความสามารถเสนอแนวทางแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้  
3) ความสามารถเสนอวิธีการแสวงหาความรู้ 4) ความสามารถบอกประโยชน์ท่ีไดรั้บในการแกปั้ญหา และ  5) ความสามารถใน
การน าเสนอ แบบประเมินทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั  

2.2.3 ผูว้จิยัน าแบบประเมินทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียน ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง และความตรงเชิงเน้ือหา และน ามาปรับปรุงตามค าแนะน า 

2.2.4 ผูว้จิยัน าแบบประเมินทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อหาความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) จากนั้น น าผลของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละ
ท่านมาหาค่าความสอดคลอ้ง โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งค่า IOC ท่ีมีค่าระหวา่ง 0.67 -1.00  

2.2.5 น าแบบประเมินทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนทองผาภูมิวทิยา จงัหวดั
กาญจนบุรี ไปใชก้บัการวจิยักลุ่มตวัอยา่ง 

 

ผลการวจัิย 
1. ผลการศึกษากลยทุธ์การขบัเคล่ือนการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียน 

     กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการขบัเคล่ือนครูโรงเรียนทองผาภูมิวทิยา ในการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จงัหวดักาญจนบุรี ผูว้ิจยัเลือกใชก้ลยทุธ์การมีส่วนร่วม (engagement strategy) โดยการด าเนินการ
ส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา เร่ิมจากการใหห้วัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ในโรงเรียนอภิปรายร่วมกนัถึงปัญหาหรือสาเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัตวันกัเรียนระหวา่งการเรียนรู้ หลงัจากนั้นไดร่้วมกนัคิด ร่วมตดัสินใจ
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วิธีแก้ปัญหา ร่วมกันด าเนินการแก้ปัญหา และร่วมกันประเมินผลการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จังหวดักาญจนบุรี จากนั้นผูว้ิจยัไดร่้วมปรึกษาและน าเสนอความสามารถในการ
แกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จงัหวดักาญจนบุรี ให้หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกนัลง
ความคิดเห็นและร่วมกนัสรุปทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จงัหวดักาญจนบุรี 5 
ขอ้ ดงัน้ี 1) การบอกสาเหตุของปัญหา 2) การบอกวิธีการแกปั้ญหา 3) การบอกเหตุผลในการเสนอวิธีการแกปั้ญหา 4) การบอก
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการแกปั้ญหา 5) การน าเสนอจากวิธีการแกปั้ญหา โดยครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจ านวน 45 คน ไดมี้ส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น วางแผน ก าหนดแนวทางในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ นัน่คือ ร่วมกนัก าหนดวธีิการเรียนรู้ดว้ย
ทกัษะการแกปั้ญหา  และร่วมก าหนดรูปแบบของแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ จ านวน 16 แผน รวม 8 สปัดาห์ จากนั้นผูว้จิยั
ไดร้วบรวมขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ และขอ้สรุปท่ีครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จงัหวดักาญจนบุรี ไดมี้ส่วนร่วมลงความ
คิดเห็นไว ้มาจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้และจดัท าแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวทิยา จงัหวดักาญจนบุรี เพื่อท่ีจะไดน้ าแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และแบบประเมิน
ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จงัหวดักาญจนบุรี เพื่อให้ครูโรงเรียน
ทองผาภูมิวิทยาไดมี้ส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์และมีส่วนร่วมในการประเมินพฒันาการความสามารถของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวทิยา จงัหวดักาญจนบุรี ต่อไป 
 2. ผลการศึกษากลยทุธ์การพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียน 
     ผลการศึกษากลยุทธ์การพฒันาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  
จงัหวดักาญจนบุรี คือ กลยทุธ์การเรียนรู้แบบโครงงาน มี 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

  2.1 ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน เป็นขั้นตอนท่ีครูให้ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการท าโครงงานก่อนการเรียนรู้ เน่ืองจาก
การท าโครงงานมีรูปแบบและขั้นตอนท่ีชดัเจนและรัดกมุ ดงันั้นนกัเรียนจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
โครงงานไวเ้ป็นพ้ืนฐาน เพ่ือใชใ้นการปฏิบติัขณะท างานโครงงานจริง ในขั้นแสวงหาความรู้ 

  2.2 ขั้นกระตุ้นความสนใจ  เป็นขั้นตอนท่ีครูเตรียมกิจกรรมท่ีจะกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน โดยตอ้งคิดหรือ
เตรียมกิจกรรมท่ีดึงดูดใหน้กัเรียนสนใจ ใคร่รู้ ถึงความสนุกสนานในการท าโครงงานหรือกิจกรรมร่วมกนั โดยกิจกรรมนั้นอาจเป็น
กิจกรรมท่ีครูก าหนดข้ึน หรืออาจเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนมีความสนใจตอ้งการจะท าอยูแ่ลว้ ทั้งน้ีในการกระตุน้ของครูจะตอ้งเปิด
โอกาสให้นกัเรียนเสนอจากกิจกรรมท่ีไดเ้รียนรู้ผ่านการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนท่ีนักเรียนอาศยัอยูห่รือเป็นเร่ือง
ใกลต้วัท่ีสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยเร่ิมจากการท่ีครูก าหนดเป้าหมายใหน้กัเรียนรู้วา่ก าลงัเรียนเร่ืองอะไร ผนวกกบัการน าเอา
ความรู้ ทกัษะท่ีนกัเรียนมีอยูเ่ดิมมาสัมพนัธ์กบัเน้ือหาท่ีจะเรียน โดยใชก้ารตั้งค  าถามของครูท่ีมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหามากท่ีสุด
เพ่ือท่ีจะน ามาเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีนักเรียนต้องการจะเรียน ซ่ึงเป็นการเปิดสมองให้นักเรียนได้เห็นแนวทางในการเรียนรู้  
เปิดทศันคติท่ีดีตอ่ตวันกัเรียนเองใหมี้ความอยากรู้อยากเรียน สนใจ และพร้อมท่ีจะเขา้ใจเน้ือหาใหม่ ๆ เก่ียวกบัการเรียนยิง่ข้ึน 

  2.3 ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ ครูให้นกัเรียนแบ่งกลุ่มกนัแสวงหาความรู้ ใชก้ระบวนการกลุ่มในการวางแผนด าเนิน
กิจกรรม โดยนกัเรียนเป็นผูร่้วมกนัวางแผนกิจกรรมการเรียนของตนเอง โดยระดมความคิดและหารือ แบ่งหนา้ท่ีเพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบติัร่วมกนั หลงัจากท่ีไดท้ราบหัวขอ้ส่ิงท่ีตนเองตอ้งเรียนรู้ในภาคเรียนนั้นๆ เรียบร้อยแลว้ เป็นการเตรียมความพร้อมในการ
เรียนรู้ก่อนการลงมือปฏิบติัจริง เช่น ตอ้งการศึกษาอะไร ท าไมจึงเลือกและอยากศึกษาการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์มีอยูใ่นทอ้งถ่ินเพ่ือ
น าไปใชใ้นการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั โดยผลิตภณัฑท่ี์ประดิษฐ์ข้ึนมานกัเรียนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งไรบา้งในการ
ด าเนินชีวติประจ าวนั 

  2.4 ขั้นแสวงหาความรู้ ในขั้นน้ีมีแนวทางปฏิบติัส าหรับนกัเรียนในการท ากิจกรรมโดยนกัเรียนลงมือปฏิบติั
กิจกรรมโครงงานตามหัวขอ้ท่ีกลุ่มสนใจ นกัเรียนปฏิบติัหนา้ท่ีของตนตามขอ้ตกลงของกลุ่ม พร้อมทั้งร่วมมือกนัปฏิบติักิจกรรม 
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โดยขอค าปรึกษาจากครูเป็นระยะเม่ือมีขอ้สงสัยหรือปัญหาเกิดข้ึนนักเรียนร่วมกนัเขียนรูปเล่ม สรุปรายงานจากโครงงานท่ีตน
ปฏิบติั มีการวางแผนในการท างานหรือการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การจดัประสบการณ์การในการปฏิบติังานใหน้กัเรียนไดรั้บ
ประสบการณ์เหมือนกบัการท างานในชีวติจริง มีการพฒันาทกัษะต่างๆ เพ่ือเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรง การหา
ความรู้ความจริงอยา่งมีเหตุผล ไดท้ าการทดลองไดพิ้สูจน์ส่ิงต่างๆ ดว้ยตนเอง นกัเรียนจะเรียนรู้วิธีการแกปั้ญหารู้จกัการท างาน
อยา่งเป็นระบบ รู้จกัการวางแผนในการปฏิบติั ฝึกการเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี ฝึกการคิดวเิคราะห์และเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

  2.5 ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ ครูให้นักเรียนสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้จากการท ากิจกรรม โดยครูใชค้  าถาม ถามนักเรียน
น าไปสู่การสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้ เป็นขั้นของการวดัและประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลตาม
สภาพจริงของผูเ้รียน เช่น การเก็บรวบรวมผลงานของนกัเรียน  ช่ือเร่ืองแสดงถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ช่ือเร่ืองมีความสัมพนัธ์
กบัเน้ือหาค าถามมีการกระตุน้ให้นักเรียนเกิดความคิด  สมมติฐานมีการแสดงถึงพ้ืนฐานความรู้เดิม วิธีการ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การศึกษา  เหมาะสมสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและเน้ือหา  แหล่งศึกษาสามารถคน้ควา้ค าตอบได ้วธีิการน าเสนอชดัเจน เหมาะสม
กบัเน้ือหาและเวลา ซ่ึงการประเมินผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะเก็บตามจุดประสงค ์ตวัช้ีวดั และน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑห์รือ
มาตรฐาน เพ่ือแสดงถึงความส าเร็จของกิจกรรม โดยครูผูส้อนจะท าการประเมินร่วมกนักบัผูเ้รียน เพ่ือให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ แสดงความคิดเห็นต่างๆในกิจกรรมท่ีท าร่วมกนั เพ่ือใหท้ราบถึงผลความกา้วหนา้ ความส าเร็จของกิจกรรม ซ่ึงขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการประเมินจะเป็นผลสะทอ้นไดว้า่นกัเรียนประสบความส าเร็จในการปฏิบติักิจกรรมมากนอ้ยเพียงใด 
  2.6 ขั้นน าเสนอผลงาน  ครูให้นกัเรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ โดยครูออกแบบกิจกรรมหรือจดัเวลาให้นกัเรียน
ไดเ้สนอส่ิงท่ีตนเองไดเ้รียนรู้ เพ่ือใหเ้พ่ือนร่วมชั้น และนกัเรียนอ่ืนๆ ในโรงเรียนไดช้มผลงานและเรียนรู้กิจกรรมท่ีนกัเรียนปฏิบติั
ในการท าโครงงาน 
 3. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียน 
     ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  
จงัหวดักาญจนบุรี ปรากฏผลดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวทิยา 
จงัหวดักาญจนบุรี ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  

รายการประเมนิ X  S.D. ระดบั  
การปฏิบติั 

X  S.D. ระดบั     
การปฏิบติั 

1. สามารถระบุปัญหา 2.50 0.63 นอ้ย 4.94 0.24 มากท่ีสุด 
2. สามารถระบุแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเป็นไปได ้ 3.44 1.04 ปานกลาง 4.69 0.64 มากท่ีสุด 
3. สามารถเสนอวธีิการแสวงหาความรู้ 3.46 1.02 ปานกลาง 4.75 0.56 มากท่ีสุด 
4. สามารถบอกประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการแกปั้ญหา 3.54 1.07 ปานกลาง 4.96 0.19 มากท่ีสุด 
5. สามารถน าเสนอได ้ 2.44 1.20 นอ้ย 4.81 0.53 มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ีย 3.08 0.99 ปานกลาง 4.83 0.43 มากท่ีสุด 
 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏผลดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
 3.1 ก่อนใชก้ลยทุธ์การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวทิยา พบวา่ 

ทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบันอ้ยถึงปานกลาง โดยเรียงล าดบั
ตามค่าเฉล่ียดงัน้ี สามารถบอกประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการแกปั้ญหา สามารถเสนอวิธีการแสวงหาความรู้ สามารถระบุแนวทางการ
แกปั้ญหาท่ีเป็นไปได ้สามารถระบุปัญหา และสามารถน าเสนอได ้ 
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  3.2 หลงัใชก้ลยทุธ์การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวทิยา พบวา่ 
ทกัษะการแกปั้ญหาของนักเรียนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือ พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ียดงัน้ี สามารถบอกประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการแกปั้ญหา  สามารถระบุปัญหา สามารถน าเสนอได้  สามารถเสนอวิธีการ
แสวงหาความรู้ และสามารถระบุแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเป็นไปได ้ 
  3.3 หลงัการใชก้ลยทุธ์การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานพบวา่นกัเรียนมีทกัษะการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และสูงกวา่ก่อนการสอนโดยใชก้ลยทุธ์การเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

อภิปรายผลการวจัิย  
 จากผลการวจิยัท่ีปรากฏ ผูว้จิยัไดน้ าประเด็นท่ีส าคญัมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1. จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ มีการเลือกกลยทุธ์การมีส่วนร่วมมาใชใ้นการขบัเคล่ือนทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนนั้น 
ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า กลยุทธ์การมีส่วนร่วม ไดจ้ากการท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกนัลงความคิดเห็นและร่วมกนัสรุปว่า
สามารถน ามาขบัเคล่ือนครูให้สามารถจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทอง
ผาภูมิวิทยา จังหวดักาญจนบุรี โดยในการแสดงความคิดเห็นไดว้างแผน ก าหนดแนวทางในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  
นั่นคือ ร่วมกนัก าหนดวิธีการเรียนรู้ดว้ยทกัษะการแกปั้ญหา และร่วมก าหนดรูปแบบของแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  
ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัสมใจ ธีรทิฐ [6] ท่ีกล่าววา่ นกัการศึกษาเช่ือวา่ผลสัมฤทธ์ิของการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลเกิดจากการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีและเหมาะสม โดยการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเกิดจากการวางกลยทุธ์อยา่งชาญฉลาด  
จึงสามารถบรรลุเป้าหมายการจดัการศึกษาท่ีพึงประสงคไ์ด้ ในการก าหนดกลยทุธ์หากไดด้ าเนินการอย่างเป็นระบบถูกตอ้งแลว้  
จะเป็นการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพยิ่ง เพราะจะน าไปสู่การบริหารท่ีมีลกัษณะป้องปราม โดยมีแผนรองรับและมีความคล่องตวัใน
การแกปั้ญหาเฉพาะหน้า ดังนั้น องค์การทั้ งภาครัฐและเอกชนจึงได้วางกลยุทธ์มาใช้ เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดแผนท่ีใน 
การท างาน เน่ืองจากสามารถช้ีน าองค์การเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัและปรับเปล่ียนแนวทางในการด าเนินการ  
ใหรี้บมือกบัการเปล่ียนแปลง พร้อมประสานงานเพื่อบรรลุเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 2. จากผลการวิจยัท่ีก าหนดกลยุทธ์การพฒันาเป็นการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานนั้น เป็นเพราะว่าเป็นวิธีการจดัการ
เรียนรู้วธีิหน่ึงท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงเป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้ ทดลอง น าเสนอผลงานตามความสามารถของ
แต่ละคน จดัเป็นกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
ได้พฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพโดยมุ่งให้เด็กได้ศึกษาสืบคน้ลงลึกในเร่ืองท่ีเด็กสนใจ หรือทั้ งผูส้อนและเด็กสนใจ  
มีการทา้ทายความสามารถเด็กกระตุน้ให้เด็กลงมือปฏิบติักบักิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อคน้หาค าตอบท่ีมาจากความสนใจความ
ตอ้งการของเด็กและเป็นผูว้างแผนการท างานดว้ยตนเอง โดยการวางโครงงานและด าเนินการใหส้ าเร็จตามโครงงานนั้น โดยมีครู
เป็นผูค้อยกระตุน้ ให้การช่วยเหลือ แนะน า และให้ค  าปรึกษาอย่างใกลชิ้ด ฝึกให้ผูเ้รียนมีการวางแผนการจดัท าโครงงานเป็น
ขั้นตอน เพ่ือคน้พบความรู้ใหม่ ส่ิงประดิษฐใ์หม่และวธีิการใหม่ดว้ยตวัเอง เพ่ือใหน้กัเรียนรู้จกัการท างานเป็นกลุ่มไดใ้ชส้ติปัญญา 
ไหวพริบ ความรอบคอบ ความอดทนและความรับผิดชอบ [7] สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สุทธ์ิธนา ขนัอาสา [8] ท่ีได้ศึกษา
ความสามารถทางพหุปัญญาทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นภาษา ดา้นตรรกะ/ คณิตศาสตร์ ดา้นมิติ ดา้นร่างกาย และการเคล่ือนไหว ดา้น
ดนตรี ดา้นความเขา้ใจระหว่างบุคคล ดา้นความเขา้ใจตนเอง ดา้นธรรมชาติ ของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์แบบ
โครงงานสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทุกช่วงของการเปรียบเทียบ จากเอกสารและงานวจิยัท่ีไดศึ้กษามาเบ้ืองตน้ 
แสดงให้เห็นวา่การจดัประสบการณ์แบบโครงงานเป็นการสนบัสนุนให้เด็กเรียนรู้อยา่งลุ่มลึกมีขั้นตอนการเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริม
พฒันาการทั้ง 4 ดา้น และส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองซ่ึงเป็นปัจจยัในการพฒันาเด็กไปสู่การพ่ึงพาตนเอง รวมถึงการช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัสู่แนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ในสงัคมปัจจุบนั โดยเนน้การยดึเด็กเป็นศูนยก์ลาง 
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 3. ผลการเปรียบเทียบทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จงัหวดักาญจนบุรี 
พบวา่ หลงัการใชก้ลยทุธ์การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานพบวา่นกัเรียนมีทกัษะการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม จ านวน 160 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 และสูงกว่าก่อนการสอนโดยใชก้ลยุทธ์การเรียนรู้แบบโครงงาน ทั้งน้ีเน่ืองจาก การเรียนรู้แบบโครงงานมี
รูปแบบการจดักิจกรรมท่ีเป็นขั้นตอน เป็นระบบ ภายในแผนการจดัประสบการณ์มีการออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย ใหน้กัเรียน
ไดพ้บเจออุปสรรค ปัญหาต่าง ๆ จากสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จ าลองท่ีครูเป็นผูก้  าหนดให้ เน้นให้เด็กลงมือปฏิบติัจริง 
ทดลองใชส่ื้อ อุปกรณ์จากสถานการณ์จริง เพ่ือท่ีเด็กจะเกิดกระบวนการทกัษะต่าง ๆ ในการคิดเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีตนเองก าลงั
พบเจอ ครูเป็นผูเ้สนอแนะหรือใชค้  าถามกระตุน้ เปิดโอกาสให้เด็กคิด ทบทวน หาสาเหตุของปัญหา การบอกวิธีแกไ้ขปัญหา  
การมีเหตุผลในการตดัสินใจเลือกวิธีแกปั้ญหา และเลือกหาวิธีการจดัการกบัปัญหาท่ีดีท่ีสุดอยา่งรอบคอบ นอกจากนั้น อภิชาติ   
เลนะนันท์ [9]ไดก้ล่าวว่า การท าโครงงานช่วยให้นกัเรียนไดส้ัมผสัจริง โครงงานเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้เร่ืองท่ี
เก่ียวกบัโลกแห่งความเป็นจริงเป็นการบงัคบักลายๆ ให้นกัเรียนตอ้งใชแ้ละปรับส่ิงท่ีรู้มาใชจ้ริง เพราะโครงงานเป็นกิจกรรมเนน้
การมีส่วนร่วมในการเลือกและตดัสินใจซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความสนใจและแรงจูงใจให้นกัเรียนซ่ึงมีความรู้ต่างกนั ไดแ้สดงออกอยา่ง
เท่าเทียมกนั นกัเรียนซ่ึงอ่อนในดา้นใดดา้นหน่ึงอาจใชค้วามสามารถพิเศษดา้นอ่ืนของตนช่วยใหง้านส าเร็จไดไ้ม่แพผู้อ่ื้น ตลอดจน
ใหค้วามรู้สึกผอ่นคลายจากความซ ้ าซากจ าเจ นกัเรียนมีอิสระในการเลือกหวัขอ้ท่ีตนสนใจรวมทั้งบรรยากาศในการเรียนท่ีดูไม่เป็น
ทางการท าใหน้กัเรียนมีความรู้สึกผอ่นคลายจากวธีิการเรียนแบบปกติ  

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้  

 1. กลยุทธ์ในการขบัเคล่ือนเพ่ือพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
ทองผาภูมิวิทยา จงัหวดักาญจนบุรี ควรมีการขบัเคล่ือนอยา่งต่อเน่ือง หรือควรมีกิจกรรมต่าง ๆ หมุนเวียนกนัไป มีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นร่วมกนัเพ่ือเป็นการรักษาความเป็นเครือข่ายไวเ้พ่ือการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  
จงัหวดักาญจนบุรี ควรจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดทั้งปีการศึกษา เพ่ือพฒันาความสามารถการในการแกปั้ญหาอยา่งต่อเน่ือง 
หรือพฒันาความสามารถในดา้นอ่ืน ๆ ไปพร้อม ๆ กนั 
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จงัหวดักาญจนบุรี  
ควรได้รับการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  
จงัหวดักาญจนบุรีอยา่งต่อเน่ือง 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานตลอดทั้ งปีการศึกษา เพื่อเป็นการพฒันาศักยภาพใน 
การแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวทิยา จงัหวดักาญจนบุรีอยา่งต่อเน่ือง 
 2. ควรมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนบ้าง เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและพฤติกรรมด้าน  
การแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จงัหวดักาญจนบุรี เพ่ือให้เด็กไดฝึ้กวิธีการคิดแกปั้ญหา
จากหลายสถานการณ์  
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความเครียด ปัจจยัท านายความเครียด และวิธีการจดัการความเครียดของนักศึกษา

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 235 คน คดัเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
แบบหลายขั้นตอน เก็บขอ้มูลระหว่างเดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2561 โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิ และหาค่าความเท่ียงโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาคซ์ เท่ากบั 0.95 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป หาค่าจ านวน ร้อยละ และวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการวจิยัพบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีสามารถร่วมกนัท านายความเครียด ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ
ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการเรียน และปัจจัยด้านเศรษฐกิจโดยสามารถร่วมกันท านายความเครียดได้ร้อยละ 30.90 กลุ่มตัวอย่างจัดการ
ความเครียดโดยใชกิ้จกรรมออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ดูหนงั/ฟังเพลง/ร้องคาราโอเกะ ปรึกษาพ่อ แม่และผูป้กครอง
และสร้างก าลงัใจใหต้วัเอง ตามล าดบั ผลการศึกษาคร้ังน้ี วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชยันาท ควรมีการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมหลกัสูตรท่ีช่วยพฒันาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกให้แก่นักศึกษา  มีการออกแบบการเรียนการสอนท่ีค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเครียดของนักศึกษามากเกินไป มีการจดัระบบและกลไกท่ีสามารถช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจ เช่น การหา
รายไดพิ้เศษให้แก่นักศึกษา เป็นตน้ และสนับสนุนให้มีระบบบริการอินเตอร์เน็ตท่ีมีคุณภาพส าหรับให้นักศึกษาสืบคน้ขอ้มูลเพื่อหาความรู้
และเพื่อใชเ้ป็นวธีิการจดัการความเครียด 
 

ค าส าคัญ : ความเครียด  วธีิการจดัการความเครียด  นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
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Abstract  
This research aimed to investigate stress level, the factors predicting stress, and stress management of the Bachelor program  of 

nursing students in Boromarajonani College of Nursing, Chainat. A multi -stage sampling technique was used to recruit a sample of 235 
nursing students. Data collection was held on October - December 2018. The instruments were developed by the researcher and examined 
for the content validity by the experts. The reliability of the instruments in the form of Cronbach’s Alpha reliabili ty coefficients were 0.95. 
The data were analyzed by descriptive statistics and stepwise multiple regression analysis.   

Results revealed that the sample had mean scores of stress level at a moderate level. Significant predictors of the stress we re 
personal characteristics, learning, and economic factors. These predictors could jointly explain 30.90% in the variance of stress in  the 
nursing students. The students reported that the internet surfing was the most popular activity for the stress management. Th is was followed 
by movie watching, music listening, karaoke singing, parents consulting, and self -empowerment, respectively.  

The findings from this study suggested that Boromarajonani College of Nursing, Chainat should develop learning and  
extra-curricular activities in order to improve internal and external personalities of the nursing students. Learning activities which gener ate 
the unnecessary stress of the students should be concerned. Moreover, the college should be concerned with the system and mec hanism to 
help the students who have financial problems such as income from the extra work for the students. The college should support  the high 
quality of internet service for the students in order to search information and manage the stress.  

 

Keywords : Stress, Manage the stress, Bachelor program of nursing students 
 
 

บทน า   
  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 ไดใ้ห้สถานศึกษาจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและวฒันธรรม ให้ความส าคญักบัความสามารถในการปรับตวัเขา้
กบัสภาพแวดลอ้มและสังคมของสถาบนัของนกัศึกษา ซ่ึงส่งผลให้สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองได ้แต่ถา้นกัศึกษาปรับตวั
ไม่ไดก็้มกัมีปัญหาทางดา้นจิตใจและอารมณ์ เกิดความทอ้แทห้มดหวงั เบ่ือหน่ายและวิตกกงัวล ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบ
ต่อบุคลิกภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา [1] ความเครียด (Stress) เป็นปฏิกิริยาของร่างกายท่ีเกิดข้ึนเม่ือถูกกระตุน้
และมีปฏิกิริยาตอบโตเ้ป็นปฏิกิริยาทางสรีรวิทยาและจิตวิทยาโดยระบบต่อมไร้ท่อท่ีหลัง่ฮอร์โมนและระบบประสาทอตัโนมติัท า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปทัว่ร่างกายเม่ือเกิดความเครียดภายในจิตใจมกัส่งผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นร่างกาย จิตใจ และ
สังคมท่ีสงัเกตไดอ้ยา่งชดัเจน [2] ดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ ปวดศีรษะ นอนไม่หลบั เบ่ืออาหาร อ่อนเพลีย หายใจไม่อ่ิม หัวใจเตน้เร็วข้ึน
ความดันโลหิตเพ่ิมข้ึน ท้องผูก เป็นตน้ ด้านจิตใจ ได้แก่ วิตกกังวลหงุดหงิดคิดมากคิดฟุ้งซ่านคิดอะไรไม่ออกสับสนขาดสติ  
เบ่ือหน่ายไม่มีสมาธิ เก็บตวัเงียบ ซึมเศร้า และฆ่าตวัตาย เป็นตน้  และดา้นสงัคม ไดแ้ก่ จูจ้ี้ข้ีบ่น มีเร่ืองขดัแยง้กบัผูอ่ื้น ทะเลาะววิาท
กบัคนใกลชิ้ดหรือไม่พดูจากบัใคร เป็นตน้ [3] 

นกัศึกษาพยาบาลเป็นกลุ่มบุคคลท่ีอยูช่่วงวยั 18-22 ปี เป็นช่วงท่ีตอ้งปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ เช่น เปล่ียนจาก
การอยูก่บัผูป้กครองมาใชชี้วติในหอพกั การปรับตวัเขา้กบัการเรียนและหลกัสูตรเฉพาะสาขา มีการเรียนในภาคทฤษฎีท่ีหนกัและ         
มีการฝึกปฏิบติังานท่ีตอ้งรับผิดชอบกับชีวิตของผูรั้บบริการ ตอ้งคน้ควา้ต าราเพื่อเตรียมแผนให้การพยาบาลผูรั้บบริการตาม
ขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล จึงมีความกดดนัเกิดข้ึน นอกจากนั้นยงัแบกความหวงัจากครอบครัวและบุคคลอ่ืนจึงท าให้มี
ความเครียดสูงกว่ากลุ่มวิชาชีพอ่ืน[3] ไดมี้การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในนักศึกษาระดบัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ 
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดของศึกษานกัศึกษาสาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรีรัมย ์พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเครียด ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนและดา้นสภาพแวดลอ้ม [4] การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
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ระดบัความเครียดของนกัศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน วิทยาลยัเทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก จงัหวดันนทบุรี พบวา่ ปัญหาสุขภาพและชั้นปีท่ีศึกษา สามารถท านายความเครียดไดร้้อยละ 16.30 [5] 
การศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความเครียดในนกัศึกษาทนัตแพทยช์ั้นปีท่ี 4-6 คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น พบวา่  
การไดรั้บการเล้ียงดูแบบควบคุมและเกรดเฉล่ียมีความสัมพนัธ์กบัความเครียด [6]  ส าหรับปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเครียด
ในนกัศึกษาพยาบาล จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี พบวา่ 
ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นครอบครัว ดา้นการเรียน ดา้นสัมพนัธภาพ ดา้นการอยูใ่นสังคมและเพ่ือน ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นกิจกรรมและ
ดา้นความคาดหวงัมีความสมัพนัธ์กบัความเครียด[3] และการศึกษาปัจจยัท านายความเครียดของนกัศึกษาพยาบาลวทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี พระพุทธบาท พบว่า ปัจจัยด้านการเรียน รายได้ สังคม เพื่อน ครอบครัว อาจารย์ ชุมชนและส่ิงแวดล้อม                      
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความเครียดของนักศึกษา[7] แสดงให้เห็นว่าปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับภาวะเครียดในนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและนักศึกษาพยาบาลมีหลายปัจจยั สามารถแบ่งออกได้เป็นหมวดหมู่ได้ ดังน้ี ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยดา้น
ครอบครัว ดา้นเศรษฐกิจ และสงัคม และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  

เม่ือมนุษยมี์ความเครียดเกิดข้ึน จ าเป็นตอ้งอาศยัวิธีการจดัการกบัอารมณ์ดงักล่าว ซ่ึงลาซารัสและโฟคแมน [8]ไดเ้สนอ
วิธีจดัการกบัความเครียด ประกอบดว้ย 1) การมุ่งแกปั้ญหา ไดแ้ก่ การก าหนดขอบเขตของปัญหา วิธีการแกปั้ญหาหลายๆวิธี             
ชัง่น ้ าหนกัวา่วิธีใดจะไดผ้ลดี เลือกวิธีท่ีเหมาะสม ลงมือแกปั้ญหาซ่ึงอาจจะจดัการท่ีตวัปัญหาและมุ่งแกท่ี้ตนเองหรือปรับเปล่ียน
ส่ิงแวดลอ้มและ 2) การลดความตึงเครียดของอารมณ์ เป็นการเผชิญความเครียดดว้ยการใชค้วามคิดเช่นเดียวกนั แต่เป็นการลด
อารมณ์ตึงเครียดเม่ือบุคคลประเมินแลว้วา่ ไม่สามารถแกไ้ขส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความเครียดนั้นได ้วธีิเหล่าน้ี  ไดแ้ก่ การหลีกหนี การท า
ใหเ้ป็นเร่ืองเลก็ การถอยห่างจากเหตุการณ์นั้น การมองหาคุณค่าในส่ิงนั้นและวธีิอ่ืนๆไดแ้ก่ การออกก าลงักาย การท าสมาธิ การหา
ส่ิงสนบัสนุนทางอารมณ์และการระบายความโกรธ  จากการศึกษาวิธีการเผชิญความเครียดของนกัศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลยั
ของรัฐในประเทศไทย พบว่าเม่ือเกิดความเครียด นักศึกษาใชว้ิธีการเผชิญความเครียดทั้งดา้นการเผชิญหนา้กบัปัญหา ดา้นการ
บรรเทาความรู้สึกเครียด และดา้นการจดัการกบัอารมณ์ โดยใชด้า้นการเผชิญหนา้กบัปัญหามากท่ีสุด [9] แตกต่างกบัการศึกษาการ
จดัการความเครียดของนกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พบวา่ นกัศึกษาเลือกใชก้ารนนัทนาการดว้ยการ
เล่นดนตรี/ร้องเพลง/ฟังเพลงมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปรึกษา ผูอ่ื้น ดูละคร/ซีรีย/์ภาพยนตร์ การนอนหลบั และ การรับประทาน
อาหารคลายเครียดตามล าดับ [3] และการศึกษาการจัดการความเครียดของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนท่ีบพิตพิมุขจกัรวรรดิ พบวา่ นกัศึกษาใชว้ิธีเล่นเกมส์ เล่นอินเตอร์เน็ต ดูหนงั
ออนไลน์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดูหนัง ฟังเพลง ร้องเพลง และพกัผ่อน นอนหลบั ตามล าดบั [9] ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษา
ความเครียด ปัจจยัท านายการเกิดความเครียดของนกัศึกษาพยาบาลและวิธีการจดัการความเครียด โดยการประยกุตแ์นวคิดของ
ลาซารัสและโฟคแมน[8] มาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดการวจิยั เพ่ือจะน าผลการวจิยัคร้ังน้ีไปใชเ้ป็นขอ้มูลน าเขา้ในการออกแบบการจดั
การศึกษา และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรส าหรับนกัศึกษาพยาบาลไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาระดบัความเครียดของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท านายระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจัยดา้นครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ต่อความเครียดของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
3. เพื่อศึกษาวธีิการจดัการความเครียดของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
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ขอบเขตของการวจิยั 
การวิจยัเชิงท านายเพื่อหาปัจจยัท านายความเครียดและการจดัการความเครียดของนกัศึกษาพยาบาล  หลกัสูตรพยาบาล 

ศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชยันาท เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2561  
ส าหรับกรอบแนวคิดการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัประยกุตก์ารจดัการความเครียดของลาซารัสและโฟคแมน [8]  ดงัรูปท่ี 1 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ดา้นบุคลิกภาพ 
ดา้นสุขภาพ 
ดา้นการเรียน 

     

         
ปัจจยัดา้นครอบครัว เศรษฐกิจ และ
สงัคม 

ดา้นครอบครัว  
ดา้นการเงิน 
ดา้นความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
 

  
ความเครียด 

 
   
     
  

การจดัการ
ความเครียด 

 

         
ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 

     
     

 

รูปที ่1  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นวิทยาลยัพยาบาล

บรมราชชนนี ชัยนาท ปีการศึกษา 2561 จ านวน 351 คน ประกอบด้วย ชั้นปี 1 จ านวน 80 คน ชั้นปี 2 จ านวน 95 คน ชั้นปี 3  
จ านวน 112 คน และชั้นปี 4 จ านวน 64 คน จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ใชว้ิธีการเปิดตารางส าเร็จรูปค านวณกลุ่ม
ตวัอย่างของเคร็จซ่ีและมอร์แกน [10] ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 210 คน และเพ่ือป้องกนัความสูญเสียของขอ้มูลท่ีได ้ผูว้ิจยัเพ่ิม
จ านวนกลุ่มตวัอยา่งอีก 10 % รวมเป็น 235 คน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ค านวณตามสัดส่วนของนกัศึกษาแต่ละชั้นปีคดัเลือกแบบ
การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย 4  ส่วนคือ 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ ชั้นปี ผลการเรียนรวม สถานภาพครอบครัวของบิดามารดา อาชีพของบิดา

และมารดา รายไดข้องครอบครัวต่อเดือน และท่ีพกัอาศยัของครอบครัว ใหเ้ลือกตอบในหวัขอ้ท่ีตรงกบัผูใ้หข้อ้มูล 
ส่วนที่ 2 แบบวดัความเครียดกรมสุขภาพจิต (SPST - 20) จ านวน 20 ขอ้ มาตรวดัเป็นแบบลิเคิร์ต สเกล (Likert scale) 

จ านวน 5 ระดบั คือ ไม่รู้สึกเครียด รู้สึกเครียดเล็กนอ้ย รู้สึกเครียดปานกลาง รู้สึกเครียดมาก และรู้สึกเครียดมากท่ีสุด ค่าคะแนน        
1-5 คะแนน คะแนนรวมแบ่งเป็น 4 ระดบั ช่วงคะแนน 0 – 23 คะแนน หมายถึง มีความเครียดอยูใ่นระดบันอ้ย ช่วงคะแนน 24 – 41 
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คะแนน หมายถึง มีความเครียดในระดบัปานกลาง ช่วงคะแนน 42 – 61 คะแนน หมายถึง มีความเครียดในระดบัสูง และ คะแนน 
62 คะแนนข้ึนไป หมายถึง มีความเครียดในระดบัรุนแรง  

ส่วนที ่3  แบบสอบถามสาเหตุของการเกิดความเครียด จ านวน 52 ขอ้ มาตรวดัเป็นแบบลิเคิร์ต สเกล (Likert scale) จ านวน 
4 ระดบั ไดแ้ก่ ไม่เครียด เครียดนอ้ย เครียดมาก และเครียดมากท่ีสุด ค่าคะแนน 0-3 คะแนน ดา้นท่ีมีขอ้ค าถาม จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ 
ดา้นครอบครัว ดา้นความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ดา้นบุคลิกภาพส่วนตวั ดา้นสุขภาพและดา้นการเงิน ส าหรับดา้นการเรียน และดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม มีจ านวน 8 ขอ้ แปลผลคะแนนรวมรายด้านออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ มีความเครียดน้อยมาก มีความเครียดน้อย                
มีความเครียดมาก และมีความเครียดมากท่ีสุด 

ส่วนที ่4 วธีิการจดัการความเครียด จ านวน 20 ขอ้ ค  าตอบเป็นมาตรวดัแบบอนัตรภาคชั้นแบบ (Rating scale) ใหเ้ลือกตอบ
วิธีการท่ีใชจ้ดัการความเครียด 4 ระดบั ไดแ้ก่ ไม่ท าเลย บางคร้ัง บ่อยคร้ัง และทุกคร้ัง มีค่าคะแนน 0-3 คะแนน คะแนนรวมตั้งแต่ 
0-60 คะแนน แปลค่าคะแนน 0-20 คะแนน หมายถึง มีวิธีการจดัการความเครียดระดบัต ่า ช่วงคะแนน 20.01-40 คะแนน หมายถึง            
มีวธีิการจดัการความเครียดระดบัปานกลาง และช่วงคะแนน 40.01-60 คะแนน หมายถึง มีวธีิการจดัการความเครียดระดบัสูง 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจยั ไดน้ าแบบสอบถามทั้ง 3 ส่วน ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคร์ายดา้นท่ีตอ้งการวดั 
(Index of Item –objective Congruence: IOC) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1 และน าแบบสอบถามไปทดสอบความเช่ือมัน่
ชนิดความสอดคลอ้งภายใน (Internal Consistency Reliability) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัจ านวน 30 คน ค านวณหา
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใชส้มัประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือทั้งฉบบัมีค่า .95 การวิจยัเร่ืองน้ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษยว์ิทยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี ชยันาทหมายเลข REC 009/2561 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เก็บข้อมูลโดยวิธีแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 235 คน ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561  

แลว้น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืน มาตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นของการตอบ และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ืออธิบายขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลและ
วเิคราะห์ปัจจยัท านายความเครียดโดยใชส้ถิติวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) โดยคดัเลือกตวั
แปรอิสระเขา้สู่สมการ (Stepwise Method) ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ก่อนการวิเคราะห์ขอ้มูลไดต้รวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้
ตามเง่ือนไขการวิเคราะห์การถดถอย พบว่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีการแจกแจงปกติ  ตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มี
ความสมัพนัธ์กนั ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการพยากรณ์พบวา่มีการแจกแจงแบบปกติและค่าความคลาดเคล่ือนเป็นอิสระต่อกนั 

ŷ  =  a + b1 x1 + b2 x2 + … bkxk 
เม่ือ  ŷ  แทนคะแนนพยากรณ์ของตวัเกณฑ ์(ตวัแปรตาม) 
        a   แทนค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
        b1 b2…bk   แทนค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ตวัท่ี 1 ถึงตวัท่ี k ตามล าดบั 

 

สรุปผลการวจัิย 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 222 คน (ร้อยละ 94.50)  ผูป้กครองมีสถานภาพสมรสคู่มากท่ีสุด จ านวน           

171 คน (ร้อยละ 72.80) รองลงมา คือแยกกันอยู่ จ  านวน 36 คน (ร้อยละ 15.30) และบิดาหรือมารดาเสียชีวิต จ านวน 14 คน          
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(ร้อยละ 6.00)  ดา้นอาชีพของบิดา ส่วนใหญ่ท าการเกษตร จ านวน 74 คน (ร้อยละ 31.80) รองลงมา คือ รับจา้ง จ านวน 64 คน (ร้อย
ละ 27.20) และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 39 คน (ร้อยละ 16.70) ส าหรับอาชีพของมารดา ส่วนใหญ่ท าการเกษตร จ านวน 79 
คน (ร้อยละ 33.60) รองลงมา คือ รับจา้ง จ านวน 57 คน (ร้อยละ 24.30) รับราชการ/รัฐวสิาหกิจและพนกังานบริษทั จ านวน 28 คน 
(ร้อยละ 11.90) เท่ากนั ผูป้กครองส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือนระหวา่ง 5,000-10,000 บาท จ านวน 69 คน (ร้อยละ 29.40) รองลงมา 
คือ มากกวา่ 20,000 บาท จ านวน 60 คน (ร้อยละ 25.50) และ 10,001-15,000 บาท จ านวน 53 คน (ร้อยละ 22.60) ส่วนใหญ่พกัอาศยั
ท่ีบ้านของตนเอง จ านวน 209 คน (ร้อยละ 88.90) และรองลงมา คือ อาศัยกับญาติ จ านวน 11 คน (ร้อยละ 3.00) และบ้านเช่า 
จ านวน 8 คน (ร้อยละ 3.40)  
 

ตารางที ่1  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความเครียด (n=235) 

ระดบัความเครียด จ านวน ร้อยละ 
นอ้ย 3 1.30 

ปานกลาง 89 37.90 
สูง 107 45.50 

รุนแรง 36 15.30 
ความเครียดในภาพรวมระดบัปานกลาง (�̅�= 46.56, S.D.= 12.66) 

 

จากตารางท่ี 1  แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเครียดในภาพรวมระดับปานกลาง (�̅�= 46.56, S.D.=12.66)  
โดยมีความเครียดในระดบัสูงจ านวน 107 คน (ร้อยละ 45.50) รองลงมา ไดแ้ก่ ระดบัปานกลาง จ านวน 89 คน (ร้อยละ 37.90) 
ระดบัรุนแรง จ านวน 36 คน (ร้อยละ 15.30) และระดบันอ้ย จ านวน 3 คน (ร้อยละ 1.30) ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 2  แสดงจ านวน ร้อยละ ของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดความเครียดของกลุ่มตงัอยา่ง (n=235) 

ปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตุของการเกดิความเครียด 
ของนกัศึกษาพยาบาล 

ระดบัความคดิเห็น 

มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยมาก 
ปัจจยัส่วนบุคคล     

ดา้นบุคลิกภาพ 
ดา้นสุขภาพ 
ดา้นการเรียน 

5(2.10) 
3(1.30) 
7(3.00) 

22(9.40) 
25(10.60) 
68(28.90) 

122(51.90) 
126(53.60) 
129(54.90) 

86(36.60) 
81(34.50) 
31(13.20) 

ปัจจยัครอบครัว เศรษฐกิจและสงัคม     
ดา้นครอบครัว 
ดา้นเศรษฐกิจ 
ดา้นความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 

1(0.40) 
3(1.30) 
1(0.40) 

9(3.80) 
11(4.70) 
14(6.00) 

72(30.60) 
82(34.90) 
108(46.00) 

153(65.10) 
139(59.10) 
112(47.70) 

ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม 6(2.60) 40(17.00) 114(48.50) 75(31.90) 
 

จากตารางท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็น
สาเหตุของการเกิดความเครียดของนักศึกษาพยาบาล พบวา่ ปัจจยัดา้นการเรียน จ านวน 75 คน (ร้อยละ 31.90) มากท่ีสุด รองลง 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 46 คน (ร้อยละ 29.60) ดา้นสุขภาพ จ านวน 28 (ร้อยละ 11.90) และดา้นบุคลิกภาพ จ านวน 27 
คน (ร้อยละ 11.50) ตามล าดบั   
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ตารางที ่3  แสดงจ านวน และร้อยละของการปฏิบติัเก่ียวกบัวธีิการจดัการความเครียดของกลุ่มตวัอยา่ง (n=235) 

ล าดบั การจดัการความเครียด 
การปฏบิัต ิ

ทุกคร้ัง บ่อยคร้ัง บางคร้ัง ไม่ท าเลย 
1 ปรึกษาอาจารยแ์นะแนวและใหค้ าปรึกษา 1(0.40) 18(7.70) 93(39.60) 123(52.30) 
2 ปรึกษาอาจารยท่ี์ใหค้วามไวว้างใจ 4(1.70) 21(8.90) 108(46.00) 102(43.40) 
3 ปรึกษาพอ่ แม่/ผูป้กครอง 75(31.90) 73(31.10) 67(28.50) 18(9.10) 
4 ปรึกษาเพื่อน/รุ่นพ่ีในวทิยาลยั 29(12.30) 84(35.70) 108(46.00) 14(6.00) 
5 ปรึกษาสมาชิกในสายรหสั 11(4.70) 38(16.20) 139(59.10) 47(20.00) 
6 ดูหนงั/ฟังเพลง/ร้องคาราโอเกะ 99(42.10) 105(44.70) 26(11.10) 5(2.10) 
7 เล่นเกมส์ออนไลน์/เล่นไลน์/เล่นเฟส 103(43.80) 93(39.60) 36(35.30) 3(1.30) 
8 ออกก าลงักาย/เล่นกีฬา 26(11.10) 66(28.10) 128(54.50) 15(6.40) 
9 สวดมนต/์นัง่สมาธิ/ไปท าบุญตามความเช่ือทางศาสนา 30(13.80) 43(18.30) 138(58.70) 24(10.20) 
10 ชอปป้ิง/เดินเท่ียวหา้งสรรพสินคา้ 44(18.70) 97(41.30) 84(35.70) 10(4.30) 
11 พดูระบายกบัตวัเอง 19(8.10) 46(19.60) 122(51.90) 48(20.40) 
12 สร้างก าลงัใจใหต้วัเอง/มองโลกในแง่ดี/คิดบวก 53(22.60) 114(48.50) 66(28.10) 2(0.90) 
13 ไปท าผม/เสริมความงาม/สถานบนัเทิง 6(2.60) 33(14.00) 91(38.70) 105(44.70) 
14 ท างานฝีมือ/งานอดิเรก/วาดรูป 9(3.80) 29(12.30) 119(50.60) 78(32.20) 
15 สูบบุหร่ี/ด่ืมเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล ์  2(0.90) 47(20.00) 186(79.10) 
16 กินยาคลายเครียด  1(0.40) 13(5.50) 221(94.00) 
17 หนีปัญหา/ไม่เผชิญปัญหา  33(14.00) 91(38.70) 105(44.70) 
18 ขวา้งปาส่ิงขอ้ง/ท าลายส่ิงของ 3(1.30) 35(14.30) 196(83.40) 1(0.40) 
19 บนบานศาลกล่าวต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 8(3.40) 48(20.40) 125(53.20) 54(23.00) 
20 คิดสั้น ท าร้ายตนเอง   23(9.80) 212(90.20) 

 

จากตารางท่ี 3 แสดงวิธีการจดัการความเครียดท่ีนกัศึกษานิยมปฏิบติัมากท่ีสุด (บ่อยคร้ังและทุกคร้ัง)ไดแ้ก่ เล่นเกมส์
ออนไลน์/เล่นไลน์/เล่นเฟสบุ๊ค  รองลงมา คือ ดูหนงั/ฟังเพลง/ร้องเพลง สร้างก าลงัใจให้ตนเอง/มองโลกในแง่ดี/คิดเชิงบวก และ
ปรึกษาพ่อแม่และผูป้กครอง ส าหรับวิธีการท่ีนักศึกษาใชจ้ดัการกบัความเครียดน้อยท่ีสุดสามล าดบัแรก คือ การคิดสั้น/ท าร้าย
ตนเอง กินยาลดความเครียด และหนีปัญหา  

 

ตารางที ่4  แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจยัท านายระดบัความเครียดของกลุ่มตวัอยา่งโดยการถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Multiple 
Linear Regression Analysis Stepwise Method) (n=235) 

ปัจจยั b S.E β t p-value 
ดา้นบุคลิกภาพ 1.095 .273 .292 4.00 .000 
ดา้นการเรียน .694 .225 .218 3.082 .002 
ดา้นเศรษฐกิจ .612 .240 .160 2.553 .011 

 R=.556      R2=.309     F=34.41    P < .05 
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จากตารางท่ี 4  แสดงตวัแปรตน้ท่ีสามารถท านายระดบัความเครียดของนกัศึกษาพยาบาล จ านวน 3 ปัจจยั ประกอบดว้ย 
ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพส่วนบุคคล (X1) ดา้นการเรียน (X2) และดา้นเศรษฐกิจ (X3) โดยสามารถร่วมกนัท านายไดร้้อยละ 30.90 

สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบไดด้งัต่อไปน้ี 
ŷ= 27.91 + 1.095 (X1) + 0.694 (X2)+0.612 (X3)  
เขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 
Z = 0.292(X1) +0.218(X2)+0.139(X3) +.160(X4) 

 

การอภิปรายผล  
 ระดบัความเครียดของกลุ่มตวัอย่างในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัศึกษาปัจจยัท านายความเครียดของ
นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต:กรณีศึกษาวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพระพทุธบาท กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาทุกชั้นปี จ านวน 
375 คน ท่ีพบว่าในภาพรวมนักศึกษามีระดบัความเครียดปานกลาง[7] แต่แตกต่างจากการศึกษาในกลุ่มนกัศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ชั้นปีท่ี 1-4 จ านวน 294 ราย ท่ีพบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีระดบัความเครียดในระดบัสูง[3] 
ส าหรับสาเหตุความเครียดของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ปัจจยัท่ีสามารถท านายความความเครียด ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ 
ปัจจยัดา้นการเรียน และปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ โดยสามารถร่วมกนัท านายได ้ร้อยละ 30.90 
 ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพเป็นปัจจยัแรกท่ีสามารถท านายระดบัความเครียดของนักศึกษาพยาบาล(β= .292) สอดคลอ้งกับ
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น
บุคลิกภาพ มีความสัมพนัธ์กับระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล[3] ในขณะท่ีผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
บุคลิกภาพแบบมีความคาดหวงัสูงคิดเป็นร้อยละ 40.10 ขาดความมัน่ใจในตนเอง ข้ีอาย ไม่กลา้แสดงออก อารมณ์หงุดหงิด  
คิดเป็นร้อยละ 25.90 และบุคลิกภาพแบบฉุนเฉียวง่าย ควบคุมอารมณ์ไม่ได ้คิดเป็นร้อยละ 25.90 การท่ีบุคลิกภาพส่วนบุคคล
สามารถท านายระดับความเครียดได้นั้ น เป็นเพราะว่าบุคลิกภาพเป็นลักษณะเฉพาะบุคคล โดยบุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว 
(Neuroticism) มกัจะก่อใหเ้กิดความเครียดไดง่้าย ไดแ้ก่ 1) ความไม่มัน่ใจในตนเอง 2) การค านึงถึงแต่ตวัเอง มีความคาดหวงัสูง แต่
เม่ือท าไม่ไดต้ามความหวงัจะมีความรู้สึกละอาย ไม่สบายใจและกงัวลเม่ือเขา้สงัคม 3) ความรู้สึกโกรธเคือง หงุดหงิดง่าย 4) มีแรง
กระตุน้จากภายในสูง ไดแ้ก่ ไม่สามารถควบคุมแรงกระตุน้และความตอ้งการของตนเองได ้และ 5) มีความเปราะบางทางอารมณ์ 
เป็นบุคคลท่ีไม่สามารถทนหรือเผชิญกบัความเครียดได ้มีภาวะพึ่งพาบุคคลอ่ืนสูง[11]  
 ปัจจยัดา้นการเรียนเป็นปัจจยัท่ี 2 ท่ีสามารถร่วมท านายระดบัความเครียดของนกัศึกษาพยาบาลได ้(β= .218) การท่ีปัจจยั
ดา้นการเรียนสามารถท านายระดบัความเครียดของนักศึกษาพยาบาลไดน้ั้น เป็นเพราะว่าการเรียนในหลกัสูตรพยาบาลศาสตร
บณัฑิตมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นพยาบาลวชิาชีพ ตอ้งอาศยัความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพและศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
น าไปใหบ้ริการสุขภาพแก่ประชาชน ดงันั้น รูปแบบการเรียนการสอนนกัศึกษาพยาบาลซ่ึงจดัใหน้กัศึกษาไดเ้รียนทฤษฎีควบคู่ไป
กบัการฝึกภาคปฏิบติั โดยการเรียนภาคทฤษฎีนั้นนกัศึกษาตอ้งมีการปรับตวักบัวธีิการเรียนท่ีมีความหลากหลาย ประกอบดว้ย การ
บรรยาย การคน้ควา้หาความรู้ด้วยตนเองจากต ารา การเรียนรู้จากผูรั้บบริการในชุมชน และการเรียนแบบกลุ่มย่อย มีการจดั
ประสบการณ์ใหน้กัศึกษาไดฝึ้กภาคปฏิบติัตั้งแต่การเรียนในชั้นปีท่ี 2 ในแหล่งฝึกปฏิบติัท่ีมีลกัษณะการใหบ้ริการสุขภาพแตกต่าง
กนั ไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทัว่ไปและโรงพยาบาลศูนยห์รือเฉพาะทาง ท าให้
นกัศึกษาตอ้งเผชิญกบัลกัษณะของผูรั้บบริการท่ีหลากหลาย ไดพ้บเห็นความเจ็บป่วยความทุกขท์รมานท่ีผูรั้บบริการและญาติไดรั้บ
ท าให้นกัศึกษาตอ้งปรับความรู้สึก ทั้งต่ืนเตน้ท่ีพบประสบการณ์ใหม่และเศร้าเสียใจท่ีผูป่้วยตอ้งทุกขท์รมานหรือเสียชีวิต มีการ
ปรับตวัเม่ือตอ้งเปล่ียนสถานท่ีฝึกปฏิบติัใหม่ รวมทั้งตอ้งมีความตระหนกัในเร่ืองของขอ้บงัคบั กฎระเบียบและมีความรับผิดชอบ
สูงในการปฏิบติัการพยาบาลมีการปรับตวัในการสร้างสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนในทีมสุขภาพ ญาติผูรั้บบริการรวมทั้งอาจารย ์
ผูนิ้เทศงานหรือพยาบาลพ่ีเล้ียงซ่ึงมีความแตกต่างกนัจึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้นกัศึกษาพยาบาลเกิดความเครียด [12] สอดคลอ้งกบั
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การศึกษาปัจจยัท านายความเครียดของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต: กรณีศึกษาวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท 
พบว่า ปัจจยัท่ีเกิดจากการเรียนและปัจจยัท่ีเกิดจากสังคมสามารถร่วมกนัท านายความเครียดในนักศึกษาพยาบาลไดร้้อยละ 57 
[7]ในขณะท่ีผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่สาเหตุท่ีส่งผลใหเ้กิดความเครียดของนกัศึกษาเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ อ่านหนงัสือ
ไม่ทนั(ร้อยละ 67.20) เน้ือหาการเรียนยากเกินไป (ร้อยละ 56.20) สอบไดค้ะแนนไม่ดี (ร้อยละ 55.80) อาจารยม์อบหมายงานนอก
เวลามากเกินไป(ร้อยละ 40.40) กิจกรรมเสริมหลกัสูตรมากเกินไป (ร้อยละ 39.20) อาจารยส์อนไม่เขา้ใจ (ร้อยละ 39.10) วิธีการ
สอนไม่น่าสนใจ (ร้อยละ 30.70) และถูกบงัคบัใหม้าเรียน (ร้อยละ 14.40) 
 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นตวัแปรท่ี 3 ท่ีสามารถร่วมท านายความเครียดของนักศึกษาพยาบาล (β= .160) ถึงแมว้่ากลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเขา้เรียนในวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากตน้สังกัด ไดแ้ก่ 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัหรือโรงพยาบาล เป็นตน้ ประมาณ 30,000 บาท/ปี แต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายของนกัศึกษา อาจ
เป็นเพราะวา่ค่าครองชีพท่ีเพ่ิมข้ึนในยคุปัจจุบนั และการมีภาระค่าใชจ่้ายอ่ืนของครอบครัวร่วมดว้ย พบวา่อาชีพของบิดา มารดา
ของนักศึกษามากกว่าร้อยละ 50 ท าการเกษตรกรรมและรับจา้งทัว่ไป ท าให้รายไดไ้ม่แน่นอน ข้ึนกบัผลผลิตและนโยบายของ
รัฐบาลรวมทั้งการมีตน้ทุนในการผลิตท่ีสูงข้ึนท าใหผู้ป้กครองมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้าย นอกจากกลุ่มตวัอยา่งมีค่าใชจ่้ายทั้ง
การเรียนภาคทฤษฎี เช่น เอกสารประกอบการเรียน และค่าใชจ่้ายในกิจกรรมเสริมหลกัสูตรแลว้ยงัมีค่าใชจ่้ายในการฝึกภาคปฏิบติั 
เช่น ค่าเดินทาง และค่าเช่าท่ีพกั ส่งผลให้รายไดข้องกลุ่มตวัอย่างไม่พอกบัค่าใชจ่้าย จึงเป็นสาเหตุท่ีอาจท าให้เกิดความเครียด
ตามมา สอดคลอ้งกบัศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดของนกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พบวา่ปัจจยั
ด้านเศรษฐกิจมีความสัมพนัธ์กับความเครียดของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสามารถร่วมกันท านาย
ความเครียดของนกัศึกษาพยาบาลไดร้้อยละ 24.00 [3] และการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดของนกัศึกษาพยาบาล 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พระพทุธบาท สระบุรี พบวา่ ปัจจยัดา้นเงินมีความสมัพนัธ์ดา้นลบกบัความเครียดของนกัศึกษา [7] 

วิธีการจดัการกบัความเครียดของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ส่วนใหญ่ใชว้ิธีการแกปั้ญหาดว้ยตนเองก่อน โดยเลือกใชกิ้จกรรม
ออนไลน์ในมือถือและคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ เล่นเกมส์ออนไลน์/เล่นไลน์/เล่นเฟสบุ๊คมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่กิจกรรมสันทนาการ 
เช่น ดูหนงั/ฟังเพลง/ร้องเพลง  การสร้างก าลงัใจให้ตนเอง และมีการปรึกษาพ่อแม่และผูป้กครอง การท่ีนกัศึกษาเลือกวิธีการใช้
กิจกรรมออนไลน์ในสงัคมออนไลน์ผา่นโทรศพัทมื์อถือและคอมพิวเตอร์อาจเป็นเพราะมีความหลากหลายในช่องทางใหเ้ลือกผา่น
แอฟพลิเคชัน่ต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ และอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ซ่ึงง่ายต่อการใชแ้ละเสียค่าใชจ่้ายน้อยหรือไม่เสียค่าใชจ่้ายเลย 
เพราะเป็นบริการของสถานศึกษาท่ีให้บริการนกัศึกษาตลอด 24 ชัว่โมง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาความเครียดและการแกปั้ญหา
ความเครียดของนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข 
พบวา่ นกัศึกษามีวิธีการจดัการความเครียดโดยการเล่นเกมส์ เล่นอินเทอร์เน็ต และดูหนงัออนไลน์ รองลงมา คือดูหนงั ฟังเพลง
และร้องเพลงคาราโอเกะ และเล่นกีฬา [12] สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัในการลดความเครียดส าหรับนักศึกษาพยาบาล ไดแ้ก่  
1) การพกัผอ่น โดยท ากิจกรรมท่ีชอบถือเป็นการพกัสมองและเติมพลงัใหชี้วติ 2) การสร้างความเขม้แขง็ทางจิตใจ ถา้จิตใจเขม้แขง็
ก็จะสามารถฟันฝ่าเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได ้3) การปรับเปล่ียนความคิด ไดแ้ก่ การคิดเชิงบวก เป็นตน้ 4) การพูดอยา่ง
สร้างสรรค ์โดยการพูดคุยกบับุคลอ่ืนดว้ยความรู้สึกท่ีดี 5) การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนในชั้นเรียนและบุคลากรทีมสุขภาพ
ท่ีร่วมปฏิบติังาน และ 6) การออกก าลงักาย[13]  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้

ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ นกัศึกษาพยาบาลท่ีศึกษาในวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชยันาทมีความเครียดในระดบั
ปานกลาง และปัจจยัท่ีสามารถร่วมท านายความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ประกอบดว้ย ดา้นบุคลิกภาพส่วนบุคคล การเรียน 
และดา้นเศรษฐกิจ ดงัน้ี 
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1.1 ออกแบบการเรียนการการสอนและจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร ท่ีสามารถพฒันาบุคลิกภาพนกัศึกษาใหเ้ป็นบุคคลท่ี
มีความมัน่ใจในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น รู้จักวางแผนการเรียนและการใช้ชีวิต มีความสามารถในการ
แกปั้ญหา กลา้ตดัสินใจ กลา้แสดงออก และยอมรับความเป็นจริง เป็นตน้ เพราะวา่ นกัศึกพยาบาลเกือบร้อยละ 50 มีบุคลิกภาพ
แบบมีความคาดหวงัสูง ซ่ึงมกัจะเกิดความเครียดได้ง่ายถา้ปฏิบัติไม่ไดต้ามท่ีคาดหวงัไว ้ดังนั้นการพฒันาพฒันาบุคลิกภาพ
ดงักล่าวขา้งตน้จะสามารถช่วยใหน้กัศึกษาไปถึงส่ิงท่ีคาดหวงัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  

1.2 ออกแบบการเรียนการสอนตลอดหลกัสูตรให้มีวิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพื่อเป็นแรงกระตุน้ใหน้กัศึกษา
อยากเรียนรู้ กลา้เผชิญและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนได ้สร้างความเครียดในระดบัท่ีไม่มากเกินไปจนเป็นอุปสรรคในการเรียน และ
พฒันาระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาใหมี้คุณภาพมากข้ึน 

1.3 จดัการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริมหลกัสูตรให้นกัศึกษามีรายไดเ้สริม ไดแ้ก่ การเป็นผูช่้วยผูว้ิจยั การลงขอ้มูล
วิจยั การท าความสะอาดบา้นพกัอาจารย ์แสดงความสามารถตนเองเพ่ือหารายได ้เช่น การติวหนงัสือ การฟ้อนร า การนวดแผนไทย 
เป็นตน้ และประสานงานกบับุคคลอ่ืนในการหารายไดเ้สริม เช่น เป็นพนกังานเสริฟอาหารในวนัหยดุ หรือปิดเทอม เป็นตน้ 

1.4 พฒันาระบบอินเตอร์เน็ตท่ีมีคุณภาพ เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ถึงไดส้ะดวก เพราะเป็นวิธีท่ีนกัศึกษานิยมใชท่ี้สุดในการ
จดัการกบัความเครียด 

2. ขอ้เสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป 
2.1 มีการเปรียบเทียบระดบัความเครียดและสาเหตุของความเครียดของนกัศึกษาในแต่ละชั้นปี  
2.2 วจิยัทดลองหรือก่ึงทดลองหรือการวจิยัแบบมีส่วนร่วม โดยน าสมการท านายระดบัความเครียดของนกัศึกษาพยาบาล

ในคร้ังน้ีไปใชใ้นการออกแบบโปรแกรมหรือเป็นกรอบแนวคิดการวจิยัเพ่ือจดัการความเครียดใหก้บันกัศึกษาพยาบาลต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 วิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียวเชิงการเกษตรผสมสาน เป็นอีกหน่ึงกลุ่มชุมชนท่ีตอ้งเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ดงันั้นการจดัการ 
ซพัพลายเชนท่ีดีจะสามารถช่วยใหมี้ความสามารถในการแข่งขนัไดสู้งข้ึน งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษากิจกรรมในระบบการจดัการ
ซพัพลายเชนของวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตภณัฑป์ระ 2) ประเมินระบบการจดัการธุรกิจโดยรวม (System) ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคของการ
จดัการซพัพลายเชนของวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตภณัฑป์ระ 3) เสนอแนวทางกระบวนการจดัการการจดัการซัพพลายเชนของกลุ่มวสิาหกิจ โดย
สัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Interviews) ใชส้ถิติเทคนิคของ Radar Chart  ใชส้ถิติเชิงพรรณนา  
 ผลการวิจยัพบว่า  การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเกิดกิจกรรมหลกั 5 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการไดรั้บ
ค าส่ังซ้ือ การขนส่ง การจดัเก็บและการแจกจ่ายวตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการผลิต 2) กิจกรรมการด าเนินงานท่ีเก่ียวกับการเปล่ียนหรือแปรรูป
วตัถุดิบให้ออกมา เป็นสินคา้ 3) กิจกรรมภายนอก เช่น การจดัจ าหน่ายสินคา้ไปยงัลูกคา้ 4) กิจกรรมการตลาดท่ีเก่ียวกบัการชกัจูงให้ลูกคา้ซ้ือ
สินคา้ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ รวมถึงการหา ช่องทางการจดัจ าหน่าย  5) กิจกรรมการบริการท่ีครอบคลุมถึงการให้บริการเพ่ือเพ่ิม
คุณค่าให้กบัสินคา้ ส่วนกิจกรรมสนับสนุน ทั้งส้ิน 3 กิจกรรม ประกอบดว้ย 1) กิจกรรมในการจดัซ้ือ-จดัหาวตัถุดิบเพ่ือมาใชใ้นกิจกรรมหลกั 
การเจรจาต่อรองกับผูข้ายผลิตภัณฑ์ประ 2) กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 3) โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร ได้แก่  



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 10 (January  - April)  129  - 139  (2020)     Vol. 10, No. 1 

130 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 10 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563 

ระบบบญัชี ระบบการเงิน ในส่วนการบริหารจดัการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทางผูว้ิจยัไดท้  าการประเมินระบบการจดัการธุรกิจโดยรวม พบว่า 
ด้านท่ีมีค่าคะแนนน้อยกว่า 2 ควรท าการปรับปรุง คือ ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี  ค่าคะแนน 1.3  ด้านการผลิต  ค่าคะแนน 1.4   
ผงัโครงสร้างองคก์รในหน่วยการผลิตกบับทบาทหน้าท่ีในหน่วยการผลิตไม่มีการก าหนดท่ีชดัเจนอย่างเป็นรูปธรรม  ดา้นการจดัซ้ือจดัหา ค่า
คะแนน 1.8  ดา้นบุคลากร ค่าคะแนน 1.8  ผูว้จิยัจึงวิเคราะห์และเสนอแนวทางกระบวนการจดัการซัพพลายเชนของกลุ่มวสิาหกิจ ดงัน้ี คือ ทาง
วสิาหกิจชุมชนท าการประเมินผลการด าเนินการท่ีผ่านมาวางแผนการจดัการผลผลิตและเพ่ิมปริมาณการผลิตให้เพียงพอหรือเพ่ิมข้ึน  การจดัหา
ช่องทางการจ าหน่ายท่ีเพ่ิมข้ึน ควรมีการจดัอบรมเพ่ิมการเรียนรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจ และน ามาถ่ายทอดให้กับสมาชิกเพ่ือท าให้กลุ่มมีแนว
ทางการด าเนินงานใหม่และน าเทคโนโลย ีความรู้ใหม่มาช่วยในการบริหารจดัการทั้งระบบของการด าเนินงานและควรมีการสร้างความเช่ือมัน่
ในคุณภาพของผลผลิตผลิตภณัฑป์ระ  เพ่ือท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภคและเป็นมาตรฐานของผลิตภณัฑป์ระ   
 

ค าส าคัญ : การจดัการซพัพลายเชนประ / ผลิตภณัฑป์ระ / วสิาหกิจชุมชน / การท่องเท่ียวเกษตรผสมผสาน 
 

Abstract  
Integrated agricultural tourism community enterprises should be strengthened to ensure efficient supply-chain management and 

maximize competitive advantages. This hypothesis states the aims of this research which were to 1) study the supply chain management activities 
of Pra community enterprises, 2) determine problems, bottlenecks and obstacles in the operation of  Pra community enterprise supply-chain 
management by evaluating the overall business management system, and 3) recommending suitable process guidelines for improvement. 

Results revealed that five main activities occurred in the operation of community enterprises as 1) internal activities relating to 
order receiving, transporting, storing, and distributing raw materials to the production process area, 2) transformation of t he raw materials 
into finished products, 3) external activities such as product delivery, 4) marketing-related activities, such as product advertising, and  
5) service-related activities including maximizing product value. Their support activities were identifie d as 1) raw-material purchasing 
activity which supported the first main activity, 2) human resource management, and 3) structural organization such as financ ial and 
accounting systems. A sustainable supply chain is paramount for efficient business management. The aspects of the system recorded a score 
lower than 2 and required improvement. These were identified as innovation and technology with a score of 1.3, production wit h a score of 
1.4 as many roles in the organizational structure were not clearly specified, procurement with a score of 1.8, and personnel also with a score 
of 1.8. To resolve these problems, a supply chain management process guideline was proposed suitable for community enterprise s. First, 
past performance should be evaluated to plan whether future production quantities and distribution channels should be increased. Increased 
training for staff members would allow profitable implementation of new technology to improve all operation system functions.  Product 
quality should also be validated to cement strong customer connections and reaffirm brand identity.  

 

Keywords : Supply Chain Management, Pra Production, Community Enterprise, Integrated Agricultural Tourism 
 
 

บทน า   
  ทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม ถือไดว้า่เป็นขมุทรัพยแ์ห่งชีวติมนุษย ์ซ่ึงมนุษยไ์ดใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไมแ้ละ
ส่ิงแวดลอ้มมาเป็นเวลานานตั้งแต่ยคุสมยัเก่าก่อนจนถึงยคุปัจจุบนัก็ยงัมีความส าคญักบัมนุษยไ์ม่นอ้ยลงไป จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพในป่าไม ้ถือเป็นระบบนิเวศท่ีมีความส าคญัแหล่งหน่ึงบนพ้ืนพิภพน้ี อาจจะกล่าวไดว้่าเป็นระบบนิเวศท่ีส าคญัท่ีสุด 
เพราะเป็นถ่ินก าเนิดของสรรพส่ิงต่าง ๆ และเป็นศูนยร์วมความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตว ์ เป็นท่ีมาของการเกิด
ผลิตภณัฑต์่าง ๆ อยา่งมากมาย อาทิเช่น อาหาร เช้ือเพลิง ยารักษาโรค และเคร่ืองนุ่งห่ม ซ่ึงเป็นปัจจยัส่ีท่ีมนุษยต์อ้งการ เป็นตน้  
อีกทั้งยงัช่วยเป็นเกราะป้องกนัภยัธรรมชาติ เช่น วาตภยั อุทกภยัและดินถล่ม เป็นตน้ รวมทั้งเป็นแหล่งตน้น ้ าท่ีผลิตน ้ าสะอาด
ออกมาใหไ้ดอุ้ปโภคบริโภค มีส่วนในการสนบัสนุนการด ารงชีวติของคนทัว่โลกใหอ้ยูดี่มีสุข ตลอดจนการเป็นแหล่งท่ีมาของการ
สร้างแรงบนัดาลใจทางดา้นสุนทรียภาพ ความเช่ือและศาสนา ประเพณีและศิลปะต่าง ๆ ฯลฯ 
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  จังหวดันครศรีธรรมราช เป็นอีกหน่ึงพ้ืนท่ีท่ีมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติป่าไม ้โดยท่ีมีท่ีตั้ งอยู่ทาง
ตอนกลางของภาคใตมี้เน้ือท่ีประมาณ 6,214,064 ไร่ มีพ้ืนท่ีมากเป็นอนัดบัท่ี 16 ของประเทศ มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกบั
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทิศใตติ้ดต่อกบัจงัหวดัสงขลา จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัตรัง ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ่าวไทยเป็นชายฝ่ังทะเล มี
ความยาวประมาณ 225 กิโลเมตร ทิศตะวนัออกติดต่อกบัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และจงัหวดักระบ่ี โดยลกัษณะภูมิประเทศของ
จงัหวดันครศรีธรรมราชมีลกัษณะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของเทือกเขานครศรีธรรมราชเป็นเทือกเขาท่ีมีความยาวตามแนวยาว
ของคาบสมุทร โดยเฉพาะอ าเภอนบพิต ามีเน้ือท่ี 452,456 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีของอุทยานแห่งชาติเขานนั 256,121 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.87 
ของพ้ืนท่ี อุทยานแห่งชาติเขานนัมีพ้ืนท่ีอุทยานท่ีครอบคลุม 3 อ าเภอ ใน 2 ต าบล คือ ต าบลกรุงชิงและต าบลนบพิต า โดยต าบลกรุง
ชิงเป็นพ้ืนท่ีอุทยาน 158,883 ไร่ คิดเป็นร้อยล่ะ 59.49 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดของต าบล และในต าบลนบพิต าเป็นพ้ืนท่ีอุทยาน 12,469 ไร่ 
คิดเป็นร้อยล่ะ15.65 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดของต าบลนบพิต า ดงันั้น ประชากรส่วนมากจะประกอบอาชีพเกษตรกร ท าสวนยางพารา 
สวนผลไม ้ท านา ปลูกพืชไร่ เล้ียงสตัวแ์ละท าการผลิตผลิตภณัฑจ์กัสาน และไดอ้าศยัประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติป่าไมด้ว้ย
การเก็บของป่า และผลไมป่้าตามฤดูกาล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ป่าดงักล่าวมีความอุดมสมบูรณ์มีตน้ประข้ึนอยา่งหนาแน่นชาวบา้นได้
เขา้มาใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรในป่าประดว้ยการเก็บหาลูกประมาเพ่ือบริโภคเองและเพ่ือจ าหน่ายสามารถสร้างรายได้เป็น
จ านวนมาก ป่าประในพ้ืนท่ีเขตอุทยานแห่งชาติเขานนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ถือเป็นป่าประผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยและ
ยงัเช่ือวา่เป็นป่าประผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก [1]   

ประ เป็นพืชยนืตน้ท่ีมีถ่ินก าเนิดในภาคใตข้องประเทศไทย มีขนาดใหญ่ สูง 20-40 เมตร เปลือกมียางเหนียว ใบเด่ียวเรียง
สลบักนั ใบเป็นรูปรี ฐานใบมน ก่ิงแหลม ปลายใบแหลม ขอบใบหยกัเป็นคล่ืนเลก็นอ้ย เม่ือแตกใบอ่อนจะมีสีชมพแูดง ออกดอกท่ี
ปลายก่ิงเป็นช่อสีขาวนวล ดอกแยกเพศ ดอกตวัผูมี้กลีบเล้ียง 4-6 กลีบ มีเกสรตวัผูจ้  านวนมาก ดอกตวัเมียรังไข่มีสีชมพูอ่อน  
ออกดอกเดือนมีนาคมถึงเมษายน เป็นผลในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ผลมีเปลือกแขง็ลกัษณะเป็นพ ูมี 3 พ ูผลอ่อนสีเขียว เม่ือแก่
เป็นสีด าปนน ้ าตาล ภายในมี 3 เมลด็ ผลแก่จะแตกเมลด็จะกระเด็นไปไดไ้กล เมลด็มีเปลือกแขง็หุม้สีน ้ าตาลผิวมนั เน้ือขา้งในเป็นสี
ขาวนวล [4] ประชากร หมู่ท่ี 4 ของก่ิงอ าเภอนพพิต า มีการใชป้ระโยชน์จากป่าประทั้งเพ่ือใชใ้นครัวเรือนและเพ่ือการคา้มีมูลค่า
เท่ากบั 1,593,581 บาทต่อปี ซ่ึงเป็นมูลค่าท่ีค  านวนจากกลุ่มครัวเรือนตวัอยา่งจ านวน 215 ครัวเรือน ดงันั้น มูลค่าการใชป้ระโยชน์
รวมของครัวเรือนทั้งหมดจะมีมูลค่าสูงกวา่น้ีมาก โดยผลผลิตจากป่าท่ีชาวบา้น นิยมน ามาใชม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ ลูกประ ซ่ึงจะเก็บหา
ไดใ้นช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกนัยายน [2] นอกจากน้ี ประ เป็นพืชท่ีเป็นอาหารของคนในทอ้งถ่ิน ส่วนท่ีน ามาบริโภค ไดแ้ก่ 
เมลด็ เม่ือเมลด็แก่จดั ชาวบา้นจะถางใตโ้คนจนโล่งเตียนเพ่ือเก็บลูกประท่ีแตกหล่นลงมาจากตน้ ลูกน ามาประกอบอาหารไดห้ลาย
ชนิด โดยการตม้ท าให้สุกแลว้น าไปดองในน ้ าเกลือ เป็นลูกประดองเก็บไวบ้ริโภคได้นาน ลูกประดองแกะเปลือกออกน าไป
ประกอบอาหารไดห้ลายอยา่ง ไดแ้ก่ น าลูกประไปใส่แกงส้ม แกงไตปลา และตม้กะทิ เป็นตน้ ซ่ึงลูกประจะให้รสชาติเปร้ียวมนั
อร่อยมาก ลูกประสดน าไปป้ิง ท าน ้ าพริกลูกประเก็บไวไ้ดน้าน และยงัน าไปคัว่กบัทรายรับประทานเป็นอาหารวา่ง หรือน าไปหัน่
เป็นช้ินบาง ๆ น าไปทอดหรืออบ ลูกประไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคมากข้ึน [6] ในปี 2561 มีผลิตผลลูกประจากเทือกเขาหลวง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงประกอบดว้ย 4 อ าเภอหลกัคือ อ าเภอนบพิต า พรหมคีรี ลานสกา และชา้งกลาง รวมตลอดฤดูกาล ไม่
ต ่ากวา่ 1,000 ตนั โดยมีศูนยร์วบรวมเมลด็ประดิบและส่งไปตลาดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะตลาดเยาวราช ในปีน้ีพอสรุปขอ้มูลเบ้ืองตน้จาก
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเก็บลูกประในพ้ืนท่ีต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า ในช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียวเมลด็ประในปี 2561 ในเขตอุทยาน
แห่งชาติ โดยมีคนท่ีเก็บลูกประ และคนกลาง รวมรวบไดป้ระมาณ วนัละ 2,000 กิโลกรัม [4]   
 ปัจจุบนัพบวา่ ชุมชนยงัไม่มีแนวทางการจดัการการใชป้ระโยชน์จากตน้ประยงัท่ีเป็นระบบอย่างชดัเจน ยงัไม่สามารถ
แสดงเป็นโซ่อุปทานท่ีเกิดข้ึนตามลกัษณะของการด าเนินชีวติวถีิชุมชน มีเพียงการบอกกล่าวถึงแหล่งท่ีเก็บหาแบบปากต่อปากจาก
ผูท่ี้เขา้ไปเก็บหาในพ้ืนท่ีป่า ไม่ไดมี้การรวบรวมเป็นเอกสารอยา่งเป็นรูปธรรม คณะผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาศึกษาศึกษากิจกรรมและ
รูปแบบการจดัการซัพพลายเชนของวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตภณัฑป์ระ ประเมินระบบการจดัการธุรกิจโดยรวม (System) และสภาพ
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการซัพพลายเชนของวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตภัณฑ์ประ น าผลการศึกษาท่ีได้ไปเสนอแนวทาง
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กระบวนการจัดการการจัดการซัพพลายเชนของกลุ่มวิสาหกิจ สร้างความรู้ความเขา้ใจกับชาวบ้านในพ้ืนท่ีอนัจะก่อให้เกิด
ตระหนกัและความเขา้ใจในระบบการจดัการท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใหก้ลุ่มวสิาหกิจชุมชนและไดเ้ห็นความส าคญั จนน าไปสู่
การพฒันาเพ่ือความยัง่ยนืของเศรษฐกิจและเกิดการน าประในพ้ืนท่ีมาใชป้ระโยชน์ใหเ้กิดมูลค่าสูงสุดต่อไป  
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
               1.  เพ่ือศึกษากิจกรรมในระบบการจดัการซพัพลายเชนของวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตภณัฑป์ระ  
               2.  เพื่อประเมินระบบการจัดการโดยรวม (System) ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคของการจัดการซัพพลายเชนของ
วสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตภณัฑป์ระ 

3.  เพ่ือเสนอแนวทางกระบวนการจดัการการจดัการซพัพลายเชนของกลุ่มวสิาหกิจ 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ขอบเขตด้านเวลา   ด าเนินการศึกษาวจิยัเป็นเวลา 1 ปีตั้งแต่วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562  ถึง 13 กมุภาพนัธ์ 2563   
            ขอบเขตด้านพื้นที่ สถานท่ีท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ วิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียวเชิงการเกษตรผสมสาน  
พ้ืนท่ีอ าเภอนบพิต า  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
            ขอบเขตด้านประชากร  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประธานกลุ่มวสิาหกิจชุมชนจ านวน 1 คน 
กรรมการจ านวน 10 คน สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนจ านวน 20 คน  
      เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
         1. แบบสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงคณะผูว้จิยัได ้ใชแ้บบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ลกัษณะ
ค าถามมีทั้งค  าถามปลายเปิดและปลายปิด  
      การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัคร้ังน้ี คณะผูว้จิยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการคน้ควา้หนงัสือ เอกสารการประชุม ข่าว บทความ วารสาร ตลอดจนงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการตน้ทุนฐานกิจกรรม  
            2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสมัภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Interviews) โดยคณะผูว้จิยั จะด าเนินการ
จดัประชุมเพ่ือช้ีแจงโครงการวจิยัแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการซพัพลายเชน  
  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บรวบรวบขอ้มูลจนกระทัง่ไดข้อ้มูลครบตามวตัถุประสงคใ์นงานวิจยั
ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์  น ามาตรวจสอบความถูกตอ้ง   ซ่ึงขอ้มูลทัว่ไปท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง 
(Focus Group Interviews) เป็นการสนทนาเป็นกลุ่ม ซ่ึงตอ้งมีประเด็นปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจงในการสนทนาแต่ละคร้ังมีการบนัทึก
เทป/จดบนัทึก ตามกระบวนการเทคนิค Radar Chart  [7]  เกณฑร์ะดบัคะแนน :  4 - ดี , 3 - ปานกลาง , 2-พอใช ้ , 1 – ควรปรับปรุง
และ กระบวนการเทคนิค เทคนิค SWOT ANALYSIS  [8]   โดยมีผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยั ด าเนินการปฏิบติัการเป็นแบบบนัทึกผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชแ้บบเก็บขอ้มูลปลายเปิด ก าหนด จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) และภยัอุปสรรค (T) น าประเด็นท่ี
ไดม้าวเิคราะห์เพ่ือเสนอแนวทางการจดัการต่อไป 

 

ผลการวจัิย 
 ผูว้ิจยัไดท้ าการส ารวจและลงพ้ืนท่ีเพ่ือท าการเก็บขอ้มูล โดยการสัมภาษณ์และสังเกต การประชุมกลุ่มยอ่ย จดัสนทนา
กลุ่ม (Focus Group)   ตลอดจนการใชรู้ปแบบท่ีไดจ้ากการสืบคน้ ขอ้มูลเอกสารงานวิจยัและบทความท่ีเก่ียวขอ้ง โดยส่วนท่ี 1 
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น าเสนอผลของขอ้มูลพ้ืนฐานวิสาหกิจชุมชน ส่วนท่ี 2 ผลท่ีไดจ้ากการศึกษากิจกรรมท่ีเกิดข้ึนรวมทั้งรูปแบบการจดัการห่วงโซ่
อุปทาน และความเช่ือมโยงกบักลุ่มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนท่ี 3 เพื่อประเมินระบบการจดัการโดยรวม (System) และสภาพปัญหา
และอุปสรรคของการจัดการซัพพลายเชนของวิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียวเชิงการเกษตรผสมสานผูผ้ลิตผลิตภัณฑ์ประ  
ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวดันครศรีธรรมราช  และส่วนท่ี 4 ผลจากการเสนอแนวทางกระบวนการจดัการการจดัการ 
ซพัพลายเชนของกลุ่มวสิาหกิจ ซ่ึงสามารถ สรุปไดด้งัน้ี 
 ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของ “วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรผสมสาน” โดยวิธีการสัมภาษณ์
กลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Interviews) 
    “วสิาหกจิชุมชนการท่องเทีย่วเชิงการเกษตรผสมสาน” ในการด าเนินงานของกลุ่มเพ่ือสนบัสนุนและช่วยเหลือใหส้มาชิกใน
กลุ่มสร้างรายไดจ้ากการเพ่ิมมูลค่าให้กบัวตัถุดิบในทอ้งถ่ิน โดยรวมตวักนัเพ่ือจดัการท่องเท่ียวและการผลิตสินคา้ท่ีท าจากหลากหลาย
รูปแบบ เป็นการสร้างรายไดเ้สริมใหก้บัคนในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้และพฒันาส่ิงใหม่ ๆ รวมทั้งเป็นการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินท่ี
มีมาแต่โบราณ อีกทั้งยงัไดใ้ชว้ตัถุดิบท่ีมีในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าใหเ้กิดความสามคัคีในการท างานร่วมกนัตลอดจนท าให้
คุณภาพชีวติของคนในชุมชนดีข้ึน รู้จกัการสร้างรายไดแ้ละการใชจ่้ายอยา่งประหยดัตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง อนัจะเป็นผลใหชุ้มชน
พ่ึงพาตนเองได ้ซ่ึงจะท าใหค้รอบครัวและชุมชนมีความมัน่คง เกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีเขม้แขง็เป็นรากฐานส าคญัของการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืนต่อไป วิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียวเชิงการเกษตรผสมสาน ตั้งอยู่ในหมู่ท่ี 3 ต าบลกรุงชิง อ.นบพิต า จ.นครศรีธรรมราช 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เพาะปลูกยางพารา และยงัมีอาชีพเสริมคือ การแปรรูปผลิตภณัฑสิ์นคา้การเกษตร ซ่ึงท า
กนัมาแต่โบราณ ส่วนมากท าไวใ้ชเ้องและขายในราคาท่ีถูกหรือน ามาเป็นของฝากญาติพ่ีนอ้งเวลาไปเยี่ยมกนั ไดเ้กิดการรวมตวัของ
แม่บา้นจดัตั้งกลุ่มข้ึนมา ในปี พ.ศ.2559 จึงจดทะเบียนเป็น “วสิาหกจิชุมชนการท่องเทีย่วเชิงการเกษตรผสมสาน”   

ส่วนที่ 2  ผลการศึกษากิจกรรมในระบบการจัดการซัพพลายเชนของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตภัณฑ์ประ  โดยวิธีการ
สมัภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Interviews) 
               จากการศึกษาและสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียวเชิงการเกษตรผสมสาน  พบวา่ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนสามารถ
สร้างคุณค่าในกลุ่มวสิาหกิจชุมชน แบ่งกิจกรรมภายในองคก์ร เป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลกั (Primary Activities) และกิจกรรม
สนับสนุน  (Support Activities) โดยกิจกรรมทุกประเภทมีส่วนในการช่วยเพ่ิมคุณค่าให้กับสินคา้หรือบริการของวิสาหกิจจะ
ประกอบไปดว้ยกิจกรรมหลกั 5 กิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตหรือสร้างสรรค์สินคา้หรือบริการ การตลาดและ 
การขนส่งสินคา้หรือบริการไปยงัผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 

1.  กิจกรรมภายใน (Inbound Logistics) เม่ือทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับค าสั่ง ซ้ือจะท าการจัดหาวตัถุดิบ  
การจดัเก็บและการแจกจ่ายวตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการผลิต  สามารถแสดงดงัภาพท่ี 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่1 การแจกจ่ายวตัถุดบิประสดเข้าสู่กระบวนการผลติ 
 

 

ประสด 
แปรรูป 

ผลิตภณัฑป์ระทอด
ภภัณัฑณ์ฑ ์
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2. กิจกรรมการด าเนินงาน (Operations) ท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนหรือแปรรูปวตัถุดิบให้ออกมา เป็นสินคา้  
เป็นขั้นตอนการผลิต การบรรจุ ลกัษณะของประสด การแปรรูป แลว้ท าการบรรจุสินคา้ในบรรจุภณัฑ์เพ่ือท าการขนส่งไปยงั
ผูบ้ริโภค  สามารถแสดงดงัภาพท่ี 1  สามารถแสดงดงัภาพท่ี 2 

 

ภาพที ่2 ขั้นตอนการผลิตผลิตภณัฑป์ระ  
3. Outbound Logistics ทางกลุ่มมีกิจกรรมภายนอก โดยมีการจดัจ าหน่ายกบัผูบ้ริโภคทั้งท่ีเป็นรายยอ่ย และรายใหญ่ 

เร่ิม 

รับค าสั่งซ้ือ 

มี ไม่มี 

เช็ควตัถุดิบ 

จดัหาวตัถุดิบ 

รับวตัถุดิบ 

วางแผนผลิต 

เตรียมอุปกรณ์
แปรรูปประ 

กะเทาะเปลือก 

ลา้ง 

สไลดเ์ป็นช้ิน 

บรรจุหีบห่อ 

จดัส่ง 

ทอด สะเด็ดน ้ามนั 

จบ 
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4. Marketing and Sales กิจกรรมการตลาดท่ีเก่ียวกับการชักจูงให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้และบริการ เช่น ทางกลุ่มมี 
การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ผา่นส่ือโซเชียล เฟสบุ๊ค รวมถึงการหาช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยการน าสินคา้แสดงในงานต่าง ๆ 

5. Services กิจกรรมการบริการท่ีครอบคลุมถึงการให้บริการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กบัสินคา้ การสาธิตการใชสิ้นคา้ 
โดยทางกลุ่มวสิาหกิจชุมชนไดรั้บการน าผลิตภณัฑไ์ปจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ 
                        ส่วนกิจกรรมสนับสนุนเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจกรรมหลักสามารถด าเนินไปได้   
                        1. Procurement กิจกรรมในการจดัซ้ือ-จดัหาลูกประ มีการเจรจาต่อรองกบัผูข้ายทั้งท่ีเป็นรายย่อยและรายใหญ่ใน
พ้ืนท่ีต าบลนบพิต า ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวันครศรีธรรมราช โดยใช้ช่องทางการส่ือสารผ่านการโทรศัพท ์
                        2. Human Resource Management ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การรับ
สมคัรมาท างานภายในกลุ่ม พฒันา ฝึกอบรม ระบบค่าจา้ง มีการปันผลก าไรทุก 15 วนั และมีการสร้างความสมัพนัธ์ในกลุ่มคือการ
ก าหนดการประชุมร่วมกนัเดือนละ 1 คร้ัง นอกจากน้ีจะมีการจดัเสริมความสมัพนัธ์โดยการจดังานวนัปีใหม่ 
                        3. Firm Infrastructure โครงสร้าง พ้ืนฐานของวิสาหกิจชุมชน ทางกลุ่มวิสาหกิจ มีการจัดท าระบบบัญชี 
ระบบการเงินโดยการท่ีมีการมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มไดเ้ป็นผูรั้บผิดชอบท าการบนัทึกขอ้มูลรายไดแ้ละรายจ่ายของกลุ่ม 
โดยหลงัจากท่ีทางกลุ่มวสิาหกิจชุมชนไดรั้บโอกาสไดเ้ขา้ร่วมการอบรมการจดัท าระบบฐานบญัชีครัวเรือน  
               ทั้งน้ีรูปแบบลกัษณะความสมัพนัธ์ของการจดัการโซ่อุปทานประและผลิตภณัฑป์ระ เป็นแบบเสน้ตรง (Linear Supply chain) 
  

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3  ลกัษณะความสมัพนัธ์ของการจดัการโซ่อุปทานประและผลิตภณัฑป์ระ  
ส่วนที่  3  ผลการศึกษาการประเมินระบบการจัดการโดยรวม (System) และสภาพปัญหาและอุปสรรคของการจัดการซัพ

พลายเชนของวสิาหกจิชุมชนการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรผสมสานผู้ผลติผลติภัณฑ์ประ ต าบลกรุงชิง อ.นบพติ า จ.นครศรีธรรมราช 
 

 
 

ภาพที ่4  ผลการประเมินระบบการจดัการธุรกิจโดยรวม (System) 

ผูเ้ก็บหาประ ผูผ้ลิตและแปรรูป ผูบ้ริโภค 
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  จากภาพท่ี 4 ทางผูว้ิจยัไดท้ าการประเมินระบบการจดัการธุรกิจโดยรวม (System) โดยแบ่งออกเป็น 8 ดา้น ดงัน้ีคือ  
1. การบริหารจดัการ 2.การตลาดและการขาย 3.การผลิต 4.บญัชีและการเงิน  5.บุคลากร 6.การจดัซ้ือ การจดัหา 7.ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ8.การจดัการชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าคะแนนนอ้ยกวา่ 2 ควรท าการปรับปรุง คือ ดา้นนวตักรรม
และเทคโนโลย ีไม่มีการลงทุนหรือพฒันาดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม ค่าคะแนน 1.3  เพ่ือช่วยใหก้ารผลิตเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ
และสามารถผลิตไดท้นัเวลาเกิดการรอคอยของผูบ้ริโภค ดา้นการผลิต ค่าคะแนน 1.4  ตอ้งปรับปรุงผงัโครงสร้างองคก์รในหน่วย
การผลิตกับบทบาทหน้าท่ีในหน่วยการผลิตให้มีการก าหนดท่ีชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม  ยงัตอ้งท าการวางแผนการผลิต และ
ควบคุมการผลิตโดยการก าหนดเวลาแต่ละขั้นตอนของการผลิต ระบบการสั่งงานไม่ชดัเจน ไม่มีการตรวจสอบ QC (การควบคุม
ของเสีย) โดยก าหนดอยูใ่นคู่มือการปฏิบติังาน วิสาหกิจชุมชนไม่มีการควบคุมตน้ทุนและการวิเคราะห์ตน้ทุนท่ีแทจ้ริงท่ีเกิดข้ึน  
ไม่ด าเนินการคิดค่าแรงในการผลิต สมาชิกส่วนใหญ่ขาดความรู้ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์  ด้านการจัดซ้ือจัดหา  ค่าคะแนน 1.8   
ทางกลุ่มไม่มีอ านาจในการจดัซ้ือ ไม่สามารถซ้ือไดใ้นราคาเดิม เน่ืองจากระบบราคาถูก าหนดโดย พ่อคา้คนกลางเป็นส่วนใหญ่ 
ดา้นบุคลากร ค่าคะแนน 1.8 เน่ืองจาก สมาชิกกลุ่มยงัขาดความรู้ ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมการสร้างทกัษะพนกังาน จะมีการไม่ปฏิบติั
ตามระบบของการท างาน โดยอาศยัความรวดเร็วเพื่อใหง้านผลิตออกมาแต่เกิดสินคา้ดอ้ยคุณภาพ  

  เม่ือท าการการสัมภาษณ์บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการจัดการซัพพลายเชนของ
วิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียวเชิงการเกษตรผสมสานผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ประ ต าบลกรุงชิง อ.นบพิต า จ.นครศรีธรรมราช จากการ
ประเมินระบบการจดัการน ามาวเิคราะห์สภาพปัญหาโดยรวมในการบริหารจดัการดา้นต่าง ๆ ของสถานประกอบการแลว้ สามารถ
สรุปเป็น จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT) ไดด้งัภาพท่ี 5 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

S-Strength 
1. สถาน ท่ีท าก ารผ ลิตตั้ ง อยู่ ในพื้ น ท่ี จังหวัด
นครศรีธรรมราช ท่ีเป็นแหล่งวตัถุดิบประ 
2. ประธานมีความมุ่งมั่นในการด าเนินงานให้
กิจการมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
3. โครงสร้างการบริหารจดัการวิสาหกิจไม่ยุ่งยาก 
ประธานมีอ านาจการตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

W-Weakness 
1. ประธานกลุ่ม ยงัมีประสบการณ์ในธุรกิจนอ้ย 
2. ไม่มีการเก็บข้อมูลคุณภาพสินค้าท่ีออกมาจาก
กระบวนการผลิต 
3. กิจการไม่ให้ความส าคญักบัการน าอุปกรณ์ หรือ
เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัมาใชใ้นกระบวนการผลิต 
4. กิจการมีสภาพคล่องน้อย เน่ืองจากกิจการมีผล
ก าไรลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวแ้ละ
ธุรกิจไม่ต่อเน่ือง 
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ภาพที ่5  จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT)   
 

ส่วนที ่4 ผลจากการเสนอแนวทางกระบวนการจดัการการจดัการซัพพลายเชนของกลุ่มวสิาหกจิ  
จากสภาพปัญหาของวสิาหกิจชุมชน สามารถล าดบัความส าคญัพร้อมขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 

ตารางที ่1 สภาพปัญหาเบ้ืองตน้และขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงาน 

หัวข้อ สภาพปัญหาเบ้ืองต้น ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงาน 
ล าดบั

ความส าคญั 
4.1.นวตักรรม
และระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. การพฒันาเทคโนโลยแีละ 
  นวตักรรม 

1. พฒันานวตักรรมใหม่ดา้นการแปรูปประ 
2. ควรออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่  

1 

4.2 การผลิต  1. ไม่มีขอ้มูลขั้นตอนการท างาน 
2. ไม่มีการจัดเก็บขอ้มูลการบันทึกผลการ
ผลิตอยา่งเป็นระบบ 
3. มีการปรับเปล่ียนสูตรการผลิตแบบทดลอง
ผิดลองถูก ท าใหเ้กิดของเสียในกระบวนการ
ผลิต 

1. ควรมีการจัดท าคู่มือขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
เ พื่ อ ใ ห้ คุ ณภ า พ สิน ค้ า ไ ด้ ม า ต ร ฐ าน แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพสูง  
2. ท าการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
3. มีการบนัทึกกระบวนการผลิตและการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภณัฑท่ี์ผลิตออกมาอยา่งเป็นรูปธรรม 
4. มีกระบวนการฝึกฝีมือและความช านาญ โดยการ
อบรมใหค้วามรู้เพ่ิมเติมโดยประธานกลุ่ม 

2 

T-Threat 
1. การพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมมีน้อยมาก
ส าหรับธุรกิจการแปรรูปประ 
2. ปัญหาสภาพภูมิอากาศในบางช่วง โดยเฉพาะ 
ฤดูฝน มีผลต่อกระบวนการผลิต 
3. ราคาประผนัผวน ในปัจจุบนัมีราคาสูง และไม่
สามารถต่อรองราคากบั Supplier ได้ เน่ืองจากซ้ือ
ผกูขาดรายเดียว 
4. คู่แข่งทางการตลาดมีการเพิ่มรายช้ินเกิดการ
แข่งขนัสูง 

 
O-Opportunity 

1. กิจการหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานท่ี
ใหก้ารช่วยเหลือดูแลก ากบัการด าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชน การยางแห่งประเทศไทย
มหาวทิยาลยั เป็นตน้ 
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ตางรางที ่1 (ต่อ) 

หัวข้อ สภาพปัญหาเบ้ืองต้น ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงาน 
ล าดบั

ความส าคญั 
4.3 การจดัซ้ือ
และจดัหา 

1. ไม่สามารถต่อรองราคาประสดท่ีใช้ใน
กระบวนการผลิตได้ และมีอ านาจการ
ต่อรองน้อย เน่ืองจากซ้ือจากซัพพลายเออร์
รายเดียว การส่งมอบล่าชา้ 

1. หาแหล่งขายประสดจากรายอ่ืน และรวมตวักัน
กับกลุ่มผู ้ประกอบกิจการเดียวกันโดยการสร้าง
เครือข่ายเพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองราคาและลด
ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบในกระบวนการผลิต 
สัง่ซ้ือคร้ังละมาก ๆ 
2. ท าการเก็บขอ้มูลวตัถุดิบเร่ิมตน้ท่ีใชใ้นการน าเขา้
กระบวนการผลิต 

3 

4.4 บุคลากร 1. การส่ือสารระดับผูบ้ริหารและหัวหน้า
งานมีน้อย ไม่มีการจัดประชุมเพ่ือติดตาม
ความกา้วหนา้ของกิจการ  

1. มีกระบวนการส่ือสารและจดัการประชุมกลุ่มเพ่ือ
ทบทวนกระบวนการบริหารงาน 3 

 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 
 การศึกษาการวิจยัน้ีเป็นการศึกษาการจดัการซัพพลายเชนผลิตภณัฑ์แปรรูปจากผลประ โดยใชห่้วงโซ่คุณค่าท่ีใชเ้ป็น
เคร่ืองมือวิเคราะห์การติดต่อส่ือสาร ประสานงานและความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรมทั้งหมดท่ีมีอยู่ในระบบ จากการวิเคราะห์
ประเมินผล พบว่า  ลกัษณะความสัมพนัธ์ของการจดัการโซ่อุปทานประและผลิตภณัฑ์ประ เป็นแบบเส้นตรง (Linear Supply 
chain) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสนัน่ เถาชารี และ ระพีพนัธ์ ปิตาคะโส เร่ืองการประยุกต์ใชแ้ผนผงัสายธารคุณค่าในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานขา้วในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ การจดัการขา้วมีลกัษณะเป็นเสน้ตรง คือ 
เกษตรกรปลูกขา้ว ส่งแปรรูป และขายไปยงัผูบ้ริโภคในส่วนกิจกรรมหลกัท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแบบท่ีเป็นกิจกรรมหลกั
มีปฏิสัมพนัธ์ของกิจกรรม คลา้ยกบัแต่ละขอ้โซ่ท่ีเช่ือมต่อกนั [5]  โดย ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Michael E. Porter เป็นแนวคิดท่ีช่วยในการท าความเขา้ใจถึงบทบาทของแต่ละหน่วยงานปฏิบติัการวา่จะมีส่วนช่วยเหลือใหอ้งคก์ร
ธุรกิจก่อก าเนิดคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้อยา่งไร โดยคุณค่าท่ีบริษทัสร้างข้ึนสามารถวดัไดโ้ดยการพิจารณาวา่ผูบ้ริโภคยนิยอมท่ีจะจ่ายเงิน
เพ่ือซ้ือสินคา้หรือบริการของบริษทัหรือมากนอ้ยเพียงใด แนวคิดน้ีแบ่งกิจกรรมภายในองคก์ร เป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลกั 
(Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) โดยกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนทุกประเภทมีส่วนในการช่วยเพ่ิมคุณค่า
ใหก้บัสินคา้หรือบริการของบริษทัหรือการเกิด กิจกรรมหลกั 5 กิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตหรือสร้างสรรคสิ์นคา้
หรือบริการ การตลาดและการขนส่งสินคา้หรือบริการไปยงัผูบ้ริโภค ทั้งน้ี ในส่วนการวิเคราะห์ SWOT Analysis ตอ้งมีจุดท่ีควร
พฒันาคุณภาพการผลิตท่ีถูกสุขลกัษณะเป็นไปตามหลกัสุขาภิบาลโรงงาน ท าใหผ้ลิตภณัฑไ์ดรั้บรองมาตรฐาน สามารถผลกัดนัใน
การยืน่ขอรับรองมาตรฐาน อย. และมผช. ซ่ึงเป็นการสร้างมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑ ์เพ่ิม เคร่ืองจกัร อุปกรณ์บางอยา่งท่ีทนัสมยัเพ่ือใช้
ผลิต เพ่ือให้ผลิตภณัฑมี์มาตรฐานสูงข้ึนสามารถผ่านการรับรองจาก หน่วยงาน เช่น อย. มผช.การส่งเสริมการตลาด การโฆษณา
และการประชาสัมพนัธ์ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวิทยา สุหฤทด ารงและคณะ ไดศึ้กษาการพฒันา 
แบบจ าลองโซ่อุปทานในการท างานร่วมกนัระหว่างธุรกิจ คา้ส่ง-คา้ปลีก และการพฒันาดชันีช้ีวดัสมรรถนะโซ่อุปทาน ธุรกิจ
การคา้ปลีก พบวา่ ปัญหาท่ีพบคือความไม่เขา้ใจกนั ระหวา่งวิสาหกิจชุมชนและสมาชิก และความไม่เขา้ใจกนัของคณะกรรมการ
กลุ่ม และสมาชิกกลุ่ม การพฒันา ผลิตภณัฑ ์สมาชิกส่วนใหญ่ขาดความรู้ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์สมาชิกส่วนใหญ่ท ากิจกรรม
เพื่อเสริมรายได ้ท าให้ไม่ไดม้าร่วมกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง ผลิตภณัฑ์จึงออกสู่ตลาดไม่ต่อเน่ือง ตน้ทุนการผลิตสูง ผลิตภณัฑ์ยงั 
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ไม่ตรง กบัความตอ้งการของตลาด [3] วจิยัจึงไดเ้สนอแนวทางพฒันาสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในดา้นการผลิต โดยการอบรมให้
ความรู้ การผลิตและพฒันาผลิตภณัฑ์ การพฒันาดา้นการตลาด ผลิตภณัฑข์องกลุ่มยงัมีตลาดอยูใ่นวงจ ากดั ในทอ้งถ่ิน ผลิตภณัฑ์
และบรรจุภณัฑย์งัไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาด เน่ืองจากขาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีมีมาตรฐานกลุ่มจึง ไดว้างแผนพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหเ้ป็นไปความตอ้งการของตลาด  

 

ข้อเสนอแนะการวจัิย 
            ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
             วิสาหกิจชุมชนไม่เพียงแต่ให้ความส าคญักบักิจกรรมภายในองค์กรเท่านั้น เช่น กระบวนการจดัหากระบวนการผลิต   
เป็นตน้ แต่ควรให้ความส าคญักับระบบการบริหารจดัการซัพพลายเชนท่ีทุกกิจกรรมจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือ โดยจะตอ้งมี 
การแลกเปล่ียนขอ้มูล ระหวา่งกนัตั้งแต่ตน้น ้ า ไปจนถึงปลายน ้ าหรือลูกคา้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให ้การบริหารซพัพลายเชน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ควรพฒันานวตักรรมใหม่ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่จากเศษเหลือในกระบวนการผลิต 
          ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
            ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษากิจกรรม ท่ีไม่เพ่ิมมูลค่าของกิจการเพ่ือท าการปรับลดหรือตดัทอน กิจกรรมท่ี 
ไม่เกิดประโยชน์ใหล้ดนอ้ยลงหรือหมดไป 
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การประยุกต์ใช้ภูมปัิญญาท้องถิ่นในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษ โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จังหวดัเพชรบุรี 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) สร้างชุดกิจกรรมการประยุกตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมี

ความตอ้งการพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 2) ศึกษาผลการประยุกตใ์ชภู้มิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน 
จงัหวดัเพชรบุรี และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป้กครองของเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ ในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 20 คน ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ (1) แบบสอบถามสภาพชุมชนและขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (2) ชุดกิจกรรมในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ (3) แบบสังเกตพฤติกรรมพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองต่อ 
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test) และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ชุดกิจกรรมในการเสริมสร้างพฒันาการเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ประกอบดว้ย (1) การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน
มา้ก้านกลว้ย (เสริมสร้างพฒันาการกลา้มเน้ือมดัใหญ่) (2) การใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินรีรีขา้วสาร (เสริมสร้างพฒันาการกลา้มเน้ือมดัเล็ก)  
(3) การใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมอญซ่อนผา้ (เสริมสร้างพฒันาการดา้นอารมณ์ สังคม) (4) การใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเดินกะลา (เสริมสร้าง
พฒันาการดา้นทกัษะการช่วยเหลือตวัเอง) และ (5) การใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงูกินหาง (เสริมสร้างพฒันาการดา้นภาษาและการส่ือสาร)  
2) ผลการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ พบวา่ เดก็มีพฒันาการหลงัการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3) ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการ
เสริมสร้างพฒันาการเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก   

 

ค าส าคัญ : เดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน 
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Abstract  
The purposes of the study in this research were to 1) create activity set to applying local wisdom to enhance the development of 

children with special needs by participation of the parents and community in Kaengkrachan district, Phetchburi Province, 2) s tudy the effect 
of applying local wisdom activity to enhance child development with special needs by par ticipation of the parents and community in 
Kaengkrachan district, Phetchburi and 3) to study parents' satisfaction towards the application local wisdom activity in enha ncing child 
development with special needs by participation of the parents and community in Kaengkrachan district, Phetchburi. The population of this 
study were 20 parents of the children with special needs by purposive sampling in Kaengkrachan district, Phetchburi. The tool s of this 
research were (1) questionnaire on community conditions and local wisdom information, (2) a set of activity for enhancing child 
development with special needs, (3) an observation form for child development behaviors with special needs, and (4) questionn aire on 
parents’ satisfaction towards using application of local wisdom activity in enhancing the development of children with special needs. 
Statistics used in data analysis were percentage, mean and standard deviation, and t -test, and content analysis. 

The results were found that: 1) a set of activity for enhancing child development with special needs was consisted of 5 activities 
such as (1) the use of local wisdom in Ma-Kan Kluay, riding banana stalk horse activity (to strengthen gross motor skills development),  
(2) the use of local wisdom in Ree Ree Khaosan, catching the last one in the line activity (to strengthen fine motor skills development),  
(3) the use of local wisdom in Mon Son Pha, hiding a cloth behind one’ s back activity (to strengthen emotional and social sk ills 
development), (4) the use of local wisdom in Dern Kala, walking on coconut shells activity (to strengthen personal skills development), and 
(5) the use of local wisdom in Ngu Gin Hang, snatching a baby from the mother snake activity (to strengthen expressive langua ge and 
communication skills development). 2) The effect of applying local wisdom activity to enhance child development with special needs was 
found that the developmental behavior after the experiment was significantly higher than before the experiment at the level o f .05 and  
3) Parents' satisfaction with the application of local wisdom activity in enhancing the development of children with special needs i n general 
had a high level of satisfaction. 

 

Keywords : Children with Special Needs, Local Wisdom, Participations from their Parents and Community 
 
 

บทน า   
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา ซ่ึงจะเห็น
ไดจ้ากมาตรา 49 ท่ีไดร้ะบุไวว้า่บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่นอ้ยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้ายผูย้ากไร้ ผูพิ้การหรือทุพพลภาพหรือผูอ้ยูใ่นสภาวะยากล าบากตอ้งไดรั้บสิทธิตามวรรคหน่ึง และ
การสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ไดรั้บการศึกษาโดยทดัเทียมกับบุคคลอ่ืน การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน 
การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวติยอ่มไดรั้บความคุม้ครองและส่งเสริมท่ีเหมาะสม
จากรัฐ [1] รวมไปถึงการตราพระราชบญัญติัการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ พ.ศ. 2551 ข้ึน โดยมีเหตุผลวา่  
เป็นการจดัการศึกษาส าหรับคนท่ีมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างจากการศึกษาส าหรับบุคคลทัว่ไป ซ่ึงจ าเป็นตอ้งจดัให้เด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษมีสิทธิและโอกาสได้รับการบริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นพิเศษ โดยให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและ          
ทุกระดบัการศึกษา [2] และจากสาระดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ส่งผลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาให้กบัเด็กท่ี          
มีความตอ้งการพิเศษ ได้ด าเนินการจดัสรรงบประมาณในแต่ละปีเป็นเงินอุดหนุนให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีสิทธิไดรั้บ         
ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนทางการศึกษา โดยให้สถานศึกษาจดัท าแผนการศึกษาเฉพาะนักเรียน
รายบุคคล (IEP) โดยระบุความตอ้งการจ าเป็นของเด็กแต่ละคนเสนอไปยงัศูนยก์ารศึกษาพิเศษ [3] 
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การจดัการศึกษาใหก้บัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ีใหเ้ห็นวา่ท่ีผา่นมาการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
เป็นเพียงการเร่ิมตน้ท่ีไม่กา้วหนา้ไปเท่าท่ีควร แมจ้ะมีหน่วยงานบางหน่วยงานเขา้มามีบทบาทช่วยส่งเสริมเด็กกลุ่มน้ีดว้ยการท า
วิจัยและพฒันาเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ด าเนินการขยายเครือข่ายการจัดการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร เน่ืองจากการขาด
หน่วยงานช่วยเหลือและสานต่อ การขาดงบประมาณสนบัสนุน การด าเนินงานท่ีขาดความต่อเน่ือง ระบบการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้ง 
การต่ืนตวัของสังคมท่ีส่งผลให้ได้รูปแบบท่ีไม่เป็นธรรมชาติ และผลกัดนัเด็กโดยบุคคลรอบขา้งท่ีขาดความรู้ความเขา้ใจ [4]       
และหากจดัการศึกษาใหเ้กิดผลดี มีประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการของประชาชนโดยเฉพาะผูป้กครอง โดยอาศยักระบวนการ       
มีส่วนร่วมมาใช ้ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 กล่าวถึงการมีส่วนร่วม
ไวใ้นมาตรา 8 (2) ท่ีให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ทั้งน้ีเพราะเม่ือผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา การศึกษา
ยอ่มจะช่วยขบัเคล่ือนใหก้ารบริหารจดัการศึกษาด าเนินไปตามความตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน ซ่ึงส่งผลใหผู้ป้กครองและ
ชุมชนสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาและให้ความร่วมมือกบัสถานศึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดว้ยความเต็มใจ [5]       
ซ่ึงสถาบนัครอบครัว โดยบทบาทหน้าท่ีของพ่อแม่ในการพฒันาสมาชิกท่ีอ่อนเยาว ์ทั้ งในดา้นการศึกษา การอบรมทางสังคม 
ทกัษะชีวิต มุ่งเนน้ไปท่ีการท างานหารายไดแ้ละการสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ในฐานะท่ีครอบครัวเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า
ทางการศึกษา พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดร้ะบุถึงสิทธิและการมีส่วนร่วมของครอบครัวถึงความสามารถ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดยเป็นผูจ้ดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ซ่ึงตามกลไกลการปฏิบติังานท่ีเป็นจริง ครอบครัว
และประชาชนจะเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชนและทอ้งถ่ินไดม้ากยิ่งข้ึน ในปัจจุบนัเป้าหมายหลกัของงาน
ช่วยเหลือเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีมิติท่ีกวา้งข้ึนกวา่เดิม และมีจุดเนน้มากกวา่เป็นเร่ืองของแต่ละบุคคล และบุคคลท่ีแวดลอ้ม
เด็กจ าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งเป็นหลกั [6] ทั้ งน้ีครอบครัวมีบทบาทส าคญัต่อการส่งเสริมพฒันาการดา้นต่างๆ ตั้ งแต่การช่วยเหลือ
ระยะแรก การเตรียมความพร้อม การฝึกสมรรถภาพดา้นต่างๆ การจดัใหไ้ดรั้บการฟ้ืนฟสูมรรถภาพท่ีจ าเป็นอยา่งเหมาะสม การจดั
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้รวมทั้งการสร้างโอกาสให้พ่อแม่หรือผูป้กครองมีส่วนส าคญัต่อการพฒันา ซ่ึงใน 
การวางแผนการจดัการศึกษา ครอบครัวพ่อแม่จะมีส่วนส าคญัในการต่อยอดทางการศึกษา อยา่งไรก็ตามแมว้า่ภาพของครอบครัว         
ท่ีปรากฏในปัจจุบนัเป็นภาพท่ีสะทอ้นความไม่มีก าลงัใจ แต่การทบทวนถึงคุณค่าและบทบาทของครอบครัวในฐานะเป็นพลงัทาง
ยทุธศาสตร์ส าคญัต่อการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม ยงัคงเป็นกระแสหลกัและเป็นค าตอบของสังคมทุกยคุทุกสมยั บทบาทของครอบครัว
ในการพฒันามนุษยร์วมทั้งแนวคิดในการพฒันาและเสริมพลงัให้แก่ครอบครัว จึงเป็นการคิดทบทวนใหม่บนรากฐานคุณค่าเดิมและ
เป็นภาระหนา้ท่ีท่ีองคก์ร หน่วยงานทุกฝ่ายท่ีท างานทางสังคมต่างน ามาพิจารณาสร้างมาตรการในการผลกัดนัและส่งเสริมอยา่งจริงจงั
เพ่ือจะระดมศกัยภาพและการมีส่วนร่วมของครอบครัวมาช่วยใหก้ารท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยใ์นสงัคมมีคุณภาพมากข้ึน 

การมีส่วนร่วมของผูป้กครองจึงมีความส าคญัเพราะผูป้กครองตอ้งมีความเขา้ใจและยอมรับในขอ้จ ากดัในตวัเด็กและ      
มีความรู้สึกท่ีดีต่อเด็ก ทั้ งน้ีในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นรูปแบบการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษแบบมีส่วนร่วม
ระหวา่งผูเ้ช่ียวชาญกบัผูป้กครองจะท าใหเ้ด็กไดรั้บการฟ้ืนฟสูมรรถภาพอยา่งเต็มศกัยภาพ [7] ดงันั้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
ในการส่งเสริมพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษจะตอ้งพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ ไม่เพียงแต่ดา้นความรู้ของผูป้กครองเท่านั้น             
ตอ้งพฒันาทกัษะดา้นสังคม ดา้นภาษาและการส่ือความหมาย การลดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาและการปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม     
อีกดว้ย [8] และการส่งเสริมให้ผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการส่งเสริมพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษจะท าให้ผูป้กครอง        
มีก าลงัใจและภูมิใจท่ีสามารถช่วยเหลือลูกของตนเองให้ดีข้ึน [9] สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของนฤมล ขวญัคีรี [10] ท่ีสนบัสนุนว่า   
การฟ้ืนฟูพฒันาการเด็กพิเศษให้มีพฒันาการท่ีใกลเ้คียงเด็กทัว่ไปมากท่ีสุด ส่ิงส าคญัท่ีสุดนอกจากโปรแกรมท่ีจดัข้ึนแลว้การให้
ผู ้ปกครองมีส่วนร่วมในโปรแกรมท่ีจัดข้ึนจะช่วยให้โปรแกรมบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงท าให้เด็กกลุ่มน้ีมีพัฒนาการดีข้ึนและ 
เกิดความรู้สึกท่ีดีระหวา่งผูป้กครองกบัผูใ้หก้ารบ าบดัรักษาอนัเป็นส่ิงส าคญัในการประสานงานร่วมกนั  

แนวทางการพฒันาเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษนั้นมีหลายรูปแบบและองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นแนวทาง
หน่ึงท่ีมีความน่าสนใจ เน่ืองจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินถือวา่เป็นความรู้ทางวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าอยา่งยิ่งเพราะเป็นรากฐานของสงัคม     
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ท่ีมีการสั่งสมสืบทอดมาเป็นความรู้ท่ีอยูก่บัคนและอยูคู่่กบัแผ่นดิน กล่าวคือไดส้ะทอ้นถึงวิถีการด าเนินชีวิตของผูค้น ซ่ึงเกิดจาก
การปรับชีวิตให้สัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มให้อยูอ่ยา่งเป็นปกติ ไม่วา่จะเป็นดา้นปัจจยัส่ี ดา้นศิลปวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ
ต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการด าเนินชีวิตของคนไทย มีส่วนส าคญัท่ีก าหนดวิถีการกินการอยู ่หรือภูมิปัญญาของคนไทยให้มีความ
หลากหลายไปตามภูมินิเวศน์ของภาคต่างๆ ดว้ย อนัสะทอ้นถึงโลกทศัน์หรือระบบวธีิคิดในการจดัระบบความสมัพนัธ์ระหวา่งคน
กบัคน คนกบัธรรมชาติ ให้เอ้ือต่อการด ารงชีวิตดา้นต่างๆ อย่างชาญฉลาด [11] การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการส่งเสริม
พฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จึงเป็นการสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในชุมชนนั้นๆ 
อยา่งแทจ้ริง [12] ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 มาตรา 23 ไดเ้นน้ย  ้าถึงความส าคญัของภูมิปัญญาไทย
และการประยุกต์ใชภู้มิปัญญา และมาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กสถานท่ีทุกเวลาท่ีมีการประสานความ
ร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ รวมไปถึงการปฏิรูประบบการบริหาร
และการจดัการศึกษา โดยให้ชุมชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการจดัการศึกษา เพื่อสนองความตอ้งการของชุมชนและ
สงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเพราะชุมชนเป็นแหล่งทรัพยากรส าคญั สามารถน าองคค์วามรู้
มาจดักิจกรรมต่างๆ ไดใ้นชุมชนทอ้งถ่ิน จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาภูมิปัญญาต่างๆ ซ่ึงมีการตกผลึก ถ่ายทอดและพฒันาอยา่งเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัสภาพสังคม ดงันั้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจึงเป็นพ้ืนฐานขององคค์วามรู้ต่างๆ ทางดา้นวฒันธรรมท่ีจะช่วยใหพ้ฒันาการ
เรียนรู้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน [13]   

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรี ตระหนกัถึงความส าคญัดงักล่าวท่ีจะส่งผลดีต่อการไดส่้งเสริมพฒันาการใหก้บัเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษต่างๆ และด้วยเหตุน้ีผูว้ิจัยจึงเห็นว่าการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี จะเป็นอีกแนวทางท่ีสามารถ
น ามาใชใ้นการส่งเสริมพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างชุดกิจกรรมการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยการ

มีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี  
2. เพ่ือศึกษาผลของการประยุกตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยการ        

มีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี  
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความ

ตอ้งการพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 
 

ขอบเขตการวจัิย 
ในการศึกษาวิจยัเร่ืองการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมี ความตอ้งการพิเศษ โดยการ     

มีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จังหวดัเพชรบุรีใช้วิธีการวิจัยแบบ  PAR (Participation Action 
Research) ซ่ึงผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยัดงัน้ี  

1. ขอบเขตด้านพื้นที ่พ้ืนท่ีในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงเป็นอ าเภอท่ีมีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษอยู ่ทุกโรงเรียน  
2. ขอบเขตด้านตวัแปรทีศึ่กษา ประกอบดว้ย 
 ตวัแปรตน้ คือ การประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยการมีส่วน

ร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี  
 ตวัแปรตาม คือ ผลของการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ       

โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จังหวดัเพชรบุรี ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการ
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ประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน
ในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี  

3. ขอบเขตด้านเน้ือหา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ประกอบดว้ย 
3.1 การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมา้กา้นกลว้ย  
3.2 การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินรีรีขา้วสาร  

  3.3 การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมอญซ่อนผา้  
3.4 การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเดินกะลา  
3.5 การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินงูกินหาง   

4. ขอบเขตด้านเวลา เมษายน 2558 - สิงหาคม 2559 ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 แสดงขอบเขตการวจิยัดา้นเวลา  
 

ช่ือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน      
รายละเอียดการทดลองใช ้  

หมายเหต ุ
วนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสัฯ วนัศุกร์ 

     4.1 การใช้ภู มิ ปัญญาท้องถ่ิน    
มา้กา้นกลว้ย (เสริมสร้างพฒันาการ
กลา้มเน้ือมดัใหญ่)    
 

เชา้/เยน็ 
ประมาณ    
1 ชัว่โมง 
(ตามความ
เหมาะสม) 

    การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินใน
การเสริมสร้างพัฒนาการ
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
ในเขตอ าเภอแก่งกระจาน 
จั ง ห วั ด เ พ ช ร บุ รี น้ี  
ผู ้ปกครอง   และชุมชนมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ นก า ร ใ ช้ ภู มิ
ปัญญาด้านต่างๆ ทุกด้าน
รวมไปถึงการค านึงถึงความ
เหมาะสมกับสภาพและ
พฒันาการของเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษในแต่ละคน 

     4.2 การใชภู้มิปัญญาท้องถ่ินรีรี
ข้าวสาร ( เสริมสร้างพัฒนาการ
กลา้มเน้ือมดัเลก็)    
  

 เชา้/เยน็ 
ประมาณ    1 
ชัว่โมง 
( ต า ม ค ว า ม
เหมาะสม) 

   

     4.3 การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน
มอญซ่อนผา้ (เสริมสร้าง
พฒันาการดา้นอารมณ์ สงัคม) 
  

  เชา้/เยน็ 
ประมาณ    
1 ชัว่โมง 
( ต า ม
ค ว า ม
เหมาะส
ม) 

  

     4.4 การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน
เดินกะลา (เสริมสร้างพฒันาการ
ดา้นทกัษะการช่วยเหลือตวัเอง) 
    

   เชา้/เยน็ 
ประมาณ         
1 ชัว่โมง 
( ต า ม ค ว า ม
เหมาะสม) 

 

     4.5 การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน   
งูกินหาง (เสริมสร้างพฒันาการ
ดา้นภาษาและการส่ือสาร)      
 

    เชา้/เยน็ 
ประมาณ    
1 ชัว่โมง 
(ตามความ
เหมาะสม) 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากร คือ ผูป้กครองของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 120 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้กครองของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จังหวดัเพชรบุรี จ านวน 20 คน       
ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 10 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถามสภาพชุมชนและขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 2) ชุดกิจกรรมในการเสริมสร้าง
พฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 3) แบบสงัเกตพฤติกรรมพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ และ 4) แบบสอบถามความพึง
พอของผูป้กครองต่อการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. การสร้างแบบสอบถามสภาพทัว่ไปของชุมชนและขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด าเนินการดงัน้ี 1) ศึกษาเอกสาร ขอ้มูลและ
ต าราท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการสร้างแบบสอบถาม โดยครอบคลุม ประเภท วธีิการและเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล 2) ก าหนดส่ิงท่ี
จะสอบถามเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของชุมชนและขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน3) สร้างแบบสอบถามสภาพทัว่ไปของชุมชนและขอ้มูล  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน4) น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ 5) ปรับปรุงแบบสอบถามตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 6) จดัพิมพแ์บบสอบถามเพ่ือน ามาใชก้บักลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี 
 2. การสร้างชุดกิจกรรมในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ด าเนินการดงัน้ี 1) ศึกษาเอกสารขอ้มูลท่ีได้
จากการสอบถามเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของชุมชนและขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูป้กครองเก่ียวกบั
การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 2) วเิคราะห์เน้ือหาเก่ียวกบัการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน
ในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษและก าหนดจุดประสงค ์3) สร้างชุดกิจกรรมการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการ
เสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 4) น าชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งเหมาะสมของชุดกิจกรรมเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5) วิเคราะห์ผลการประเมิน 
ตรวจสอบความเหมาะสม ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 6) ปรับปรุงแกไ้ขชุดกิจกรรมตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 7) น าชุด
กิจกรรมท่ีผ่านการประเมินและตรวจสอบแลว้ไปทดลองใช้ (Try Out) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกับเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งโดยด าเนินการทดลองแบบกลุ่มเลก็ จ านวน 5 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม (E1/E2) 
ในแต่ละเน้ือหา แต่ละกิจกรรม โดยก าหนดเกณฑ์ของชุดกิจกรรมไวสู้งกว่าหรือเท่ากบัเกณฑ์ 75/75 ผลการทดลองการใช้ชุด
กิจกรรมปรากฏวา่มีประสิทธิภาพเท่ากบั 75.62/75.81 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 8) น าชุดกิจกรรมไปทดลองจริง กบักลุ่มตวัอยา่ง 
 3. การสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ด าเนินการดงัน้ี 1) ศึกษาแนวคิด หลกัการและเอกสาร
เก่ียวกบัพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหา จุดประสงคแ์ละรูปแบบของแบบสงัเกตพฤติกรรมรวม
ไปถึงเพื่อวดัพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 2) สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จ านวน 1 ชุด  
มี 20 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบสังเกตท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดของการวิจยั 5 ดา้น คือ (1) ดา้นการเสริมสร้างพฒันาการกลา้มเน้ือมดัใหญ่  
(2) ด้านการเสริมสร้างพฒันาการกลา้มเน้ือมัดเล็ก (3) ด้านการเสริมสร้างพฒันาการด้านอารมณ์ สังคม (4) ด้านการเสริมสร้าง
พฒันาการดา้นทกัษะการช่วยเหลือตวัเอง (5) ดา้นการเสริมสร้างพฒันาการดา้นภาษาและการส่ือสาร 3) น าแบบสงัเกตพฤติกรรมเสนอ
ต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบดา้นความเท่ียงตรง ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.90 และน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแก้ไข  
4) ทดลองใชเ้พ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ โดยการน าแบบสังเกตไปทดลองใชก้บักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง และน าผลท่ีไดม้าค านวณหาค่า
ความเช่ือมัน่ 5) ปรับปรุงแกไ้ข พิมพแ์บบสงัเกตฉบบัจริง แลว้น าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
 4. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเดก็
ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ด าเนินการ ดงัน้ี 
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 2) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการประยกุตใ์ช้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 3) น าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา มีค่า IOC เท่ากบั 0.67-1.00 และท าการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 4) น าแบบสอบถามท่ีจดัพิมพส์มบูรณ์แลว้ไปใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูลต่อไป 
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 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test) และ  
การวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  

 

ผลการวจัิย 
ตอนที ่1 ผลการสร้างชุดกจิกรรมการประยุกต์ใช้ภูมปัิญญาท้องถิ่นในการเสริมสร้างพฒันาการเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ 

โดยการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี  
ชุดกิจกรรมในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ประกอบดว้ย 1) การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมา้กา้นกลว้ย 

(เสริมสร้างพฒันาการกลา้มเน้ือมดัใหญ่) 2) การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินรีรีขา้วสาร (เสริมสร้างพฒันาการกลา้มเน้ือมดัเล็ก) 3) การใช้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินมอญซ่อนผา้ (เสริมสร้างพฒันาการด้านอารมณ์ สังคม) 4) การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเดินกะลา (เสริมสร้าง
พฒันาการด้านทักษะ  การช่วยเหลือตัวเอง) และ 5) การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินงูกินหาง (เสริมสร้างพฒันาการด้านภาษาและ           
การส่ือสาร) รวม 5 ชุด มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน (E1/E2) เท่ากบั 75.62/75.81 

ตอนที่ 2 ผลของการประยุกต์ใช้ภูมปัิญญาท้องถิ่นในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กที่มคีวามต้องการพเิศษ โดยการมส่ีวน
ร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี  
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์การสงัเกตพฤติกรรมพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยรวม 

การสงัเกต n �̅� SD. P t 
ก่อนการทดลอง 20 12.27 2.24 14.72* .000 
หลงัการทดลอง 20 23.33 4.26   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 2 พบว่า พฤติกรรมพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยรวม มีคะแนนเฉล่ียก่อนการทดลองเท่ากบั 

12.27 มีคะแนนหลงัการทดสองเท่ากบั 23.33 แสดงว่าพฤติกรรมพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษหลงัการทดลองสูงกว่า     
ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กที่มีความ
ต้องการพเิศษ โดยการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 
ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินใน
การเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความ ตอ้งการพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 

ความพึงพอใจ �̅� SD. แปลผล 
1. ดา้นปัจจยัน าเขา้  4.37 0.55 มาก 
2. ดา้นกระบวนการ  4.08 0.41 มาก 
3. ดา้นผลผลิต  4.23 0.59 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.22 0.51 มาก 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ค่าเฉล่ียของผูป้กครองต่อการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ในภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.22, S.D. =0.51) ผูป้กครองมีความพึงพอใจในดา้นปัจจยัน าเขา้มาก โดยเห็นว่าประโยชน์ของการน าเอา   
ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษว่าเป็นส่ิงท่ีดีเพราะถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์
วฒันธรรมและในการใชอุ้ปกรณ์ วสัดุต่างๆ ก็หาง่ายและสะดวก  



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 10 (January  - April) 140 - 150  (2020)     Vol. 10, No. 1 

147 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 10 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย  
 1. ส าหรับแนวทางการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมี ความตอ้งการพิเศษ โดยการมีส่วน
ร่วมของผูป้กครองและชุมชนนั้น นงนุช เพชรบุญวฒัน์ [14] ไดก้ล่าววา่ สามารถเสริมสร้างไดห้ลายดา้นท่ีเหมาะสมตามวยักบัท่ี
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ซ่ึงจะสามารถเรียนรู้และตอบสนองไดดี้ โดยเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษจะมีพฒันาการและศกัยภาพไม่
เป็นไปตามวยัท่ีเหมาะสม มีความบกพร่องทั้งทางดา้นร่างกาย ดา้นสติปัญญา ดา้นจิตใจและอารมณ์ ดา้นสังคมรวมทั้งการไม่มี
ปฏิสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืน ซ่ึงการช่วยเหลือบุคคลเหล่าน้ีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการมีการน าเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ส่ือต่าง ๆ   
มาประกอบการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมความสนใจ และง่ายต่อการถ่ายทอดความรู้ จากประสบการณ์ท่ีเป็นนามธรรมไปสู่รูปธรรมไดดี้ข้ึน
และส่ิงส าคญัท่ีสุดในการส่งเสริมหรือเสริมสร้าง พฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษจะตอ้งศึกษาวา่เขาตอ้งการความช่วยเหลือ
ประเภทไหน เช่นไร ท่ีเหมาะสมกบัประเภทเพ่ือให้บงัเกิดผลอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงจากผลการวิจยัและการวิเคราะห์ขอ้มูลชุดกิจกรรม    
ในการเสริมสร้างพฒันาการเด็ก ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน 
จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ประกอบดว้ย 1) การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมา้กา้นกลว้ย (เสริมสร้าง พฒันาการกลา้มเน้ือมดัใหญ่) 2) การใช้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินรีรีขา้วสาร (เสริมสร้างพฒันาการ กลา้มเน้ือมดัเล็ก) 3) การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินมอญซ่อนผา้ (เสริมสร้าง
พฒันาการดา้นอารมณ์ สังคม) 4) การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเดินกะลา (เสริมสร้างพฒันาการดา้นทกัษะการช่วยเหลือตวัเอง) และ 5) 
การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินงูกินหาง (เสริมสร้างพฒันาการดา้นภาษาและการส่ือสาร) รวม 5 ชุด มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
(E1/E2) เท่ากบั 75.62/75.81 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์75/75 ท่ี ก าหนดไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ในการสร้างชุดกิจกรรมไดจ้ดัท าอยา่งมี
ระบบและเป็นขั้นตอน โดยไดศึ้กษาแนวคิดการสร้างชุดกิจกรรมและการสมัภาษณ์ผูป้กครอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทิศนา แขมมณี [15] 
ท่ีไดก้ าหนดองคป์ระกอบของชุดกิจกรรม ไวด้งัน้ี 1) ช่ือกิจกรรม 2) ค าช้ีแจง 3) จุดมุ่งหมาย 4) ความคิดรวบยอด 5) ส่ือ 6) เวลา 
และ 7) ขั้นตอนด าเนินกิจกรรม ทั้งน้ีเน่ืองจากการสร้างชุดกิจกรรมท่ีไดผ้่านขั้นตอนอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ จึงท าให้
สามารถใชชุ้ดกิจกรรมดงักล่าวไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยสอดคลอ้งกบัชยัยงค ์พรมวงศ์ [16] ท่ีกล่าวถึงการหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมวา่เป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพอยา่งเป็นระบบก่อนน าไปใชจ้ริงและมัน่ใจวา่ชุดกิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพ 
 ดงันั้นชุดกิจกรรมในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนใน
เขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 75/75 ทั้งน้ีไดส้อดคลอ้งกบัศรีจนัทรัตน์ กนัทะวงั 
[17] ซ่ึงไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตามแนวการสอนเชิงประสบการณ์โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ไดรู้ปแบบการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   
ตามแนวการสอนเชิงประสบการณ์โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา มีองคป์ระกอบดงัน้ี คือ 
1) หลกัการ 2) วตัถุประสงค์ 3) เน้ือหา 4) การจดัการเรียน การสอน 5) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีพฒันาข้ึนมีขั้นตอนจดัการเรียนการสอน 6 ขั้น คือ 1) ขั้นจดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศการเรียนรู้ 2) ขั้นเรียนรู้จากครูผูส้อน
หรือครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3) ขั้นปฏิบติักิจกรรมในสภาพจริง 4) ขั้นน าเสนอและแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีไดป้ฏิบติักิจกรรม  
5) ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ 6) ขั้นประยกุตใ์ชโ้ดยการจดันิทรรศการ ผลการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนพบวา่ 1) นกัเรียนมี
ความรู้ด้านภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหลงัการใช้รูปแบบการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ 2) นักเรียนมีผลการปฏิบติัดา้น        
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัดีมาก 3) นกัเรียนมีจิตส านึกรักทอ้งถ่ินระดบัมาก 4) นกัเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนการสอน
ภูมิปัญญาท้องถ่ินระดบัมาก และจากการถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากการใช้รูปแบบการเรียนการสอน พบว่าเป็นการจดักิจกรรมท่ี
หลากหลายและ จดัประสบการณ์ภาคสนามใหแ้ก่ผูเ้รียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความสุขสอดคลอ้งกบัพ้ืนฐานหรือวถีิชีวิตของ
ชาวบ้านในชุมชนส่งผลให้ผูเ้ รียนเกิดความรักความภาคภูมิใจและมีความผูกพนักับท้องถ่ินและสอดคล้องกับจุลทรรศน์            
พยาฆรานนท์ [18] ท่ีกล่าวว่าการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการเรียนการสอน มีแนวทางชดัเจนมากข้ึน เน่ืองมาจากการ
รณรงคใ์หส้ถานศึกษาเห็นความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในถ่ินท่ีตนเองอยูอ่าศยั โดยมีการจดัทศันศึกษา การจดัท าส่ือการสอน
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อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่แหล่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งแพร่หลายทาใหส้ถานศึกษาแต่ละทอ้งถ่ินมีตวัอยา่งท่ีดีในการจดักิจกรรม
และน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการเรียนการสอนมากข้ึน  
 2. ผลของการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ พบว่าพฤติกรรม
พฒันาการหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้ งน้ีเพราะมีสาเหตุมาจากการใช้               
ชุดกิจกรรมในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมา้ก้านกลว้ย 
(เสริมสร้างพฒันาการกลา้มเน้ือมดัใหญ่) โดยพบวา่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีมีพฒันาการชา้   
กว่าวยั มีระดบัสติปัญญาต ่ากว่าคนปกติ มีปัญหาในการช่วยเหลือตนเอง การเขา้สังคม การใชภ้าษา การเรียนรู้ การเคล่ือนไหว     
การฝึกฝนต่างๆ การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมา้กา้นกลว้ยจะสร้างความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ มดัใหญ่เพ่ือช่วยในการเคล่ือนไหว       
ซ่ึงมา้กา้นกลว้ยเป็นส่ิงท่ีอยู่ใกลต้วัเด็กจะสามารถท าให้เขาสนใจและอยากเรียนรู้มากข้ึน 2) การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินรีรีขา้วสาร 
(เสริมสร้างพฒันาการกลา้มเน้ือมดัเล็ก) โดยพบวา่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ คือผูท่ี้มี
ปัญหาการเคล่ือนไหว อวยัวะไม่สมส่วน มีความผิดปกติของกระดูก กลา้มเน้ือเกร็งหรืออ่อนแรง ความผิดปกติของระบบประสาท 
นอกจากจะไดรั้บการช่วยเหลือดา้นการแพทยแ์ลว้ทางดา้นการศึกษาตอ้งไดรั้บการช่วยกระตุน้ฝึกฝนทั้งจากครูและผูป้กครอง      
การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินรีรีขา้วสารจะช่วยเสริมสร้างพฒันาการกลา้มเน้ือมดัเล็ก ซ่ึงเป็น ภูมิปัญญาดา้นท่ีค านึงถึงความเหมาะสม
กบัสภาพของแต่ละคน 3) การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมอญซ่อนผา้ (เสริมสร้างพฒันาการดา้นอารมณ์ สังคม) โดยพบวา่เด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษท่ีมีปัญหาทางดา้นพฤติกรรมและอารมณ์ คือผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นจิตใจ การแสดงออกแบบกา้วร้าว ต่อตา้น หากไม่ได้
รับการปรับพฤติกรรม หรือการแกไ้ขส่ิงท่ีแสดงออกดา้นไม่ดีต่างๆ ก็ทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ และจะเป็นปัญหาต่อสงัคมได ้
การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินมอญซ่อนผา้จะช่วยในการเสริมสร้างพฒันาการด้านอารมณ์ สังคมได้ดี 4) การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน       
เดินกะลา (เสริมสร้างพฒันาการดา้นทกัษะการช่วยเหลือตวัเอง) โดยพบวา่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือสุขภาพ คือผูท่ี้มีปัญหาการเคล่ือนไหว อวยัวะไม่สมส่วน มีความผิดปกติของกระดูก กลา้มเน้ือเกร็งหรืออ่อนแรง ผิดปกติของ
ระบบประสาทนอกจากจะไดรั้บการช่วยเหลือดา้นการแพทยแ์ลว้ทางดา้นการศึกษาตอ้งไดรั้บการช่วยกระตุน้ฝึกฝนทั้งจากครูและ
ผูป้กครอง การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเดินกะลาจะช่วยเสริมสร้างพฒันาการดา้นทกัษะการช่วยเหลือตวัเอง ซ่ึงเป็นการค านึงถึงความ
เหมาะสมกับสภาพของแต่ละคน และ 5) การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินงูกินหาง (เสริมสร้างพฒันาการดา้นภาษาและการส่ือสาร)        
โดยพบวา่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมีปัญหาดา้นการส่ือสาร สงัคม การมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน มกัจะมีภาษา หรือความเขา้ใจ
ภาษาของตนเอง ไม่ชอบการเปล่ียนแปลงจะพูดหรือท าเร่ืองช้าๆ ท่ีตนสนใจ จะตอ้งแก้ไขเร่ืองการส่ือสารก่อนจึงจะท าให้มี
ปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ ได ้การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินงูกินหางจะช่วยเสริมสร้างพฒันาการดา้นภาษาและการส่ือสาร ซ่ึงเป็นเร่ือง
ของการใชภู้มิปัญญาท่ีมีการสัมผสั ความปลอดภยัและเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจใกลต้วัคุน้เคย อยา่งค่อยเป็นค่อยไป ซ่ึงทุกกิจกรรม   
ในการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินนั้นผูป้กครองและชุมชนไดมี้ส่วนร่วมต่างๆ ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใหค้วามรู้ผูป้กครอง   
การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างประสบการณ์ในการช่วยเหลือและดูแลเด็กท่ีบ้านและการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ต่างๆ โดยสอดคลอ้งกบัศศิพินต ์สุขบุญพนัธ์ [19] ท่ีศึกษาวจิยัการบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือส่งเสริมพฒันาการ
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษโดยการมีส่วนร่วมจากผูป้กครอง ในเขตอ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ ผูป้กครอง
ของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีส่วนส าคญัในการช่วยเหลือและดูแลเด็กโดยใชอ้งคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการอบรมเล้ียงดูเด็กท่ี
มีความตอ้งการพิเศษนั้น ไม่ต่างจากเด็กปกติทัว่ไป ผูป้กครองมีการส่งเสริมพฒันาการของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษดว้ยการไดรั้บ 
ขอ้เสนอแนะวิธีการจากครูผูเ้ช่ียวชาญ รวมทั้ งการปฏิบัติของตนเอง การดูแลเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษนั้น มี 3 แนวทางท่ี
ผูป้กครองใช ้คือการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน การเรียนรู้ผสมผสานกบัเล่นและการเขา้กิจกรรมทางสังคม การบูรณาการ ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินไดน้ ามาสังเคราะห์และจดัท าเป็นแผนการจดักิจกรรมท่ีผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกบัเด็ก โดยจดัเป็น
ฐานการเรียนรู้ทั้งส้ิน 6 ฐาน เพ่ือส่งเสริมพฒันาการดา้นกลา้มเน้ือมดัใหญ่ ดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็ก ดา้นทกัษะ การช่วยเหลือตนเอง 
ดา้นสงัคม อารมณ์ ดา้นภาษาและการส่ือสาร และ ดา้นสติปัญญา ผูป้กครองมีความพึงพอใจมากท่ีสุดต่อการจดักิจกรรมดว้ยการน า
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องค์ความรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการ ส่งเสริมพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเพราะเป็นการอนุรักษ์ วฒันธรรม 
ตลอดจนอุปกรณ์ วสัดุเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน และสอดคลอ้งกบัอาริสรา ทองเหม [20] ท่ีไดท้ าการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ผู ้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกท่ีสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์ ผลการวิจัยพบว่า  
1) เด็กออทิสติกหลงัไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการดว้ยโปรแกรมการฝึกกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการเด็กออทิสติกมีพฒันาการสูงข้ึน
กวา่ก่อนไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) ประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการเด็กออทิสติกมีค่าเท่ากบั 82.57/90.63 สูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน (E1/E2 เท่ากบั 80/80) ท่ีก าหนดไว ้3) การมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการส่งเสริมพฒันาการเด็กออทิสติก พบว่า ด้านกลา้มเน้ือมดัใหญ่ ด้านกลา้มเน้ือมดัเล็ก ด้านภาษาและการส่ือ
ความหมาย และดา้น สงัคม อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
1. ผลการวิจยัคร้ังน้ีท าให้ไดแ้นวทางและชุดกิจกรรมการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็ก     

ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน ในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี  
2. ผูป้กครองควรมีส่วนร่วมต่างๆ บทบาทและหนา้ท่ีในการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้ลูกเพ่ือท่ีจะสามารถอยูร่่วมกบั

ผูอ่ื้นต่อไปในสงัคมได ้ซ่ึงควรมีบทบาทดงัน้ี  
      2.1 ผูป้กครองควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ลูกได้มีความใกลชิ้ดและมีปฏิสัมพนัธ์กับเพ่ือนท่ีเป็นเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ เช่น การท างานหรือเล่นร่วมกนั เปิดโอกาสให้เพื่อนท่ีเป็นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมาเท่ียวท่ีบา้น หรือไดเ้ล่นกบั
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษและเด็กปกติท่ีอยูใ่นโรงเรียนและเพ่ือนท่ีอยูใ่กลบ้า้น  
     2.2 ผูป้กครองควรให้การเสริมแรงดว้ยวิธีการต่างๆ กบัลูกเม่ือลูกแสดงพฤติกรรมทั้งใน เชิงลบและบวกกบัทั้งท่ีบา้น
และท่ีโรงเรียน  

ขอ้เสนอแนะการวจิยัในคร้ังต่อไป  
1. ควรมีการศึกษาวิจยัการประยุกตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษร่วมกบั

เทคนิควธีิการอ่ืนๆ  
2. ควรมีการศึกษาวจิยัการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยการมี

ส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภออ่ืนๆ ในจงัหวดัเพชรบุรี  
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจการฝึกรูปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทย   การป้องกันตัวและ 
จบักุมส าหรับเจา้หน้าท่ีต ารวจงานป้องกนัและปราบปราม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กลุ่มตวัอย่าง เจา้หน้าท่ีต ารวจสายงานป้องกนัและ
ปราบปราม สังกดัสถานีต ารวจภูธรจงัหวดัสมุทรสงคราม จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive  sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 1) รูปแบบการฝึกยทุธวธีิการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพื่อการป้องกนัตวั ไดค่้าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 1.0 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรั้บการฝึกท่ีมีต่อรูปแบบยทุธวธีิการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพื่อการป้องกนัตวัไดค่้าความเช่ือมัน่
เท่ากบั .94 ท่ีผ่านการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญในการหาค่าความเท่ียงตรง และหาความเช่ือมัน่โดยการทดสอบซ ้ า สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ 
 ผลการวิจยั พบว่าดา้นความพึงพอใจของต ารวจฝ่ายป้องกนัและปราบปราม สังกดัต ารวจภูธรจงัหวดัสมุทรสงครามในการใช้
รูปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพื่อการป้องกันตัวและการจบักุมคนร้าย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.19 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบดา้นความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัการฝึก พบว่า หลงัฝึกมี
ค่าเฉล่ียความสามารถท่ีดีกวา่ก่อนฝึก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ค าส าคญั : รูปแบบ  มวยไทย   การป้องกนัตวั  เจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
 

Abstract  
The purpose of this study was to study the satisfaction of police officer from prevention and suppression section from Samut 

Songkhram police station in using a tactical model for applying Muay Thai for self-defense. The population of this study were 30 police officer 
from prevention and suppression section from Samut Songkhram police station by using purposive sampling method. The instruments were 
used in this student consisted of 1) A tactical model for applying Muay Thai for self-defense and arrest for police with the reliability at 1.0.  
2) The satisfaction questionnaire towards the tactical form of applying Muay Thai for self-defense with the reliability at .94 and there were 
considered by experts in determining the confidence value. The statistics were used by mean, standard deviation and t-test. 
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The result of this study was found that the satisfaction of police officer from prevention and suppression section from Samut 
Songkhram police station in using a tactical model for applying Muay Thai for self-defense and arrest for police officers was in average at 
4.11. Standard deviation was at 0.19. Overall, the satisfaction was at a high level. The comparative results of cognitive skills before and 
after training showed that after training had a better ability average before training. With statistical significance at the .01 level. 

 

Keywords : Model, Muay Thai, self-defense, police officer 
 
 

บทน า   
     มวยไทยเร่ิมข้ึนในสมยัใดไม่มีเอกสารหรือหนงัสือเล่มใดระบุไว ้แต่เท่าท่ีไดป้รากฏมวยไทยเกิดข้ึนมานานแลว้ และอาจ
เกิดข้ึนมานานพร้อม ๆ กบัชาติไทยดว้ยซ ้ า เพราะมวยไทยนั้นเป็นศิลปะประจ าชาติและเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทย ตั้งแต่สมยั
โบราณมาจนถึงปัจจุบนัมวยไทยสมยัก่อนมีการฝึกฝนอยูใ่นบรรดาหมู่ทหาร การรบกบัประเทศเพ่ือนบา้นสมยันั้นยงัไม่มีปืนเป็น
อาวุธ มีแต่ดาบ พลอง งา้ว ดั้ง เขน การรบในสมยันั้นจึงเป็นการรบท่ีประชิดตวัดว้ยอาวุธในมือ คนไทยจึงไดฝึ้กหัดการเตะ ถีบ  
คู่ต่อสู้ เพ่ือให้เกิดการไดเ้ปรียบเพ่ิมข้ึนจากการใชอ้าวุธในมือดงักล่าวต่อมามีผูคิ้ดว่าท าอยา่งไรจึงจะน าการถีบการเตะนั้นมาเป็น
ศิลปะการต่อสู้ไปพร้อมกบัมือได ้จึงไดเ้กิดการฝึกหัดการต่อสู้ป้องกนัตวั เพ่ือแสดงตามงานเทศกาลต่าง ๆ เม่ือเป็นท่ีนิยมและ
แพร่หลายมากข้ึนกมี็การฝึกหดัและจดัตั้งเป็นส านกัฝึกมวยไทยกนัมากมาย และส านกัท่ีฝึกมวยไทยกจ็ะเป็นส านกัดาบท่ีมีช่ือเสียง
มีอาจารยดี์ ๆ เป็นผูฝึ้กสอน ดงันั้นการฝึกมวยไทยในสมยันั้นจึงมีจุดมุ่งหมาย 2 อยา่ง คือ 1) เพ่ือสู้รบกบัขา้ศึก และ 2) เพ่ือต่อสู้
ป้องกนัตวั [1]  
 คดีคุมโจแ้วน้ซ่า รุมสกรัม สวป.พนมสารคาม ท าแผนหัวใจโจกโดนประชาทณัฑ์ เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน  เวลา 13.00 น. 
ผกก.สภ.พนมสารคาม ไดร่้วมแถลงข่างการจบักุมกลุ่มวยัรุ่น จ านวน 5 คนท่ีร่วมกนัท าร้าย พ.ต.ท.กฤษณ์ บุญเร่ืองคณาภรณ์ 
สวป.สภ.พนมสารคาม ขณะปฏิบติัหน้าท่ีเม่ือกลางดึกวนัท่ี 11 เมษายน ท่ีผ่านมา ระหว่างตรวจยึดรถจกัรยานยนต์ตอ้งสงสัยท่ี
ดดัแปลงสภาพรถ โดยวยัรุ่นกลุ่มดงักล่าวภายในป๊ัมน ้ ามนัแห่งหน่ึง ซ่ึงกลอ้งวงจรปิดไดบ้นัทึกภาพขณะนายคมสันต์ จนัทร์ศรี  
อาย ุ28 ปี ชกต่อยและใชก้อ้นหินทุบ พ.ต.ท.กฤษณ์ เขา้ท่ีบริเวณกกหูดา้นขวา  ไวไ้ด ้[2]  
 จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวนั้น ผูว้ิจยัพบวา่ปัญหาท่ีท าให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัและปราบปรามไดรั้บบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต หรือกระท าการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุ ในขณะท่ีจับกุมคนร้ายหรือเข้าระงับเหตุ พอจ าแนกได้ดังต่อไปน้ี  
1) ความพร้อมทางดา้นสมรรถนะร่างกายของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 2) ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัศิลปะป้องกนัตวั 3) ความรู้และความ
เขา้ใจปัญหาในกฎการใชก้ าลงัตามมาตรฐานสากลและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 4) การฝึกฝนยทุธวธีิต ารวจ เจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนั
และปราบปรามมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งพฒันาตนเองใหมี้คุณสมบติัของต ารวจสายตรวจมืออาชีพ 10 ประการ [3] ซ่ึงจะตอ้ง
ฝึกฝนศิลปะป้องกนัตวัดว้ยมวยไทยจนเกิดทกัษะและความเช่ียวชาญ สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และถูกตอ้งตามกฎหมาย เพ่ือป้องกนัชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนใหพ้น้จากภยัอาชญากรรม อนัจะท าใหป้ระชาชนเกิดความ
เช่ือมัน่และศรัทธาการท าหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีต ารวจมากยิง่ข้ึน 

  จากปัญหาดังกล่าวผูว้ิจัยได้ศึกษาการน าเอาศิลปะการป้องกันตวัด้วยมวยไทยมาใช้เพ่ือพฒันารูปแบบยุทธวิธีการ
ประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัส าหรับเจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัและปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ เพื่อน าผลจาก
การวจิยัมาใชพ้ฒันาเจา้หนา้ท่ีต ารวจใหมี้ทกัษะและขีดความสามารถในการป้องกนัตวัสูงข้ึนต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจก่อนและหลงัการฝึกรูปแบบยุทธวิธีการประยุกตใ์ชม้วยไทย การป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปราม ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
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 ขอบเขตของการวจิัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจ สังกดัสถานีต ารวจภูธรจงัหวดัสมุทรสงคราม จ านวนทั้งส้ิน 461 คน 
   1.2 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีต  ารวจสายงานป้องกันและปราบปราม สังกัดสถานี
ต ารวจภูธรจงัหวดัสมุทรสงคราม จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive  sampling) 
            2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
    ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ 
    2.1 ตวัแปรอิสระ คือ รูปแบบยทุธวธีิการประยกุตใ์ชม้วยไทย เพ่ือการป้องกนัตวัและการจบักมุของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
 2.2  ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจการฝึกรูปแบบยทุธวิธีการประยกุตใ์ชม้วยไทย การป้องกนัตวัและจบักมุส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัและปราบปราม ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

3. เน้ือหาการวจิยั 
   การวิจยัคร้ังน้ี จะท าการศึกษาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์ ตลอดจนการรวบรวบ
ดว้ยแบบสอบถามจากประชากร กลุ่มเป้าหมาย และวิเคราะห์ขอ้มูลในประเด็นท่ีเก่ียวกบั 1) ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการสร้างและ
พฒันายุทธวิธี 2) ภารกิจและการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 3)กฎหมายอาญา มาตรา 68-69 4) แนวคิดเก่ียวกบัศิลปะการต่อสู้
ป้องกนัตวั ไดแ้ก่ ความหมายศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวั ศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวัของไทย และประโยชน์ของการต่อสู้ป้องกนัตวั 
 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัยคร้ังนี ้ประกอบด้วย  
 1. รูปแบบยทุธวิธีการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับเจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปราม
ส านกังานต ารวจแห่งชาติและแบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่างรูปแบบการฝึก 
 2. แบบสอบถามความความพึงพอใจก่อนและหลงัการฝึกรูปแบบยทุธวิธีการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและ
จบักมุส าหรับเจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
 การสร้างและการพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1. การสร้างรูปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับเจา้หน้าท่ีต  ารวจงานป้องกนั
ปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนในการสร้างและการพฒันาคุณภาพ ดงัน้ี 
    ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบ เอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการฝึก
ยทุธวธีิการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและการจบักมุคนร้าย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
       1.1 สภาพปัญหารูปแบบการฝึกเพ่ือการป้องกนัตวัและการจบักุมคนร้ายส าหรับเจา้ท่ีต  ารวจ ศึกษาความตอ้งการ
ดา้นเน้ือหาเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการฝึกยทุธวธีิการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและการจบักมุคนร้าย  
      1.2 ศึกษาดา้นกฎหมายของการกฎการใชก้ าลงั เก่ียวกบัรูปแบบและแนวทางในการสร้างรูปแบบการฝึกยทุธวิธีการ
ประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและการจบักมุคนร้าย 
      1.3 ศึกษาเหตุการณ์หรือคดีความท่ีเกิดข้ึนกบัเจา้หน้าท่ีในระหว่างปฏิบติัหน้าท่ีจับกุมคนร้ายส าหรับส่วนงาน
ปราบปราม 
      1.4 ศึกษารูปแบบมวยไทยเพ่ือการป้องกนัตวั แม่ไม ้15 ท่า และลูกไม ้15 ท่า 
  ขั้นตอนท่ี 2 ร่างรูปแบบยทุธวิธีการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักมุส าหรับเจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนั
ปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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      2.1 ร่างรูปแบบยุทธวิธีการประยุกตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับเจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนั
ปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ จ านวน 30 ท่า ประกอบดว้ย แม่ไม ้15 ท่า และลูกไม ้15 ท่า 
      2.2 สัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีในระหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ีจบักมุคนร้ายส าหรับส่วนงานปราบปรามเพ่ือขอ้มูลในการใชท้กัษะ
หรืออาวธุของคนร้ายในการขดัขืนระหวา่งการจบักมุ  
      2.3 จดัการสนทนา (Focus group) ร่างรูปแบบยทุธวิธีการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือใหถู้กตอ้งตามกฎการใชก้ าลงัในการน ามวยไทยในการป้อง
ตวัและจับกุมร้าย โดยมีผูเ้ช่ียวชาญแต่ละด้าน ดังน้ี 1) ผูเ้ช่ียวชาญด้านกฎหมาย 3 ท่าน  2)  ผูเ้ช่ียวชาญด้านมวยไทย 4 ท่าน  
3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 4 ท่าน โดยไดรู้ปแบบการฝึกยทุธวิธีการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและการจบักุม
คนร้าย จ านวน 10 ท่า จากจ านวน 30 ท่า เน่ืองจากบางท่าเป็นท่าท่ีผิดกฎการใชก้ าลงั บางท่าเป็นท่าท่ีซับซ้อนไม่สามารถใชก้บั
เจา้หนา้ท่ีต ารวจได ้และจากการสัมภาษณ์ พบว่าผูร้้ายจะใชท้กัษะในการขดัขืนอยู ่3 ดา้น ดงัน้ี ดา้นการใชห้มดัร้อยละ  30 ดา้น 
การใชเ้ทา้ร้อยละ  40 และดา้นการใชมื้อผลกั ร้อยละ 30 
       2.4 หาคุณภาพเคร่ืองมือของรูปแบบยทุธวิธีการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบเน้ือหาและน าขอ้มูลมาหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC: index of item objective congruence) ทุกขอ้ไดค้่า IOC = 1.00 
 2.5 น ารูปแบบการฝึกท่ีไดรั้บการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญมาท าการปรับปรุงแกไ้ข แลว้น าเสนอ
ท่ีปรึกษาวจิยัตรวจสอบอีกคร้ังเพ่ือความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือ     
  ขั้นตอนท่ี 3 (R2) ทดลองใชรู้ปแบบการฝึกยทุธวิธีการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและการจบักุมคนร้าย โดย
ทดลองรูปแบบการฝึกเพื่อหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือไปทดลองใช้ (Try out) กบักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน 
เจา้หนา้ท่ีต ารวจจงัหวดัราชบุรี ในการพฒันารูปแบบยทุธวธีิการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ มีเน้ือหาคลอบคลุม 3 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นป้องกนัหมดั 3 ท่า ดา้นป้องกนัเทา้ 4 
ท่า และดา้นการผลกั 3 ท่า 
 ขั้นตอนท่ี 4 ปรับปรุงแกไ้ขการพฒันารูปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจับกุมส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ ทั้ง 3 ดา้น พบขอ้บกพร่องดา้นความปลอดภยัของผูฝึ้กเน่ืองจากผู ้
ฝึกไม่เคยไดรั้บการฝึกในรูปแบบการป้องกนัตวัดว้ยมวยไทย ผูว้ิจยัจึงปรับปรุงแกไ้ขในการฝึกใหเ้ร่ิมตน้ดว้ยการฝึกจากง่ายไปหา
ยาก และการเพ่ิมความเร็วโดยใชเ้วลาก ากบัจากชา้ไปสู่เร็วเพ่ือใหย้ทุธวิธีมีประสิทธิภาพความเหมาะสมกบัการฝึกแลว้น าไปใชก้บั
กลุ่มทดลอง 
 ขั้นตอนท่ี 5 ทดลองใชรู้ปแบบยทุธวิธีการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับเจา้หนา้ท่ีต ารวจงาน
ป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติท่ีปรับปรุงแกไ้ขฉบบัสมบูรณ์ กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน เจา้หนา้ท่ีต ารวจจงัหวดั
สมุทรสงคราม ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นป้องกนัหมดั 3 ท่า ดา้นป้องกนัเทา้ 4 ท่า และดา้นการผลกั 3 ท่า โดยมีระยะเวลาในการฝึก 
จ านวน 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วนั 
 ขั้นตอนท่ี 6 สรุปประเมินผลประสิทธิภาพรูปแบบการฝึกยุทธวิธีการประยุกต์ใชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและการ
จบักมุคนร้ายดา้นความพึงพอใจ 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของต ารวจฝ่ายป้องกันปราบปราม สภ.สมุทรสงคราม ในการใช้รูปแบบยุทธวิธี 
การประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและการจบักมุคนร้าย 
 2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 2.2 ก าหนดวตัถุประสงค์ในการสอบถามว่าตอ้งการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชรู้ปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้
มวยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและการจบักมุคนร้าย 
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 2.3 ก าหนดประเดน็ในการสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชรู้ปแบบยทุธวิธีการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนั
ตวัและการจบักมุคนร้าย 
 2.4 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชรู้ปแบบยทุธวิธีการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักุม
ส าหรับเจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติโดยก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจของต ารวจฝ่ายป้องกนัปราบปราม สภ.สมุทรสงคราม ในรูปแบบยทุธวิธีการประยกุตใ์ชม้วยไทย
เพ่ือการป้องกนัตวัและการจบักมุคนร้าย ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) แบบ 5 ระดบั  

ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมแบบปลายเปิด 
1. น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึนไปใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน

เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: index of item objective 
congruence) โดยใหไ้ดค้่าไม่ต ่ากวา่ 0.5  

2. น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีไดรั้บการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญมาแกไ้ขขอ้บกพร่อง และ
น าไปทดลองใช ้(try out) กบัต ารวจฝ่ายป้องกนัปราบปราม สภ.ราชบุรี จ านวน 30 คน ทดลองใชเ้คร่ืองมือแลว้น าขอ้มูลมาวเิคราะห์
หาค่าความเช่ือมัน่โดยการหาค่าสมประสิทธ์ิแอลฟ่า (alpha-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .94 

3. น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีผา่นการหาประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะไปใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบัต ารวจฝ่ายป้องกนัปราบปราม สภ.สมุทรสงคราม จ านวน 30 คน  

4. น าข้อมูลท่ีได้มาหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าการเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปล
ความหมายตามเกณฑ ์[4]   
 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าสถิติร้อยละ (percentage)   2. ค่าเฉล่ีย (mean)  3. วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (index of objective 
congruence) 

 

ผลการวจิัย 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของต ารวจฝ่ายป้องกันปราบปราม สังกัดต ารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ในการใช้รูปแบบ
ยุทธวธีิการประยุกต์ใช้มวยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจับกมุส าหรับเจ้าหน้าทีต่ ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
 ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของต ารวจฝ่ายป้องกนัปราบปราม สังกดัต ารวจภูธรจงัหวดัสมุทรสงคราม ในการใช้
รูปแบบยุทธวิธีการประยุกตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับเจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ดงัน้ี  

ข้อ รายการ ( ) S.D. แปลผล 
1 มีความเหมาะสมกบัผูฝึ้ก 4.70 0.59 มากท่ีสุด 
2 มีล  าดบัขั้นตอนในการฝึกท่ีชดัเจนโดยเรียงความล าดบัจากง่ายไปยาก 4.83 0.53 มากท่ีสุด 
3 รูปแบบการฝึกมีความปลอดภยักบัผูฝึ้ก 4.40 0.77 มาก 
4 ค าอธิบายมีความชดัเจน 4.07 0.69 มาก 
5 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์หก้ารจดัฝึกอบรม 4.20 0.84 มาก 
6 เน้ือหาเขา้ใจง่ายไม่ซบัซอ้น 4.77 0.43 มากท่ีสุด 
7 ผูฝึ้กสามารถฝึกฝนการใชม้วยไทยในการป้องกนัตวัดว้ยตนเองได ้ 4.20 0.84 มาก 
8 ท าใหผู้ฝึ้กมีทกัษะดา้นมวยไทย และน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 4.03 0.41 มาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)  

ข้อ รายการ ( ) S.D. แปลผล 
9 สถานท่ีมีความเหมาะสมในการฝึก 4.70 0.46 มากท่ีสุด 
10 มีประโยชน์ต่อการป้องกนัตวั และจบักมุคนร้ายไดเ้ป็นอยา่งมาก 4.13 0.35 มาก 
11 ส่งผลต่อความสามารถในการป้องกนัตวัเองไดเ้ป็นอยา่งดี 4.10 0.55 มาก 
12 รูปแบบการฝึกท่ีใชไ้ม่ขดัต่อกฎหมายและกฎการใชก้ าลงั 4.13 0.51 มาก 
13 เป็นพ้ืนฐานส าคญัในการป้องกนัตวั และจบักมุคนร้ายไดเ้ป็นอยา่งดี 4.77 0.43 มากท่ีสุด 
14 รูปแบบการฝึกน้ีสามารถส่งเสริมการใชศิ้ลปะมวยไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 4.20 0.55 มาก 
15 สามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์และพฒันาสังคมไดจ้ริง 4.63 0.55 มากท่ีสุด 

รวม 4.11 0.19 มาก 
  

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ความพึงพอใจของต ารวจฝ่ายป้องกนัปราบปราม สังกดัต ารวจภูธรจงัหวดัสมุทรสงคราม ในการใช้
รูปแบบยุทธวิธีการประยุกตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับเจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.19 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 ผลของความพึงพอใจต่อรูปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยการป้องกันตัวและจับกุมส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจงาน
ป้องกนัและปราบปราม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สามารถอภิปรายได้ ดงันี ้
 ผลของความพึงพอใจของต ารวจฝ่ายป้องกนัและปราบปราม สังกดัต ารวจภูธรจงัหวดัสมุทรสงครามในการใชรู้ปแบบ
ยุทธวิธีการประยุกตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและการจบักุมคนร้าย มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
แสดงให้เห็นถึงผูฝึ้กมีความพึงพอใจต่อรูปแบบยทุธวิธีการประยกุตใ์ชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและการจบักุมคนร้าย ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะรูปแบบการฝึกสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีไดจ้ริง สามารถพฒันาในการป้องตวัและเป็นความตอ้งการของผูฝึ้ก 
จึงท าให้ผูฝึ้กมีความมุ่งมัน่ในการฝึก เกิดความชอบและมีความสุขในการท่ีจะฝึกเพ่ือพฒันารูปแบบการป้องตวัไดจ้ริง สอดคลอ้ง
กบัประไพร จนัทะบณัฑิต [5] ไดก้ล่าววา่ รูปแบบในการฝึกท่ีสามารถท าใหผู้ฝึ้กมีความพึงพอใจท่ีดี รูปแบบการฝึกตอ้งเป็นความ
ตอ้งการของผูฝึ้กท่ีจะตอ้งพฒันาผูฝึ้กน าไปใชไ้ดจ้ริง และสามารถน าไปต่อยอดไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ดา้นอ่ืนไดด้ว้ย ผูฝึ้กจึงจะมี
ความสุขความชอบในการความพึงพอใจต่อรูปแบบการฝึก 
  จากผลรูปแบบการการพฒันารูปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับเจา้หน้าท่ี
ต  ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ ประกอบดว้ย ดา้นการป้องกนัหมดั ดา้นการป้องกนัเทา้ และดา้นการผลกั 
ทั้ง 3 ดา้น ถือเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในต่อการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับเจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติในการปฏิบติัหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนได ้อีกทั้งยงัพฒันาความสามารถของเจา้หน้าท่ีต  ารวจงานป้องกนั
ปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ ทั้งในดา้นความสามารถดา้นทกัษะ ความรู้ความเขา้ใจท่ีไดห้ลงัจากการฝึกจะน าไปปฏิบติั
ภารกิจไดอ้ย่างมีประสิทธฺภาพ ทั้ งน้ีเป็นเพราะรูปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพ่ือการป้องกันตวัและจับกุมส าหรับ
เจา้หน้าท่ีต  ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นรูปแบบการฝึกท่ีไดมี้การวิเคราะห์และศึกษาคน้ควา้มา 
จากสถานการณ์จริงมาพฒันาให้เป็นรูปแบบยทุธวิธีการในการป้องกนัและจบักุมโดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของเจา้หน้าท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านักงานต ารวจแห่งชาติ และสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง อีกทั้งยงัสร้างความเช่ือมัน่
ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีอีกดว้ย สอดคลอ้งกบั ชาญชยั ยมดิษฐ์ 
[6]  กล่าววา่ รูปแบบการสอนมวยไทยเป็นกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือจุดประสงคเ์ฉพาะอยา่งตามหลกัการแนวคิดหรือทฤษฎีท่ี
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เกิดข้ึนใหม่ ๆ ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย นโยบายสังคม และทิศทางของการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ ซ่ึงมีความ
แตกต่างจากกระบวนการเรียนการสอนโดยทัว่ไป และมีคุณลกัษณะของผลการเรียนรู้ท่ีจะเกิดข้ึน 3 ดา้นคือ 1) ดา้นพุทธพิสัยหรือ
ดา้นปัญญาความคิด  2) ดา้นจิตพิสัยหรือทศันคติ และ 3) ดา้นทกัษะพิสัยหรือการปฏิบติั สอดคลอ้งกบั สมใจ รอดสุขเจริญ [7] ได้
กล่าววา่มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวั ซ่ึงมี “วิธีการต่อสู้ กบัเหตุการณ์ ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ เพื่อให้ตนเองพน้ภยัไดอ้ยา่ง
งดงามน่าพึงชม” วิธีต่อสู้ ป้องกนัตวั จดัวา่มีความส าคญัอยา่งมากท่ีสุดโดยเฉพาะเราสามารถท่ีจะป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบั
เรา ไดเ้ม่ือมีภยัและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นตอ้งไม่เกินขีดความสามารถของคน เรายอ่มจะช่วยได ้ผูท่ี้ได ้ประสบกบัเหตุร้าย ท่ีเกิด
ข้ึนกบัตนเอง หรือเกิดข้ึนกบัคนอ่ืน ๆ นั้นเราสามารถท่ีจะคิดคน้หาวิธีแกไ้ข หลีกเล่ียงและป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกิดจากภยัท่ีจะ
คุกคามตรงหนา้ หรือภยัท่ีจะคุกคามตามมา ตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นได ้

จากผลรูปแบบการการพฒันารูปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับเจา้หน้าท่ี
ต  ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ ประกอบดว้ย ดา้นการป้องกนัหมดั ดา้นการป้องกนัเทา้ และดา้นการผลกั 
ทั้ง 3 ดา้น ถือเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในต่อการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับเจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติในการปฏิบติัหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนได ้อีกทั้งยงัพฒันาความสามารถของเจา้หน้าท่ีต  ารวจงานป้องกนั
ปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ ทั้งในดา้นความสามารถดา้นทกัษะ ความรู้ความเขา้ใจท่ีไดห้ลงัจากการฝึกจะน าไปปฏิบติั
ภารกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ งน้ีเป็นเพราะรูปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใช้มวยไทยเพ่ือการป้องกันตวัและจับกุมส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ เป็นรูปแบบการฝึกท่ีไดมี้การวิเคราะห์และศึกษาคน้ควา้มาจาก
สถานการณ์จริงมาพฒันาใหเ้ป็นรูปแบบยทุธวิธีการในการป้องกนัและจบักุมโดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ และสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง อีกทั้งยงัสร้างความเช่ือมัน่ให้กบั
เจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีอีกดว้ย สอดคลอ้งกบั ชาญชยั ยมดิษฐ์ [6] 
กล่าวว่า รูปแบบการสอนมวยไทยเป็นกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะอย่างตามหลกัการแนวคิดหรือทฤษฎีท่ี
เกิดข้ึนใหม่ ๆ ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย นโยบายสังคม และทิศทางของการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ ซ่ึงมีความ
แตกต่างจากกระบวนการเรียนการสอนโดยทัว่ไป และมีคุณลกัษณะของผลการเรียนรู้ท่ีจะเกิดข้ึน 3 ดา้นคือ 1) ดา้นพุทธพิสัยหรือ
ดา้นปัญญาความคิด 2) ดา้นจิตพิสัยหรือทศันคติ และ 3) ดา้นทกัษะพิสัยหรือการปฏิบติั สอดคลอ้งกบั สมใจ รอดสุขเจริญ [7]  
ไดก้ล่าววา่มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวั ซ่ึงมี “วธีิการต่อสู้ กบัเหตุการณ์ ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ เพ่ือใหต้นเองพน้ภยัไดอ้ยา่ง
งดงามน่าพึงชม” วิธีต่อสู้ ป้องกนัตวั จดัวา่มีความส าคญัอยา่งมากท่ีสุดโดยเฉพาะเราสามารถท่ีจะป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบั
เรา ไดเ้ม่ือมีภยัและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นตอ้งไม่เกินขีดความสามารถของคน เรายอ่มจะช่วยได ้ผูท่ี้ได ้ประสบกบัเหตุร้าย ท่ีเกิด
ข้ึนกบัตนเอง หรือเกิดข้ึนกบัคนอ่ืน ๆ นั้นเราสามารถท่ีจะคิดคน้หาวิธีแกไ้ข หลีกเล่ียงและป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกิดจากภยัท่ีจะ
คุกคามตรงหนา้ หรือภยัท่ีจะคุกคามตามมา ตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นได ้

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลจากการพฒันารูปแบบยุทธวิธีการประยุกต์ใชม้วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวัและจบักุมส าหรับเจา้หน้าท่ีต  ารวจงาน
ป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ มีผลท าให้ความสามารถทางดา้นในการป้องตวัของกลุ่มทดลองพฒันาท่ีเห็นผลได้
อยา่งชดัเจน และสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีไดจ้ริง 

2. สถาบนัท่ีมีการจดัการเรียนการสอนในการป้องกนัตวัควรน าผลการวิจยัไปใชพ้ฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน
ดา้นการป้องตวัดว้ยมวยไทย 

3. หน่วงงานต ารวจงานป้องกนัปราบปรามส านกังานต ารวจแห่งชาติ ควรน าองคค์วามรู้ไปใชพ้ฒันาการป้องกนัตวัและ
จบักมุส าหรับเจา้หนา้ท่ีในการประยกุตม์วยไทยเพ่ือการป้องกนัตวั 
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4. ควรมีการศึกษาวิจยัในดา้นศกัยภาพของเจา้หน้าท่ีต  ารวจในการใชท้กัษะการป้องกนัตวัและจบักุมในงานป้องกัน
ปราบปราม เพ่ือใหรู้้ถึงขีดความสามารถของเจา้หนา้ท่ีต ารวจงานป้องกนัเพ่ือใชว้างแผนในการพฒันาต่อไป 
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บทคดัย่อ 
ข่าวกีฬาฟุตบอลในอินเทอร์เน็ตเป็นข่าวท่ีไดรั้บความสนใจจากผูอ่้านเป็นจ านวนมาก ภาษาท่ีใชใ้นการพาดหวัข่าวจึงมีลกัษณะท่ี

น่าสนใจ ทั้งด้านประเด็นการใช้ คือ ค าเรียกช่ือบุคคล ค าสมญานามท่ีใช้กบับุคคล ค าสมญานามท่ีตั้งให้กบัส่ิงท่ีไม่ใช่บุคคล การใช้ค า
ภาษาต่างประเทศ การยอ่ค า การใชค้  าสแลงและภาษาปาก การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและตวัเลข การใชส้ านวนตรงมาตรฐานและไม่ตรง
มาตรฐาน ส่วนสาเหตุของการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใชภ้าษาในการพาดหวัข่าวกีฬาในอินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ ลกัษณะของการเขียนข่าวท่ีเป็น
ข่าวกีฬาจึงเอ้ือต่อการเขียนข่าวดว้ยภาษาท่ีมีสีสัน ลกัษณะของข่าวกีฬาฟุตบอลท่ีเป็นข่าวกีฬาต่างประเทศจึงมีการปนภาษาองักฤษ ผูอ่้านข่าว
จากแหล่งดงักล่าวเป็นกลุ่มเฉพาะท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัข่าวและศพัทใ์นวงการกีฬาฟุตบอลอยูแ่ลว้ และแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีมาจาก
ส่ือมวลชนท่ีเป็นองคก์รอิสระ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ส่งผลใหมี้การสร้างค าหรือส านวนท่ีแปลกใหม่เพิ่มมากข้ึน อาจเกิด
การเลียนแบบการใชภ้าษาท่ีไม่ตรงตามมาตรฐาน ท าให้ผูอ่้านใชภ้าษาไทยท่ีถูกตอ้งลดน้อยลง และอาจส่งผลกระทบต่อการใชภ้าษาไทย
โดยรวมของคนในสังคม ส่วนแนวทางแกไ้ขและป้องกนัการใชภ้าษาท่ีไม่ตรงตามมาตรฐาน คือ รณรงคใ์หใ้ชภ้าษาในส่ืออินเทอร์เน็ตอยา่ง
ถูกตอ้ง ก าหนดเป็นกฎหมายหรือขอ้ก าหนดในการใชภ้าษาในส่ืออินเทอร์เน็ตมากยิง่ข้ึน และปลูกฝังจิตส านึกของผูใ้ชภ้าษา 

 

ค าส าคญั : ภาษาพาดหวัข่าว  ข่าวกีฬาฟุตบอล  ส่ืออินเทอร์เน็ต  การเปล่ียนแปลง  ผลกระทบ  แนวทางแกไ้ขปัญหา 
 

Abstract  
Football news has been known as a popular sport news by many internet fans; therefore, it is interesting to study about language 

of headlines which could possibly play an important part of the popularity such as calling a person’s name by using a given n ickname  
(for a person or a place), a proverb, an object pronoun, an abbreviation, a slang, a number, a punctuation, and an informal word (including 
local and international word). The reason behind word transformation of the internet headlines is creativity. As a football news, it facilitates 
writer or reporter to create or initiate new words that could generate excitement and gain football fan’s attention on the in ternet. Imitation 
of non-standard language usage may occur. Besides, some of the news are involving with different international subjects, being reported by 
those who specializes in sport news. Thus, the word transformation might have a huge impact on decreasing the number of Thai people who 
are able to use Thai effectively in society. In order to prevent potential problems, a supportive campaign or a new law could have been 
launched to raise internet user’s awareness. 
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Keywords : Headlines News, Football News, Internet, Linguistic Change, Effects, Solutions 
 
 

บทน า   
  ปัจจุบนัการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารสามารถท าไดห้ลายช่องทาง ท าใหผู้รั้บสารไดรั้บความสะดวกสบายรับรู้ข่าวสารอยา่ง
รวดเร็ว และไดรั้บขอ้มูลท่ีละเอียดมากข้ึน ปัจจุบนัส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นส่ือท่ี
เช่ือมต่อไดอ้ยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง สามารถรายงานสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งทนัท่วงที การใชเ้วบ็ไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์จึงเป็นตวัสะทอ้นลกัษณะการอยูร่วมกนัเป็นสังคมของมนุษย ์เพียงแต่เปล่ียนจากโลกจริงไปสู่โลกแห่ง
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถเข้าถึงไดทุ้กท่ีทุกเวลา สามารถตอบสนองความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้
[1] ประกอบกบัเทคโนโลยปัีจจุบนัท่ีเอ้ือประโยชน์ใหส่ื้อชนิดน้ีเขา้มามีบทบาทในชีวติประจ าวนัของคนมากยิง่ข้ึน  
 การน าเสนอข่าวถือเป็นพนัธกิจส าคัญของส่ือมวลชน ทั้ งเพ่ือรายงานส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคม รวมถึงเพื่อตอบสนอง 
ความตอ้งการของประชาชนในสังคม ข่าวกีฬาจดัเป็นข่าวประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจจากประชาชนโดยเฉพาะข่าวกีฬา
ฟุตบอลต่างประเทศ เน่ืองจากเป็นการแข่งขนัท่ีมีความต่ืนเตน้ เร้าใจ และสร้างความบนัเทิงให้แก่ผูช้มทัว่โลก ส่ือมวลชนจึงให้
ความส าคญัในการรายงานกีฬาฟุตบอลต่างประเทศเป็นอยา่งมากเช่นกนั ข่าวกีฬามีการใชถ้อ้ยค าท่ีมีลกัษณะเฉพาะหลายประการ 
และเป็นการรายงานข่าวชนิดเดียวท่ีทางหนงัสือพิมพใ์ห้อภิสิทธ์ิท่ีจะเขียนส านวนสวิงไดเ้ตม็ท่ี มีการเติมสีสันเพ่ือความสนุกและ  
มีการตั้งสมญานามต่าง ๆ [2] 
 การน าเสนอข่าวในอินเทอร์เน็ตเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความสนใจจากผูอ้่านเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะข่าวกีฬาฟุตบอลซ่ึงนบัไดว้า่
เป็นกีฬายอดนิยมชนิดหน่ึงของคนไทย สังเกตจากส่ือหลายประเภททั้ง ส่ือโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือวิทยุต่างน าเสนอข่าวกีฬา
ฟุตบอลไวเ้ป็นหัวขอ้ส าคญัแทบทั้งส้ิน ส่ือประเภทโทรทศัน์สามารถน าเสนอขอ้มูลข่าวสารไดแ้ทบทุกดา้น ทั้งดา้นภาพและเสียง  
ส่ือส่ิงพิมพเ์องสามารถน าเสนอขอ้มูลผา่นการใชต้วัอกัษรเพ่ือใหผู้รั้บสารเขา้ใจได ้ ดงันั้นส่ืออินเทอร์เน็ตจึงเป็นส่ืออีกประเภทหน่ึงท่ี
น่าสนใจ และไดเ้ขา้มามีบทบาทในการรายงานข่าวกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ เน่ืองจากสามารถรับและกระจายข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว
กว่าส่ือชนิดอ่ืน อีกทั้ งมีลูกเล่นท่ีหลากหลายทั้ งการใส่ภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหวประกอบกับการรายงานข่าวนั้นดึงดูดผูอ้่าน 
ไดม้ากกว่าส่ือชนิดอ่ืน รวมถึงถอ้ยค าท่ีใชใ้นการเขียนพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอลจะมีลกัษณะพิเศษหลายประการ เช่น การใชค้  าสแลง  
การใชค้  าต่างประเทศ ลกัษณะพิเศษหลายประการท าให้ข่าวกีฬาในส่ืออินเทอร์เน็ตมีความน่าสนใจและยงัสามารถท าให้เห็นถึง 
การเปล่ียนแปลงของการใชภ้าษาไทยในปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี บทความน้ีกล่าวถึงการใชภ้าษาในการเขียนพาดหวัข่าวกีฬาฟุตบอลผา่น
ส่ืออินเทอร์เน็ตในดา้นการเปล่ียนแปลง ผลกระทบ และแนวทางแกไ้ขปัญหา มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. รูปแบบการใช้ภาษาในการเขียนพาดหัวข่าวกฬีาฟุตบอลในกระดานข่าวในอนิเทอร์เน็ต 
รูปแบบการใชภ้าษาในการเขียนพาดหวัข่าวกีฬาฟุตบอลในกระดานข่าวในอินเทอร์เน็ต สรุปไดว้า่ 

1.1 ด้านการใช้ค า  
 ก. กำรใช้ค ำเรียกช่ือบุคคล ในข่าวกีฬาฟุตบอลมีการใชค้  าเรียกช่ือบุคคลหลากหลายลกัษณะ ทั้งค  าเรียกช่ือจริง

และนามสกลุ เรียกเฉพาะช่ือสกลุ ค  าเรียกช่ือเล่น ค าเรียกช่ือยอ่ และการใชค้  าเรียกช่ือสกลุ เน่ืองจากเป็นธรรมเนียมของต่างประเทศ
ท่ีมกัเรียกช่ือสกุลมากกวา่ช่ือจริงและนามสกุล เพราะการเรียกช่ือเล่นเป็นช่ือท่ีผูอ้่านรู้จกัอยูแ่ลว้ และยงัเป็นการสร้างความใกลชิ้ด
เป็นกนัเองและช่วยให้ข่าวสั้นกระชบั เช่น แลมพ์ มาจากช่ือเตม็คือ แฟรงค์ แลมพำร์ด   คลอ็ปป์ มาจากช่ือเตม็ เจอร์เก้น คลอ็ปป์ 
หรือ JK มาจากช่ือเต็ม Jurgen Norbert Klopp เป็นตน้ รวมถึงค าเรียกช่ือจริงและนามสกุล ซ่ึงอาจพบไม่มากนักทั้งน้ีเป็นเพราะ 
ช่ือนกักีฬาฟุตบอลบางคนมีขนาดยาวท าใหเ้ปลืองเน้ือท่ี อีกทั้งผูอ้่านรู้จกันกักีฬาคนดงักล่าวนั้นดีอยูแ่ลว้จึงไม่จ าเป็นตอ้งเขียนช่ือเตม็ 

 ข. ค ำสมญำนำมท่ีใช้กับบุคคล ทั้งท่ีตั้งตามลกัษณะทางกายภาพ เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีผูอ้่านเห็นไดช้ดัเจนอยู่แลว้ 
 เช่น ขนดก หมายถึง ไรอนั กิกส์ อดีตนักฟุตบอลทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เน่ืองจากนักฟุตบอลคนดงักล่าวมีขนท่ีข้ึนตามตวัเป็น
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จ านวนมาก หรือ ลำมะ หมายถึง ดาบิด เด เคอา ผูรั้กษาประตูทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ท่ีมีรูปร่างและหน้าตาคลา้ยกบัตวัลามะ  
ตั้งสมญานามตามพฤติกรรมระหวา่งท่ีเล่นฟุตบอลอยูใ่นสนามหรือพฤติกรรมนอกสนามของนกัฟุตบอลคนนั้นท่ีผูอ้่านเห็นจนคุน้ชิน 
เช่น  น่ังยอง หมายถึง องัเดร วิลาส โบอาส อดีตผูจ้ดัการสโมสรทอตแนมฮอท สเปอร์ส ท่ีมกัแสดงท่าทางผดุลุกผดุนัง่และชอบนัง่ยอง 
ๆ ขณะท่ีเกมการแข่งขนัฟุตบอลด าเนินอยู ่จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม นัง่ยอง การตั้งเลียนแบบผูท่ี้มีช่ือเสียงโดยการน าลกัษณะบางอยา่ง
ของนกัฟุตบอลหรือผูจ้ดัการสโมสรฟุตบอลมีลกัษณะคลา้ยกบัผูมี้ช่ือเสียงเหล่านั้น เช่น เป้ ป.ประมุข หมายถึง เปเป้ นกัฟุตบอลทีม
ชาติโปรตุเกต ท่ีมีพฤติกรรมการเล่นฟุตบอลท่ีรุนแรงและมกัท าฟาลว์นกัฟุตบอลฝ่ายตรงขา้มเสมอ จึงถูกน ามาเปรียบเทียบกบัความ
ดุดนัในการต่อยมวยของนกัมวยช่ือดงั บวัขาว ป.ประมุข จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม เป้ หรือ เปเป้ ป.ประมุข  ส่วนสมญานามท่ีตั้งตาม
ค าแปลภาษาต่างประเทศ ซ่ึงพบไม่มากนกั ทั้งน้ีเน่ืองจากบางคร้ังคนไทยไม่เขา้ใจวฒันธรรมหรือค าศพัทภ์าษาต่างประเทศอยา่งแน่ชดั 

 ค. ค ำสมญำนำมท่ีตั้งให้กับส่ิงท่ีไม่ใช่บุคคล คือ การตั้งสมญานามใหแ้ก่สโมสรฟุตบอล เช่น ตั้งตามตราสโมสร 
หรือสัญลกัษณ์สโมสร รวมถึงสัญลกัษณ์และตราของประเทศ เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีสังเกตไดง่้ายท่ีสุดและเขา้ใจไดง่้ายท่ีสุด เช่น ม้ำ
ลำย หมายถึง สโมสรฟุตบอลยเูวนตูส ซ่ึงเป็นสโมสรฟุตบอลในลีก กลัโช่ ซีรีอาร์ ลีกฟุตบอลในประเทศอิตาลีท่ีมีสัญลกัษณ์ประจ า
สโมสรเป็น มา้ลาย จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม มา้ลาย   ไก่ หรือ ไก่เดือยทอง หมายถึง สโมสรฟุตบอลทอตแนมฮอท สเปอร์ส  
ซ่ึงเป็นสโมสรในพรีเมียร์ลีก ประเทศองักฤษ ท่ีมีตราสโมสรเป็นรูปไก่มีเดือยสีทอง จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม ไก่หรือไก่เดือยทอง  
ตั้งตามพฤติกรรมของสโมสรซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป จนถูกน ามาเรียกและเขา้ใจโดยทัว่กนั เช่น ต่ำงดำว หมายถึง สโมสร
ฟุตบอลบาร์เซโลนา ซ่ึงเป็นสโมสรในลาลีกา ลีกฟุตบอลประเทศสเปน ท่ีมีผลการแข่งขนัท่ียอดเยี่ยมและเก่งกาจเหมือนไม่ใช่ 
นักฟุตบอลท่ีเป็นมนุษยโ์ลกจึงถูกเปรียบว่านักฟุตบอลในสโมสรเป็นมนุษยต่์างดาวและเป็นสโมสรท่ีมาจากต่างดาว หรือยาน
อวกาศของมนุษยต่์างดาว จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม ต่างดาว   รำชัน หรือรำชันชุดขำว หมายถึง สโมสรฟุตบอลรีล มาดริด ซ่ึงเป็น
สโมสรในลาลีกา ลีกฟุตบอลประเทศสเปน ท่ีมีผลการแข่งขนัท่ียอดเยีย่มและเก่งกาจ สามารถควา้แชมป์การแข่งขนัหลายสมยัจน
ถูกยกยอ่งให้เป็นราชาแห่งวงการฟุตบอลของโลก ส่วนค าวา่ ชุดขาว มาจากชุดท่ีนกัฟุตบอลทีมดงักล่าวสวมใส่นั้นเป็นสีขาว จึง
เป็นท่ีมาของสมญานาม ราชนั หรือ ราชนัชุดขาว   ตั้งตามประวติัศาสตร์หรือต านานของสโมสร ประวติัศาสตร์หรือต านานท่ีถูกน า
เรียกนั้นตอ้งเป็นต านานท่ีคนทัว่ไปรับรู้มาอยา่งยาวนานและอยูม่าจนกระทัง่ปัจจุบนั เช่น ทอ็ฟฟ่ี  หมายถึง สโมสรฟุตบอลเอเวอร์ตนั 
ซ่ึงเป็นสโมสรในพรีเมียร์ลีก ประเทศองักฤษ ท่ีในอดีตมีโรงงานผลิตท็อฟฟ่ีหรือลูกอมตั้งอยู่บริเวณใกลก้บัสนามฟุตบอลของ
สโมสรและให้การสนบัสนุนสโมสรเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม ทอ็ฟฟ่ี   ตั้งสมญานามตามสีประจ าสโมสร 
เน่ืองจากไม่มีสมญานามอย่างอ่ืนจึงใชเ้รียกตามสีประจ าสโมสรนั้น เช่น ม่วงมหำกำฬ หมายถึง สโมสรฟุตบอลฟิออเรนตินา  
ในกลัโช่ ซีรีอาร์ ลีกฟุตบอลประเทศอิตาลี เน่ืองจากม่วงเป็นสีประจ าสโมสร อีกทั้งยงัมีผลการแข่งขนัท่ีดี จนไดรั้บการขนานนาม
วา่ มหากาฬ แห่งวงการฟุตบอล จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม ม่วงมหากาฬ   ตั้งตามสภาพการเงินของสโมสร เช่น เจ้ำสัว หมายถึง
สโมสรฟูแล่ม ซ่ึงเป็นสโมสรในพรีเมียร์ลีก ประเทศองักฤษ ท่ีมาของสมญานามดงักล่าวมาจากการท่ีมีมหาเศรษฐีคนหน่ึงเขา้มาซ้ือ
กิจการของทีมฟุตบอลและใชเ้งินจ านวนมากในการเปล่ียนแปลงสโมสร  การใชค้  าสมญานามในการพาดหัวข่าวเหล่าน้ีตอ้งเป็น
สมญานามท่ีผูอ้่านทัว่ไปรับรู้จึงจะเขา้ใจส่ิงท่ีผูเ้ขียนข่าวตอ้งการส่ือความหมายได ้หรือบางคร้ังตอ้งอาศยับริบทโดยรอบช่วยใน 
การตีความ การถ่ายทอดความหมายของสมญานามมักจะใช้ภาษาความเปรียบท่ีลึกซ้ึง ความหมายในระดับค าท่ี เกิด 
จากกระบวนการเปล่ียนแปลงส่วนมากมาจากการเปล่ียนแปลงความหมายแบบขยายออกหรือความหมายเพ่ิมข้ึนจากเดิม [3] 

 ง. กำรใช้ค ำภำษำต่ำงประเทศ จะพบค าภาษาองักฤษและค าภาษาจีน โดยเฉพาะภาษาองักฤษท่ีพบเป็นจ านวน
มาก เน่ืองจากเป็นการเขียนข่าวกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ ดงันั้นจึงมีค  าศพัทท่ี์เก่ียวกบัการเล่นฟุตบอลและช่ือเฉพาะ การใชต้วัอกัษร
ภาษาองักฤษในการเขียนค าศพัทบ์างค า เช่น CL มาจากค าวา่ Champions League ซ่ึงหมายถึงรายการฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรใน
ทวีปยโุรป  FA มาจากค าวา่ The Football Association คือ  สมาคมฟุตบอลประเทศองักฤษ [4] หรือ  วีค มาจาก ภาษาองักฤษค าวา่ 
week มีความหมายวา่ สัปดาห์ เป็นตน้ รวมถึงการใชค้  าศพัทต่์างประเทศมากยิง่ข้ึน ส่วนภาษาจีนนั้นเป็นลกัษณะของการใชค้  าท่ีอยู่
ในภาษาไทยเป็นเวลานานแลว้และเป็นท่ีเขา้ใจของคนไทยเป็นอยา่งดี เช่น ค าวา่ บู๊ เซ้ง เจ๊ำ ป๋ำ และเจ้ำสัว เป็นตน้ 
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 จ. กำรย่อค ำ มี 3 ลกัษณะ คือ การย่อเหลือส่วนหน้า การตดัค ากลางเหลือส่วนหน้าและส่วนหลงัซ่ึงพบน้อย
ท่ีสุด และการยอ่ค าท่ีเหลือค าส่วนหลงัจะพบมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากผูเ้ขียนตอ้งการเขียนให้กระชบัไม่เปลืองเน้ือท่ี สรุปใจความ
ส าคญัของเน้ือข่าวใหก้ระชบัท่ีสุด [5] และเป็นลกัษณะของการเขียนพาดหวัข่าว  การใชอ้กัษรยอ่พบ 2 ลกัษณะคือการใชอ้กัษรยอ่
ท่ีเป็นทางการ เช่น ปธ. ยอ่มาจากค าว่า ประธาน  หรือค าว่า ผจก. ยอ่มาจากค าว่า ผูจ้ดัการ เป็นตน้ และการใชอ้กัษรยอ่ท่ีไม่เป็น
ทางการ แบ่งย่อยได้เป็นไม่เป็นทางการแต่เป็นท่ีรู้โดยทั่วไป และไม่เป็นทางการและไม่รู้ทั่วไป เช่น  ชปช. ย่อมาจากค าว่า  
แชมป์เป้ียนชิพ ซ่ึงเป็นลีกการแข่งขนัฟุตบอลในประเทศองักฤษรองลงมาจากพรีเมียร์ลีก   ลป. ยอ่มาจากค าวา่ ลา้นปอนด ์ซ่ึงเป็น
สกุลเงินของประเทศองักฤษ ท่ีมีการแข่งขนัฟุตบอลและซ้ือขายนกัเตะดงักล่าว ดงันั้นผูท่ี้ไม่คุน้เคยกบัวงการฟุตบอลจะประสบ
ปัญหาในการอ่านอกัษรยอ่บางคร้ังท่ีไม่เขา้ใจ แต่สามารถใชบ้ริบทโดยรอบเพ่ือช่วยในการตีความได ้

 ฉ. กำรใช้ค ำสแลงและภำษำปำก เน่ืองจากการเขียนพาดหัวข่าวกีฬาเป็นการเขียนท่ีมีลกัษณะพิเศษท่ีผูเ้ขียน
สามารถใชค้  าท่ีสร้างสีสันเพ่ือดึงดูดใจผูอ้่านไดอ้ยา่งเต็มท่ี อีกทั้งกลุ่มขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัมาจากส่ือมวลชนท่ีเป็นองคก์รอิสระ 
การใชภ้าษาจึงไม่เคร่งครัดมากนักดงันั้นจึงปรากฏลกัษณะการใชค้  าสแลงและภาษาปากเป็นจ านวนมาก เช่น ห่วย จวก มึงงงง  
วลี เช่น แค่เร่ิมกปั็ง! ไม่ต้องมำเห็นใจกัน เสียใจได้ยินไหม! และ งงใจ [6]  เป็นตน้ 

 ช. กำรใช้เคร่ืองหมำยวรรคตอนและตัวเลข เน่ืองจากผูเ้ขียนใชเ้พ่ือยอ่ข่าวใหส้ั้น กระชบัมากยิง่ข้ึนและบางคร้ัง
เคร่ืองหมายวรรคตอนยงัท าใหผู้อ้่านเขา้ใจสารไดง่้าย [7] และยงัสามารถดึงดูดความสนใจของผูอ้่านไดม้ากข้ึนนอกเหนือจากการ
ใชต้วัอกัษรในการเขียนข่าวเพียงอยา่งเดียว เช่น กำรใช้เคร่ืองหมำยอัศเจรีย์ (!) เพ่ือเนน้ความ และเรียกร้องความสนใจผูอ้่าน ซ่ึง
ลกัษณะการใชเ้คร่ืองหมายอศัเจรีย ์(!) ในการเขียนพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอลในอินเทอร์เน็ตเพื่อเนน้ความและเรียกร้องความสนใจ
เช่นเดียวกนั ตวัอยา่งเช่น โป้งเดียวจบ! พี่เสือยิม้! เร่งก ำจัดจุดอ่อน!  เป็นตน้ การใชเ้คร่ืองหมายไปยาลนอ้ย (ฯ) เป็นการใชท่ี้ถูกตอ้ง
ตามมาตรฐานในภาษาไทยและถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์ของการใชเ้คร่ืองหมายทุกค า กล่าวคือ ใชเ้ม่ือตอ้งการย่อค าหรือละค า  
ในการเขียนพาดหวัข่าวกีฬาฟุตบอลในอินเทอร์เน็ตใชเ้พ่ือยอ่ช่ือสโมสรฟุตบอลท่ีมีช่ือเตม็ยาว หรือใชเ้พ่ือยอ่ช่ือนกัฟุตบอล จึงใช้
เคร่ืองหมายไปยาลน้อยเพ่ือย่อค าให้สั้ นลง ตวัอย่างเช่น โอบำฯ มาจากช่ือนักฟุตบอล  ปีแยร์-แอเมอริก โอบาเมอยอ็งก์  ฮอฟฯ  
มาจากช่ือสโมสรฟุตบอล ฮอฟเฟนไฮม ์ เป็นตน้ การใชต้วัเลขอารบิกช่วยใหผู้เ้ขียนส่ือสารกบัผูอ้่านไดง่้ายข้ึนเพราะเป็นสัญลกัษณ์
ท่ีเขา้ใจกนัโดยทัว่กนัอยูแ่ลว้ 

 1.2 การใช้ส านวน การใชส้ านวนในการเขียนพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอลในกระดานข่าวในอินเทอร์เน็ต พบว่ามี
การใชส้ านวนเป็นจ านวนมากทั้งท่ีตรงตามมาตรฐานและไม่ตรงตามมาตรฐาน การเปล่ียนความหมายของส านวน และการสร้าง
ส านวนใหม่ ๆ ข้ึนมาใชเ้อง การสร้างส านวนใหม่จากการเลียนแบบ เช่น  ลกัษณะการสร้างส านวนข้ึนมาใหม่โดยใชส้โมสร
ฟุตบอลเป็นผูก้ระท ากิริยา เน่ืองจากตอ้งการดึงดูดความสนใจจากผูอ้่าน และเป็นท่ีเขา้ใจของผูอ้่านโดยทัว่ไปอยูแ่ลว้ รวมถึงยงัช่วย
ให้ผูอ้่านเขา้ใจส่ิงท่ีผูเ้ขียนข่าวตอ้งการส่ือความหมายไดดี้มากยิ่งข้ึน การสร้างส านวนใหม่ท่ีปรากฏอาจส่งผลกระทบต่อลกัษณะ
ภาษาไทยมาตรฐานคือ ท าใหเ้กิดส านวนใหม่ท่ีเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไปในสังคม ท าใหส้ านวนในภาษาไทยมีมากยิง่ข้ึนสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชภ้าษามากยิง่ข้ึน 

 
2. สาเหตุของการเปลีย่นแปลงรูปแบบการใช้ภาษาในการพาดหัวข่าวกฬีาในอนิเทอร์เน็ต 
 2.1 ลักษณะของการเขียนข่าวที่เป็นข่าวกีฬาเอื้อต่อการเขียนข่าวด้วยภาษาที่มีสีสัน  เพ่ือสร้างความน่าสนใจ  

น่าต่ืนเตน้ และสร้างความเป็นกนัเองระหว่างผูเ้ขียนและผูอ้่าน ตวัอยา่งเช่น การน าเสนอข่าวของเวบ็ไซตซ์อคเกอร์ซัคดอทคอม 
(www.soccersuck.com) จากประวติัการสร้างองค์กรและพนัธกิจของเวบ็ไซตท่ี์กล่าววา่ตอ้งการสร้างเวบ็ไซตน้ี์เพ่ือเสนอข่าวกีฬา
ฟุตบอลดว้ยภาษาท่ีไม่เป็นทางการ ถึงแมว้า่ภายหลงัจะมีการปรับเปล่ียนใหเ้สนอข่าวอยา่งเป็นทางการมากยิง่ข้ึน แต่ลกัษณะการใช้
ภาษายงัคงมีการใชค้  าเพื่อสร้างความสนุกสนาน ตลกขบขนั และสร้างความเป็นกนัเองระหว่างผูเ้ขียนข่าวและผูอ้่านประหน่ึงว่า
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เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกนั และประการส าคญัของการใชภ้าษาท่ีไม่เป็นทางการในเวบ็ไซตน้ี์เพ่ือสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
ดงันั้นเวบ็ไซต์ซอคเกอร์ซัคดอทคอม (www.soccersuck.com) จึงมีการใชภ้าษาท่ีแตกต่างจากภาษามาตรฐานเพื่อให้เป็นท่ีจดจ า 
และดึงดูดความสนใจของผูอ้่าน ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้วา่ข่าวกีฬาเป็นข่าวชนิดเดียวท่ีผูเ้ขียนข่าวสามารถสร้างสรรคแ์ละเลือกใชภ้าษา
ในการเขียนข่าวไดต้ามความตอ้งการของตน ดงันั้นลกัษณะของข่าวกีฬาจึงไม่เป็นทางการมากนกั [8] การเลือกใชภ้าษาท่ีไม่ใช่
ภาษามาตรฐานเป็นวิธีการอยา่งหน่ึงท่ีผูเ้ขียนข่าวเลือกน ามาใชเ้พ่ือสร้างความน่าสนใจใหแ้ก่ข่าว โดยบางคร้ังผูเ้ขียนไม่ไดค้  านึงถึง
ความถูกตอ้งของภาษาท่ีน ามาใชใ้นการเขียนข่าว ลกัษณะดงักล่าวน้ีอาจส่งผลให้ผูอ้่านซ่ึงคือผูใ้ชภ้าษาไทยนั้นเกิดความสับสน
ระหวา่งภาษาท่ีเป็นมาตรฐานและไม่มาตรฐาน เม่ือรับสารท่ีไม่ถูกตอ้งเป็นเวลานานอาจท าใหผู้อ้่านเขา้ใจไปวา่ส่ิงท่ีตนเองรับรู้นั้น
เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและไม่ไดต้รวจสอบวา่ค าหรือประโยคนั้นตรงตามมาตรฐานในภาษาหรือไม่ 

 2.2 ลักษณะของข่าวกีฬาฟุตบอลที่เป็นข่าวกีฬาต่างประเทศมีการปนภาษาอังกฤษ การปนภาษา หมายถึง  
การใชค้  าของภาษาหน่ึงในบริบทของภาษาหน่ึง อาจจะปนในระดบัค า วลี ลกัษณะทางเสียง ประโยค หรือขอ้ความต่อเน่ือง [9] 
พาดหวัข่าวกีฬาฟุตบอลในอินเทอร์เน็ตมีลกัษณะการปนภาษาต่างประเทศ ในดา้นการใชค้  า การเขียนทบัศพัท ์รวมถึงการใชอ้กัษร
ภาษาองักฤษเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากการแปลข่าวจากต่างประเทศหรือการเขียนข่าวท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัต่างประเทศจึงไม่อาจ
หลีกเล่ียงภาษาต่างประเทศดว้ยเช่นกนั บางคร้ังการแปลข่าวโดยเฉพาะในส่วนท่ีเป็นช่ือนกักีฬา ช่ือสโมสร หรือศพัทเ์ฉพาะของ
กีฬาชนิดนั้น ผูเ้ขียนไม่สามารถหาค าในภาษาไทยมาใชแ้ทนเพ่ือส่ือความหมายใหค้รอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดได ้จึงจ าเป็นตอ้งใชค้  า
ทบัศพัท์ภาษาต่างประเทศไปโดยปริยาย ในขณะเดียวกนัผูเ้ขียนพยายามสร้างความเป็นสากล หรือเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความ
ทนัสมยัจึงเลือกใชค้  าภาษาต่างประเทศในการเขียนข่าว ทั้งน้ีผูอ้่านเองอาจมีความสนใจข่าวนั้นมากยิ่งข้ึนเพราะจะแสดงให้เห็นว่า
ตนเป็นผูรู้้ภาษาต่างประเทศและเป็นคนทนัสมยัเช่นกนั 

 ลกัษณะการใชค้  าทบัศพัท์ภาษาต่างประเทศส่งผลต่อภาษาไทยสองประการคือ ขอ้ดีของการใชค้  าทบัศพัท์
ภาษาต่างประเทศคือท าให้ค  าศพัท์ในภาษาไทยมีเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ผูใ้ชภ้าษาสามารถเลือกใชค้  าไดห้ลากหลายและเหมาะสมกบั 
ความตอ้งการของตนท่ีจะส่ือสารใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ ขอ้เสียคืออาจส่งผลใหค้  าศพัทเ์ดิมท่ีเคยปรากฏใชใ้นภาษาไทยมาตรฐานถูกละเลย
ไปเน่ืองจากมีค าใหม่มาแทน เม่ือค าเดิมไม่ไดรั้บความนิยมค านั้นจะค่อย ๆ หายไปจากภาษาในสังคมจนกระทัง่ตายไปในท่ีสุด 
ดงันั้นการรับค าทบัศพัทภ์าษาต่างประเทศจึงอาจส่งผลใหค้  าท่ีมีความหมายดีอยูแ่ลว้ในภาษาไทยสูญไปกเ็ป็นได ้

 2.3 ผู้อ่านข่าวจากแหล่งดังกล่าวเป็นกลุ่มเฉพาะที่มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัข่าวและศัพท์ในวงการกีฬาฟุตบอล
อยู่แล้ว การใชค้  าเฉพาะในการเขียนพาดหวัข่าวจึงเป็นท่ีเขา้ใจโดยทัว่กนั จากลกัษณะของข่าวกีฬาฟุตบอลท่ีเป็นข่าวเฉพาะ ผูท่ี้อ่านข่าว
กีฬาจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสนใจในข่าวกีฬาฟุตบอลในระดับหน่ึง อีกทั้ งกลุ่มผูอ้่านเหล่าน้ีมักมีพ้ืนฐานในเร่ืองช่ือนักกีฬาและ 
ศพัท์เฉพาะ ลกัษณะการใชภ้าษาในการเขียนพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอลในอินเทอร์เน็ตจึงไม่มีปัญหาในเร่ืองของการส่ือความระหว่าง
ผูเ้ขียนและผูอ้่านมากนัก หากผูเ้ขียนข่าวเลือกใช้ภาษาท่ีตรงตามมาตรฐานทุกค าหรือมีการแปลค าศพัท์เพ่ือให้ตรงกับลกัษณะ 
ทางภาษาไทยอาจท าใหเ้น้ือความบกพร่องและขาดอรรถรสในการอ่านข่าว  

 2.4 แหล่งที่มาของข้อมูลที่มาจากส่ือมวลชนที่เป็นองค์กรอิสระ แหล่งขอ้มูลในอินเทอร์เน็ตส่วนมากมกัเป็น
ส านกัข่าว หรือองคก์รอิสระท่ีไม่ข้ึนต่อองคก์ารการส่ือสาร แต่ยงัถูกควบคุมโดยกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ลกัษณะการ
ใชภ้าษาในการเขียนข่าวจึงไม่เคร่งครัดเร่ืองความถูกตอ้งมากนกั ซ่ึงอาจจะแตกต่างจากการเขียนพาดหวัข่าวกีฬาในส่ือประเภทอ่ืน  

3. ผลกระทบของการเปลีย่นแปลง 
 3.1 สร้างค าหรือส านวนที่แปลกใหม่เพิ่มมากขึน้ จากการศึกษาการใชภ้าษาในการเขียนพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอล

ในกระดานข่าวในอินเทอร์เน็ต พบวา่ มีการใชภ้าษาท่ีหลากหลายทั้งท่ีตรงตามมาตรฐานภาษาไทยและท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ โดยเฉพาะ
เร่ืองค าและส านวน ซ่ึงถา้เป็นค าและส านวนท่ีมีความหมายดีก็อาจส่งผลดีต่อภาษาไทยในด้านท่ีมีค  าและส านวนเพ่ิมมากข้ึน 
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เม่ือค าและส านวนในภาษาเพ่ิมมากยิ่งข้ึนผูใ้ช้ภาษาสามารถเลือกใช้ค  าและส านวนท่ีตรงกับความตอ้งการของตนท่ีจะส่ือสาร 
ให้ผูอ่ื้นได้รับรู้มากยิ่งข้ึนเช่นกัน ค  าและส านวนใหม่เหล่าน้ีช่วยให้บางค าท่ีมีอยู่เดิมแต่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างครอบคลุม 
มีค  าอ่ืนข้ึนมาใชแ้ทนและเหมาะสมกวา่ ลกัษณะนิสัยของคนไทยท่ีนิยมใชส้ านวนหรือค าเปรียบในการส่ือสาร ส านวนท่ีเกิดข้ึนใหม่ใน
วงการกีฬาฟุตบอลอาจมีประโยชน์ในการน าไปใชจ้นเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไปในสังคมและอาจถูกบญัญติัใหใ้ชใ้นภาษาอยา่งถูกตอ้ง  

 3.2 อาจเกดิการเลยีนแบบการใช้ภาษาที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน ลกัษณะภาษาท่ีไม่ตรงตามมาตรฐานท่ีปรากฏใน
การเขียนพาดหวัข่าวกีฬาฟุตบอลในอินเทอร์เน็ตอาจส่งผลกระทบต่อการใชภ้าษาของผูอ้่านซ่ึงกคื็อผูใ้ชภ้าษาในสังคมได ้เน่ืองจาก 
ส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงไดง่้ายและสามารถกระจายข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง ดงันั้นผูอ้่านจึงเขา้ถึงข่าวสาร
เหล่าน้ีไดง่้ายดว้ยเช่นกนั การรับข่าวสารเป็นเวลานานจะท าใหผู้ใ้ชภ้าษาซึมซบัลกัษณะการใชภ้าษาท่ีปรากฏในข่าวจะท าใหผู้อ้่าน
จดจ าการใชภ้าษาเหล่านั้นโดยเฉพาะหากเป็นภาษาท่ีไม่ตรงตามมาตรฐาน ซ่ึงอาจท าให้ผูอ้่านเขา้ใจผิดว่าลกัษณะภาษาท่ีตนเอง
คุน้เคยนั้นเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและมีการเลียนแบบการใชภ้าษาเหล่านั้น หากผูอ้่านเลียนแบบในส่วนท่ีถูกตอ้งก็จะเป็นผลดีในดา้น 
การธ ารงอยูข่องภาษาไทยท่ีถูกตอ้ง ถา้หากผูอ้่านเลียนแบบภาษาท่ีไม่ถูกตอ้งอาจส่งผลกระทบใหผู้ใ้ชภ้าษาใชภ้าษาท่ีผิดนั้นต่อไป
โดยไม่รู้ว่าลกัษณะภาษาท่ีถูกตอ้งนั้นเป็นอย่างไร การใชภ้าษาอาจเปล่ียนรูปแบบเป็นการใช้เพื่อการส่ือสารโดยมิไดค้  านึงถึง  
ความละเอียดอ่อนหรือศิลปะในการใชภ้าษาในการส่ือสารบนส่ืออินเทอร์เน็ตกเ็ป็นได ้[10] 

 3.3 อาจท าให้ผู้อ่านใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องลดน้อยลง จากการใชภ้าษาเลียนแบบในขอ้ 2 ท่ีมีการใชเ้ลียนแบบทั้ง
ท่ีถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้ง อาจท าใหผู้ใ้ชภ้าษาไม่สามารถแยกความแตกต่างหรือความถูกตอ้งในการใชภ้าษาได ้หรือในขณะเดียวกนั
อาจมองวา่ภาษาท่ีเป็นมาตรฐานและไม่เป็นมาตรฐานนั้นไม่ไดมี้ความแตกต่างกนั เพราะยงัมีผูใ้ชภ้าษาท่ีไม่ไดม้าตรฐานอยูอ่ยา่ง
แพร่หลายและไดรั้บความนิยมเป็นจ านวนมาก ดงันั้นอาจส่งผลใหผู้ใ้ชภ้าษาละเลยถึงความถูกตอ้งในการใชภ้าษา คือ ใชภ้าษาตาม 
ความเคยชินและมองวา่ภาษาเป็นเพียงส่ือใชแ้ทนความคิดของตนเท่านั้น โดยไม่ไดม้องวา่ตอ้งอนุรักษภ์าษาท่ีถูกตอ้งไวเ้พื่อแสดง
ถึงวฒันธรรมและเป็นสมบติัของชาติ ในอนาคตผูท่ี้รู้ภาษามาตรฐานในประเทศอาจลดนอ้ยลงและอาจท าใหค้วามส าคญัของภาษา
ลดลงดว้ยเช่นกนั  

 3.4 อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทยโดยรวมของคนในสังคม  ถึงแม้ว่าผูอ้่านข่าวกีฬาฟุตบอลใน
อินเทอร์เน็ตจะเป็นเพียงกลุ่มคนบางกลุ่ม แต่คนเหล่าน้ีเป็นสมาชิกกลุ่มหน่ึงในสังคมใหญ่ คือ ประเทศไทย เม่ือผูใ้ชภ้าษาละเลย
การใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งยอ่มกระทบต่อลกัษณะการใชภ้าษาของคนทัว่ไปในสังคมเช่นเดียวกนั ลกัษณะการใชภ้าษาท่ีปรากฏในการ
เขียนพาดหวัข่าวกีฬาฟุตบอลในอินเทอร์เน็ตอาจไปปรากฏใชใ้นสังคมไทยได ้การเลียนแบบ การเขา้ใจผดิ ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้เม่ือ
ไม่ไดรั้บการแกไ้ขให้ถูกตอ้งปัญหาเหล่านั้นจะสะสมจนกลายเป็นปัญหาระดบัชาติ ภาษาไทยท่ีด ารงอยูม่ากวา่ 700 ปี อาจเกิดการ
เปล่ียนแปลงคร้ังยิ่งใหญ่ ซ่ึงอาจเป็นไปในทางท่ีดีหากคนในสังคมร่วมมือกนัอนุรักษ ์หรือเส่ือมถอยลงหากคนในสังคมยงัละเลย
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในภาษา จนกระทัง่วนัหน่ึงอาจไม่มีภาษาไทยท่ีเป็นเอกลกัษณ์และตวัแทนของวฒันธรรมของชาติไวใ้หค้นไทยได้
ภาคภูมิใจอีกต่อไป 

 4. แนวทางแก้ไขและป้องกนัการใช้ภาษาที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน 
 4.1 รณรงค์ให้ใช้ภาษาในส่ืออนิเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง  ปัจจุบนัส่ืออินเทอร์เน็ตเขา้มามีอิทธิพลต่อคนในสังคมมาก

ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะเร่ืองการส่ือสารท่ีสามารถท าไดอ้ย่างรวดเร็ว เขา้ถึงง่ายและแพร่กระจายไดอ้ย่างรวดเร็ว การใชภ้าษาท่ีปรากฏใน 
ส่ืออินเทอร์เน็ตจึงมีความส าคัญต่อผูใ้ช้ภาษาในสังคม หากมีการส่ือสารภาษาท่ีไม่ถูกต้องตามมาตรฐานเป็นจ านวนมากและ 
เป็นระยะเวลายาวนาน อาจท าใหผู้ใ้ชภ้าษาเกิดการเลียนแบบภาษาท่ีผิดนั้นจนไม่รู้วา่ภาษาท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานนั้นเป็นอยา่งไร ดงันั้น
ผูใ้ชภ้าษาโดยเฉพาะส่ือมวลชนในส่ืออินเทอร์เน็ตตอ้งใหค้วามส าคญักบัการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง คือ ตอ้งมีมาตรการในการใชภ้าษาในการ
ส่ือสาร โดยตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาก่อนเผยแพร่ ส่ือมวลชนในฐานะผูเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารตอ้งมีกฎเกณฑท่ี์ชดัเจน เร่ืองการ
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ใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐาน รวมถึงเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการใชภ้าษาไทยบนส่ือออนไลน์ เพราะผูอ้่านซ่ึงคือผูใ้ชภ้าษาอาจเลียนแบบ
ภาษาของส่ือมวลชนเหล่านั้น หากเลียนแบบในส่ิงท่ีถูกตอ้งกจ็ะเป็นการสืบทอดด ารงภาษาไทยท่ีถูกตอ้งใหอ้ยูคู่่กบัประเทศไทยต่อไปได ้

 ผูรั้บข่าวสารผา่นทางอินเทอร์เน็ตในฐานะเป็นผูใ้ชภ้าษาตอ้งช่วยกนัรณรงคใ์ชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้งดว้ยเช่นกนั  
หากพบเห็นการใชภ้าษาท่ีไม่ถูกตอ้งควรแนะน าและปรับปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นภาษาท่ีถูกตอ้ง เพราะไม่เป็นเพียงแต่แกไ้ขขอ้บกพร่องส่วน
บุคคลเท่านั้น แต่ยงัท าใหผู้อ้่านคนอ่ืน ๆ รับรู้ถึงขอ้ผดิพลาดในการใชภ้าษาและน าไปปรับปรุงการใชภ้าษาของตนใหถู้กตอ้งมากยิ่งข้ึน 
เม่ือผูใ้ช้ภาษาให้ความร่วมมือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการใช้ภาษาท่ีเกิดข้ึน ปัญหาเหล่านั้นก็จะไดรั้บการแกไ้ขเป็นภาษาท่ีถูกตอ้ง 
ภาษาไทยมาตรฐานจะไม่เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเส่ือมลง และอยูเ่ป็นสมบติัท่ีสร้างความภาคภูมิใจใหแ้ก่คนในชาติต่อไป 

 4.2 ก าหนดเป็นกฎหมายหรือข้อก าหนดในการใช้ภาษาในส่ืออินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น  เม่ือการใชภ้าษาไทยใน 
ส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นไปในทิศทางท่ีอาจสร้างความเสียหายให้แก่ภาษาไทยโดยรวม จนไม่อาจควบคุมไดโ้ดยคนในสังคมแลว้  
ทางภาครัฐหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการก าหนดขอ้บงัคบัทางสังคมตอ้งมีส่วนในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน อาจก าหนดเป็น 
ขอ้กฎหมายข้ึนมาเพ่ือควบคุมลกัษณะการใชภ้าษาไทยในส่ืออินเทอร์เน็ต รวมถึงมีบทลงโทษเม่ือกระท าผิดอย่างเป็นรูปธรรม 
มากกวา่เดิม ถึงแมว้า่การตรากฎหมายเพ่ือควบคุมการใชภ้าษาไทยในอินเทอร์เน็ตอาจท าไดย้าก แต่หากปัญหาท่ีเกิดข้ึนในภาษาทวี
ความรุนแรงจนกลายเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถแกไ้ขไดใ้นอนาคต กฎหมายจึงน่าจะเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ผูใ้ช้ปฏิบัติตาม  
คือการใชภ้าษาไทยท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐาน ทั้งน้ีกเ็พ่ือประโยชน์ในการอนุรักษภ์าษาไทยท่ีถูกตอ้งใหค้งอยูต่่อไป 

 4.3 ปลูกฝังจิตส านึกของผู้ใช้ภาษา การแกปั้ญหาดว้ยวิธีการต่าง ๆ อาจสูญเปล่าหากผูใ้ชภ้าษาขาดจิตส านึกใน
การใชภ้าษา ดงันั้นประการส าคญัท่ีผูใ้ชภ้าษาไทยในสังคมตอ้งร่วมมือกนัปฏิบติั คือ การปลูกจิตส านกัรักภาษาและยกยอ่งภาษาไทย  
รักศกัด์ิศรีในความเป็นคนไทย โดยสะทอ้นผา่นลกัษณะการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง ถึงแมว้า่ผูใ้ชภ้าษาจะรับสารจากส่ือหลายประเภททั้ง
ส่ือส่ิงพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน์ หรือส่ืออินเทอร์เน็ต ผูใ้ชภ้าษาตอ้งตระหนกัรู้วา่ส่ิงท่ีตนรับนั้นส่ิงใดถูกตอ้ง ส่ิงใดผิดและจะแกส่ิ้งท่ีผิด
นั้นอยา่งไร ตวัอยา่งเช่น การรับข่าวสารกีฬาฟุตบอลจากส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีมีการใชภ้าษาท่ีหลากหลายทั้งถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้งตาม
มาตรฐาน ผูใ้ชภ้าษาไม่สามารถเปล่ียนแปลงลกัษณะท่ีผิดพลาดนั้นไดท้ั้งหมดหรือไม่สามารถท าไดเ้พียงล าพงั แต่ผูใ้ชภ้าษาตอ้งรับรู้
วา่เจตนาของผูเ้ขียนข่าวนั้นเพ่ือดึงดูดใจผูอ้่านจึงตอ้งใชภ้าษาท่ีแปลกไปจากภาษามาตรฐาน และผูใ้ชภ้าษาตอ้งรู้วา่ภาษาท่ีถูกตอ้งนั้น
คืออยา่งไร และตอ้งน าลกัษณะภาษาท่ีถูกตอ้งนั้นไปใชเ้พ่ือเป็นตวัอยา่งใหแ้ก่ผูใ้ชภ้าษาคนอ่ืน ๆ ในสังคมและเป็นวธีิการท่ีช่วยรักษา
ภาษาไทยท่ีดีใหค้งอยูสื่บไป 
 

สรุป 
รูปแบบการใชภ้าษาในการเขียนพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอลในกระดานข่าวในอินเทอร์เน็ต มีทั้ งรูปแบบการใช้ค  าและ

ส านวน ส่งผลให้ภาษาท่ีใชใ้นการน าเสนอข่าวนั้นน่าสนใจ การเขียนข่าวดว้ยถอ้ยค าท่ีมีสีสันถือเป็นลกัษณะเฉพาะของการเขียน
ข่าวกีฬา การปนภาษาองักฤษเน่ืองจากเป็นข่าวกีฬาฟุตบอลต่างประเทศจึงมีการทบัศพัท์หรือการใชค้  าภาษาต่างประเทศ อีกทั้ง 
การใชภ้าษาต่างประเทศยงัช่วยให้ผูอ้่านรู้สึกวา่ตนเป็นผูรู้้ภาษาต่างประเทศและเป็นคนทนัสมยั ค  าหรือส านวนในข่าวกีฬาบางค า
ตอ้งอาศยัความเขา้ใจและการตีความตามบริบท เน่ืองจากบางค าเป็นศพัทเ์ฉพาะท่ีคนในวงการกีฬาฟุตบอลหรือผูท่ี้อ่านข่าวกีฬามา
โดยตลอดจะเขา้ใจ แต่หากผูท่ี้ไม่คุน้เคยกบัการอ่านข่าวกีฬาฟุตบอลอาจเขา้ใจคลาดเคล่ือนได ้รวมถึงแหล่งท่ีมาในการน าเสนอข่าว
กีฬาบนอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นองค์กรอิสระจึงสามารถน าเสนอข่าวดว้ยถอ้ยค าท่ีไม่เป็นทางการนกั ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใช้
ภาษาในการพาดหัวข่าวกีฬาฟุตบอลในอินเทอร์เน็ต คือผูใ้ชภ้าษาหรือผูอ้่านมีค าหรือส านวนใหม่ ๆ มาใชเ้พ่ือส่ือความหมายเพ่ิม
มากข้ึน แต่รูปแบบภาษาเหล่าน้ีอาจส่งผลให้ผูใ้ชภ้าษาใชภ้าษาไทยท่ีถูกตอ้งลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อผูใ้ชภ้าษาเป็นวงกวา้ง 
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวท าไดโ้ดยรณรงคใ์ห้ใชภ้าษาในส่ืออินเทอร์เน็ตอยา่งถูกตอ้ง หากสถานการณ์การใชภ้าษาท่ี 
ไม่ถูกตอ้งตามมาตรฐานทวีความรุนแรงข้ึนอาจแกไ้ขโดยก าหนดเป็นกฎหมายหรือขอ้ก าหนดในการใชภ้าษาในส่ืออินเทอร์เน็ต 
นอกจากน้ียงัตอ้งปลูกฝังจิตส านึกของผูใ้ชภ้าษา ให้ใชภ้าษาและเผยแพร่ภาษาท่ีถูกตอ้งเพ่ือให้ภาษาไทยยงัคงอยูสื่บไป ธรรมชาติ
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ของภาษายอ่มมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคม เวลา และความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีช่องทางในการส่ือสารท่ีเพ่ิมข้ึน
และอ านวยความสะดวกให้ผูค้นเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวกและรวดเร็ว เช่น ส่ือออนไลน์ จึงมีอิทธิพลต่อผูใ้ช้ภาษาเป็น 
อย่างมาก ดงันั้นในฐานะผูใ้ชภ้าษาเองก็ตอ้งตระหนักรู้ถึงขอ้ดีของการสร้างสรรค์ภาษาใหม่ ๆ ท่ีน่าสนใจ และตอ้งพิจารณาถึง 
ความงดงามของภาษาท่ีเป็นแบบแผนและถูกตอ้งดว้ยเช่นกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 
 การใชภ้าษาในการรายงานข่าวบนส่ืออินเทอร์เน็ตมีลกัษณะท่ีน่าสนใจ และส่งผลต่อผูใ้ชภ้าษาในวงกวา้ง เน่ืองจากเป็น
ส่ือท่ีเขา้ถึงและกระจายข่าวสารไดง่้าย  รูปแบบของภาษาในการรายงานข่าวท่ีสนุกสนาน อาจส่งผลให้เกิดความเขา้ใจคาดเคล่ือน
หรือเกิดการเลียนแบบจนภาษาเบ่ียงเบนไปจากมาตรฐาน ผูใ้ช้ภาษาจึงต้องตระหนักถึงวตัถุประสงค์ของการส่งสารนั้ น ๆ 
ขณะเดียวกนัตอ้งไม่ละเลยความถูกตอ้งในการใชภ้าษาไทยดว้ยเช่นกนั ความน่าสนใจของการใชภ้าษาในการเขียนพาดหัวข่าว 
บนส่ือออนไลน์ไม่เพียงแต่เฉพาะข่าวกีฬาเท่านั้น แต่ยงัมีรูปแบบการใชภ้าษาในการน าเสนอข่าวประเภทอ่ืน ๆ บนส่ือออนไลน์ท่ี
น่าสนใจอีกเป็นจ านวนมาก เช่น การสร้างค าศพัทห์รือส านวนใหม่ ๆ ตลอดเวลา ส่ิงเหล่าน้ีลว้นสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการใชภ้าษาของ
ผูค้นในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคม เวลา และช่องทางในการส่ือสารไดเ้ป็นอยา่งดี 
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กำรส่งบทควำมต้นฉบับเพ่ือกำรตพีมิพ์ 
ของวำรสำรวชิำกำรมหำวทิยำลยัรำชภัฏเพชรบุรี 

 

วารสารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  เป็นวารสารดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีบทความท่ีจะไดรั้บการ
เผยแพร่ต้องได้รับการประเมิน คุณภาพโดยผู ้ทรงคุณวุฒิ  (peer review) ในสาขาวิชานั้ นๆ  อย่างน้อย 3 ท่านต่อ 
1 บทความในรูปแบบผู ้พิจารณาไม่ทราบช่ือผู ้แต่ง และ ผู ้แต่งไม่ทราบช่ือผู ้พิจารณา (Double-blind peer review)  
โดยบทความวิจยัท่ีไดรั้บการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ถือเป็นกรรมสิทธ์ิ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุ รี  ห้ ามน าข้อความทั้ งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ ้ า  เว ้นแต่จะได้รับอนุญาต 
จากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีการอ้างอิงอย่างเหมาะสม โดยเน้ือหาต้นฉบับท่ีปรากฏในวารสารฯ  
เป็นความรับผิดชอบของผูนิ้พนธ์บทความหรือนักวิจัยผูเ้ขียนบทความ ทั้ งน้ีไม่รวมความผิดพลาดอนัเกิดจากเทคนิค 
การพิมพก์องบรรณาธิการฯ  

 

วตัถุประสงค์และขอบเขตของวำรสำร 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรีเป็นวารสารกลุ่ม สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เปิดรับบทความวิชาการ (review article) และบทความวิจัย (research article) ของทั้ งผูท้รงคุณวุฒิ นักวิชาการ อาจารย ์
นกัศึกษา ตลอดจนผูท่ี้มีประสบการณ์หรือมุมมองทางดา้นงานวิชาการดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์แบบบูรณาการท่ี
ส่งผลกระทบต่อการพฒันาองคค์วามรู้ พฒันาสังคมและประเทศชาติอยา่งกวา้งขวาง โดยบทความดงักล่าวตอ้งน าเสนอองค์
ความรู้หรือแนวคิดใหม่ท่ีไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้ การวิจยัท่ีลุ่มลึก และไม่เคยถูกน าไปตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารหรือ
ส่ิงพิมพอ่ื์นในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงมาก่อน  
 

ก ำหนดพมิพ์เผยแพร่ 
วารสารมีก าหนดพิมพเ์ผยแพร่ปีละ  3  ฉบบั ดงัน้ี   
  ฉบบัท่ี  1  เดือนมกราคม – เมษายน   

ฉบบัท่ี  2  เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 
ฉบบัท่ี  3   เดือนกนัยายน – ธนัวาคม 

 

ข้อก ำหนดของบทควำมต้นฉบับ 
ตน้ฉบบัตอ้งพิมพด์ว้ยโปรแกรมไมโครซอฟตเ์วิร์ด (Microsoft Word) เวอร์ชัน่ 2003 หรือ 2007 หนา้กระดาษ A4 

ความยาวไม่เกิน 8-10 หนา้กระดาษ รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอา้งอิง ดา้นบนและดา้นในเวน้ห่างจากขอบกระดาษ 2.7 
เซนติเมตร ด้านล่างและด้านนอกเวน้ห่างจากขอบกระดาษ 1.5 เซนติเมตร มีเลขหน้าก ากับทุกหน้า ท่ีด้านบนขวา 
ของเอกสาร  บทความตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

 ช่ือเร่ืองภาษาไทย  พิมพด์ว้ยตวัอกัษร Angsana New ตวัหนาขนาด 20 pt จดักลางหนา้ 
 ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ พิมพด์ว้ยตวัอกัษร Angsana New ขนาด 20 pt จดักลางหนา้ 
 ช่ือผู ้เขียนภาษาไทย พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 16 pt จัดกลางหน้า เว ้นห่างจากช่ือเร่ือง

ภาษาองักฤษ  1  บรรทดั 



 ช่ือผูเ้ขียนภาษาอังกฤษ  พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 16 pt จัดกลางหน้า เวน้ห่างจากผูเ้ขียน
ภาษาไทย  1  บรรทดั 

 หน่วยงาน สถานท่ีท างาน หรืออีเมลข์องผูเ้ขียนพิมพด์ว้ย Angsana New  ตวัปกติ ขนาด 16 pt จดักลางหนา้ 
 บทคดัยอ่ พิมพด์ว้ย Angsana New ตวัหนา ขนาด 16 pt เน้ือหาในบทคดัยอ่ พิมพด์ว้ย Angsana New ตวัปกติ 

ขนาด 14 pt ความยาวไม่เกิน 300 ค  า ซ่ึงควรประกอบดว้ยรายละเอียดโดยสรุปของวตัถุประสงคก์ารวิจยั ระเบียบวิธีการวิจยั
และผลของการวจิยัเป็นตน้  
 ค ำส ำคัญ  3-5 ค า พิมพ์ด้วย Angsana New  ตัวปกติ ขนาด 14 pt ไม่ต้องคั่นด้วยเคร่ืองหมาย comma  
โดยเวน้ห่างจากบทคดัยอ่ 1 บรรทดั 

 Abstract พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวหนา ขนาด 16 pt เน้ื อหาใน  Abstract พิมพ์ด้วย  Angsana New  
ตวัปกติ ขนาด 14 pt ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบับทคดัยอ่และการเขียนถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ดา้นภาษา   

 Keywords มี 3-5 ค  า พิมพด์ว้ย Angsana New ตวัปกติ ขนาด 14 pt เวน้ห่างจาก abstract 1 บรรทดั  
 บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เรียงล าดับเหมือนกันดังน้ี คือ ช่ือเร่ือง, ช่ือผูเ้ขียน, หน่วยงาน, 

บทคดัยอ่, ค  าส าคญั, Abstract และ Keywords จากนั้นจึงตามดว้ยเน้ือเร่ือง 
 เน้ือเร่ืองภาษาไทย พิมพ์ดว้ย Angsana New ตวัปกติ ขนาด 14 pt จัดกระจายแบบไทย และจดัเป็นแบบ 1 

คอลมัน์ 
 เน้ือเร่ืองภาษาองักฤษ พิมพ์ดว้ย Angsana New ตวัปกติ ขนาด 14 pt จดักระจายแบบไทย และจดัเป็นแบบ

คอลมัน์ 1 คอลมัน์  
 ตารางและภาพประกอบ  
 

 ตำรำง  
        ใหร้ะบุช่ือตารางท่ีกระชบัและส่ือถึงเน้ือหาในตารางโดยพิมพเ์หนือตาราง (ชิดซา้ย) และเรียงล าดบัตารางดว้ย

ตวัเลขอารบิคจากนอ้ยไปมากตามล าดบั (ตำรำงที ่1 ตำรำงที ่2, Table 1, Table 2) ซ่ึงในตารางอาจใชต้วัยอ่ไดแ้ต่ตอ้งอธิบาย
เพ่ิมเติมใตต้ารางแบบเชิงอรรถ (footnote) ให้ชดัเจน  หากจ าเป็นตอ้งระบุท่ีมาของตารางให้ระบุในรูปแบบของการอา้งอิง
แทรกในเน้ือหา (ดูหลกักำรเขียนอ้ำงองิแทรกในเน้ือหำ)   

 

 ภำพประกอบ 

        ให้ระบุช่ือภาพประกอบให้ระบุท่ีมาไวใ้ตรู้ปภาพ (จดักลาง) กรณีท่ีมีรูปภาพหลายภาพ ให้ระบุล าดบัของ
รูปภาพ (รูปที ่1 รูปที ่2, Figure 1 , Figure 2) หากจ าเป็นตอ้งระบุท่ีมาของรูปภาพใหร้ะบุในรูปแบบของการอา้งอิงแทรกใน
เน้ือหา (ดูหลกักำรเขียนอ้ำงองิแทรกในเน้ือหำ) และหากเป็นรูปภาพท่ีผูเ้ขียนจดัท าหรือถ่ายรูปนั้นเองใหร้ะบุหลงัจากช่ือภาพ
หรือค าอธิบายใตภ้าพดว้ยขอ้ความดงัน้ี “(ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั)” แนบไฟลภ์าพประกอบท่ีใชใ้นบทความโดยบนัทึกแต่ละไฟล์
ในรูปแบบ .JPG หรือ .PNG หรือ .PDF ภาพตอ้งคมชดัและมีขนาดท่ีสามารถเห็นรายละเอียดไดอ้ยา่งครบถว้น 

 เอกสารอา้งอิง  ให้เรียงเอกสารท่ีใชอ้า้งอิงทั้งหมดตามล าดบัตวัอกัษรตวัแรกของรายการท่ีอา้งอิง  โดยยึด
วิธีการเรียงตามพจนานุกรม  และใชว้ิธีการอา้งอิงรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver) 
 
 
 
 



กำรเขียนเอกสำรอ้ำงองิ 
 เอกสารอา้งอิงทุกฉบบัตอ้งมีการอา้งหรือถูกกล่าวในบทความ  การเขียนเอกสารอา้งอิงใชรู้ปแบบแวนคูเวอร์โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 1. กำรอ้ำงองิแทรกในเน้ือเร่ือง 
  เม่ือส้ินสุดขอ้ความท่ีตอ้งการอา้งอิง  ใส่หมายเลขอา้งอิงไวใ้นวงเล็บใหญ่  โดยใชเ้ลขอารบิค เช่น [1] หรือ  
[1, 5] หรือ [1-3] 
 2. กำรอ้ำงองิท้ำยบทควำม 
  2.1 วำรสำร   
   ช่ือผูเ้ขียน.  ช่ือเร่ือง. ช่ือวารสาร ปีท่ีพิมพ;์ เล่มท่ี:หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย.  เช่น 
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