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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัประเภทวิจยัและพฒันา มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอ่าน

ออนไลน์เน้นการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจและแนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์และการใชก้ลวิธีในการอ่านส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 2) ประเมินประสิทธิผลของ 
การใชรู้ปแบบ คือ (2.1) ศึกษาความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์ของผูเ้รียนก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ (2.2) ศึกษาการใชก้ลวธีิ
การอ่านเพื่อความเขา้ใจของผูเ้รียนหลงัการใชรู้ปแบบ (2.3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อรูปแบบ และ 3) ประเมินผลรับรองรูปแบบ
การสอนอ่านออนไลน์เนน้การใชก้ลวธีิการอ่านเพื่อความเขา้ใจและแนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวชิาการ 

การวจิยัแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ระยะการวจิยั (Research: R1) เป็นการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน ระยะท่ี 2 ระยะการ
พฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบการสอนอ่าน ระยะท่ี 3 ระยะการวิจยั (Research: R2) เป็นการทดลองใช้
รูปแบบการสอนอ่าน และระยะท่ี 4 ระยะการพฒันา (Development: D2) เป็นการประเมินประสิทธิผลและรับรองรูปแบบการสอนอ่าน  
กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ชั้นปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาองักฤษส าหรับจุลชีววิทยา 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 27 คน ท่ีไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
การทดลองใชเ้วลา 16 สัปดาห์  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) รูปแบบและเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบ ไดแ้ก่ คู่มือการใช้
รูปแบบ แผนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบจ านวน 8 แผนและแบบฝึก 2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์ 3) 
แบบส ารวจการใชก้ลวิธีในการอ่าน 4) แบบบนัทึกการอ่าน 5) แบบสอบถามพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบ สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั
ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหาในการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจยัพบวา่  1) รูปแบบการสอนอ่านออนไลน์เนน้การใชก้ลวิธีการอ่านเพื่อความเขา้ใจและแนวทางการเรียนรู้ภาษาในการ
อ่านเชิงวิชาการ (CALLA) ท่ีผูว้ิจัยได้พฒันาข้ึนประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ วตัถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
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กระบวนการเรียนการสอน และการวดัและประเมินผล มีขั้นตอนการด าเนินงานเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะท่ี 1 การเตรียม (P: 
Preparation) ระยะท่ี 2 การน าเสนอ (E: Explicit Instruction Presentation) ระยะท่ี 3 การฝึก (S: Strategies Practice) ระยะท่ี 4 การประเมิน (S: 
Self Evaluation) และ ระยะท่ี 5 การขยาย (E: Expansion) ซ่ึงรูปแบบไดรั้บการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน วา่มีความสมเหตุสมผล
เชิงทฤษฎี มีความเป็นไปไดแ้ละมีความสอดคลอ้งในระดบัดีมาก และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) คะแนนความสามารถในการอ่าน
เชิงวชิาการออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่งหลงัเรียนดว้ยรูปแบบเพิ่มข้ึนกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  3) การใชก้ลวธีิในการอ่าน
ของกลุ่มตวัอยา่งหลงัเรียนรูปแบบเพิ่มข้ึนกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กลวิธีท่ีผูเ้รียนใชม้ากท่ีสุดไดแ้ก่ ประเมินขอ้มูล
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ  หาใจความส าคญั สร้างและรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งออนไลน์ท่ีหลากหลาย 4) กลุ่มตวัอย่างมีพึงพอใจต่อ
รูปแบบในระดบัมากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจในดา้นคุณประโยชน์ ดา้นกิจกรรม ดา้นรูปแบบ และดา้นเน้ือหา 5) รูปแบบการสอนอ่าน
ออนไลน์เน้นการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเขา้ใจและแนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) ได้รับการรับรองจาก
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน วา่มีความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี มีความเป็นไปไดแ้ละมีความสอดคลอ้งในระดบัดีมาก   
 

ค าส าคญั : การสอนอ่านออนไลน์ การอ่านเชิงวชิาการ แนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวชิาการ (CALLA) กลวธีิการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
 

Abstract  
The objectives of this research were to; 1) develop and determine the efficiency of Online Reading Instructional Model Through 

Reading Comprehension Strategies Integrating with Cognitive Academic Language Learning Approach (CALLA) to Enhance Academic 
Online Reading Ability and Strategy Use for Undergraduate Students 2) estimate the effectiveness of the Model by 2.1) comparing students’ 
academic online reading ability before and after learning by using model 2.2) comparing students’ reading comprehension strategies use 
before and after learning by using model 2.3) studying students’ satisfaction toward the model, and 3) verify Online Reading Instructional 
Model Through Reading Comprehension Strategies Integrating with Cognitive Academic Language Learning Approach (CALLA) 

The research was divided into 4 phases; phases 1 Research: R1 was background information analysis, phase 2 Development: D1 
was reading instruction model design and development, phase 3 Research: R2 was reading instruction model experiment, and phase 4 
Development: D2 was reading instruction model efficient evaluation and model verification. The samples of this research were 27 of 3rd 
year Microbiology undergraduate students who enrolled English for Microbiology 2 subject in Semester 2 of Academic year B.E. 2561 at 
Nakhon Pathom Rajabhat University, by Purposive Sampling. The experiment was carried out for 16 weeks. The research instruments used 
in this research were 1) PESSE Model including teacher’s manual, 8 lesson plans and exercises 2) Academic Online Reading Ability Test 
3) Reading Comprehension Strategies Survey 4) Reading Log 5) Questionnaire for students’ satisfaction toward this model The statistics 
used were Mean, S.D. for quantitative data and content analysis for qualitative data 

The results were as follows: 1) The Online Reading Instructional Model Through Reading Comprehension Strategies Integrating 
with Cognitive Academic Language Learning Approach (CALLA) to Enhance Academic Online Reading Ability and Strategy Use for 
Undergraduate Students consists of 5 components; principles, objectives, teaching and learning management, teaching and learning 
procedure, and evaluation including 5 phases: Phase 1 P: Preparation, Phase 2 E: Explicit Instruction Presentation, Phase 3 S: Strategies 
Practice, Phase 4 S: Self Evaluation) and Phase 5 E: Expansion. The PESSE Model was verified by five experts a good to the highest level 
and the efficiency of the model met the assigned criteria 80/80. 2) The students’ academic online reading ability after learning by the PESSE 
model was higher than before learning significantly at 0.05.  3) The students’ reading strategies use after learning by the PESSE model was 
higher than before learning significantly at 0.05. Critically evaluating information online, Determining Main Ideas and Locating information 
from multiple online resources were the highest strategies used. 4) The students were satisfied toward the use of PESSE Model at the highest 
level in benefit, activities, form, and content aspects. 5) The PESSE Model was verified by five experts at the highest which is congruent 
with the theories’ rationality and probability.  
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บทน า   
ในยุคสังคมโลกปัจจุบนัท่ีมีการติดต่อส่ือสารและการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว การเรียนการสอนภาษาองักฤษเป็น

ส่ิงจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การติดต่อส่ือสาร เน่ืองจากภาษาองักฤษถูกใชเ้ป็นภาษาสากลท่ีทุกคนตอ้งเรียนรู้เพ่ือประโยชน์แก่
ตนเองทั้ งในดา้นการส่ือสาร การแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม ช่วยพฒันาผูเ้รียนให้มีวิสัยทศัน์กวา้งไกลเพ่ือการติดต่อส่ือสารกับ
ต่างประเทศได ้  ดงันั้นผูเ้รียนภาษาองักฤษท่ีสามารถใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว อ่านถูก ใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
เรียนภาษาต่างประเทศ การอ่านจะช่วยพฒันาบุคคลและสังคม ท าใหบุ้คคลมีความคิดสร้างสรรค ์ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ การ
อ่านจึงเป็นทกัษะจ าเป็นท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในส่ีทกัษะของการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ในฐานะท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ (English 
as a foreign language: EFL) ทกัษะน้ีมีความส าคญัหรือจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับผูเ้รียนในระดบัมหาวทิยาลยั ซ่ึงมีรายวชิาการอ่านเป็น
จ านวนมากท่ีเป็นรายวิชาบงัคบัในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ในประเทศไทย เพ่ือสนับสนุนให้เห็นถึง
ความส าคญัของทกัษะการภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดท่ีจะตอ้งฝึกฝน” เพราะช่วย
ใหผู้เ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองหรือเป็นภาษาต่างประเทศจะมีความกา้วหนา้ทางภาษาสูงยิง่ข้ึนและท าใหบ้รรลุเป้าหมายใน
การเรียนทุกสาขาวิชาในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ การมุ่งเนน้เก่ียวกบักลวิธีการเรียนรู้ภาษา เพ่ือยกระดบัความกา้วหนา้ของ
นกัศึกษาเก่ียวกบัทกัษะการอ่านไดมี้การกล่าวถึงกนัอยา่งกวา้งขวางในงานวจิยัในปัจจุบนั [1, 2, 3]  

การอ่านถือเป็นทกัษะท่ีจะคงอยูแ่ละส่งเสริมบุคคลนั้นๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั [4] ท่ีกล่าววา่ ทกัษะของการอ่านภาษาองักฤษ
มีความส าคญัและเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์อย่างมากในการแสวงหาความรู้ของผูเ้รียน ดงันั้นผูเ้รียนจึงตอ้งอ่านหนังสือ ต ารา หรือ
วารสารภาษาองักฤษเพ่ือเสริมสร้างความรู้ในสาขาของตนเองอยา่งกวา้งขวางและมีความลึกซ้ึง  

จากส านกังานสถิติแห่งชาติ เผยผลส ารวจการอ่านของคนไทยในปี 2558 พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่เพ่ิมเวลาอ่านข้ึนจากปี 
2556 โดยในปี 2558 นกัศึกษาส่วนใหญ่อ่านเพ่ิมเป็น 66 นาที/วนั และในการส ารวจปีน้ี เป็นปีแรกท่ีรวมการอ่านในสังคมออนไลน์ 
ทั้งเฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรมทวิตเตอร์ เอสเอม็เอส และอีเมล แต่ไม่รวมแชททั้งน้ีกลุ่มเดก็และเยาวชนมีการอ่านมากท่ีสุด นิยมอ่าน
การ์ตูน ภาพวาดประกอบ และนิยาย ขณะท่ีผูใ้หญ่วยัท างาน อ่านข่าวหนงัสือพิมพ ์ บทความ และสารคดี ร้อยละ 67.3 รองลงมา
ขอ้ความในส่ือออนไลน์ ร้อยละ 51 ส่วนวยัสูงอายอุ่านนอ้ยท่ีสุดเฉล่ีย 44 นาที/วนั [5] 

การศึกษาระดบัอุดมศึกษานั้นทกัษะการอ่านเป็นทกัษะท่ีมีความจ าเป็นและส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับนักศึกษาในการท่ีจะ
แสวงหาความรู้และน าองคค์วามรู้นั้นไปต่อยอด ถึงแมว้า่นกัศึกษาไทยจะไดเ้รียนและฝึกการอ่านภาษาองักฤษมาเป็นเวลานานแต่
การเรียนภาษาองักฤษในประเทศไทยจากผลการทดสอบโทเฟล TOEFL (Test of English as a Foreign Language ) ปี 2013 พบวา่ 
คะแนนเฉล่ียของคนไทยท่ีสอบโทเฟลอยู่ท่ี 76 คะแนน ซ่ึงสูงกว่าในปี 2009 ท่ีไดเ้พียง 74 คะแนน แต่เม่ือเทียบอนัดบัในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน กลบัพบวา่มีคะแนนอยูใ่น 3 อนัดบัสุดทา้ยของประเทศอาเซียน รองจาก สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 
เมียร์มาร์ และเวียดนาม  [6] ซ่ึงจากผลคะแนนโทเฟลดงักล่าว ท าให้เห็นถึงศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษของคนไทย เด็กไทยท่ีตอ้ง
ไดรั้บการพฒันาทกัษะภาษาทั้ง 4 ดา้น ทั้งทกัษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน เพ่ือให้น าไปสู่การใชง้านไดจ้ริง  [7] กล่าวว่า ปัญหา
หลกัท่ีผูเ้รียนส่วนใหญ่มกัจะประสบปัญหาในการอ่านภาษาองักฤษ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเรียนในชั้นสูงข้ึน เน่ืองจากเน้ือหาท่ีอ่าน
มีความยากมากข้ึน และการเรียนการสอนภาษาองักฤษในระดบัตน้และในระดบัสูงมีความแตกต่างกนัในเร่ืองเน้ือหาของเร่ืองท่ี
อ่าน ท าให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอ่านต ่า ดงันั้นผูส้อนจึงควรสอนกลวิธีการอ่านให้ผูเ้รียน เพื่อท่ีจะท าให้ผูเ้รียน
สามารถพฒันาความสามารถในการอ่านให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน [8] กล่าวว่า จุดดอ้ยท่ีส าคญัของนักศึกษามหาวิทยาลยัก็คือ 
ความสามารถในการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ ถึงแมว้า่ในประเทศไทยมีการเรียนการสอนภาษาองักฤษมาตั้งแต่ระดบัตน้ แต่ใน
ปัจจุบนันักศึกษามหาวิทยาลยัก็ยงัมีอุปสรรคในการใชภ้าองักฤษในการส่ือสารเชิงวิชาการ เน่ืองจากการสอนภาษาองักฤษใน
บริบทเชิงวิชาการไม่ไดถู้กน ามาสอนตั้งแต่การเรียนรู้ภาษาในระดบัตน้  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมไดมี้การจดัการทดสอบวดั
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ความสามารถทางภาษาองักฤษโดยใชแ้บบทดสอบมาตรฐานภาองักฤษซ่ึงวดัระดบัความสามารถตามกรอบสภายโุรป (Common 
European Framework of Reference) ส าหรับนักศึกษาแรกเขา้ เพ่ือน ามาจัดล าดับในการแบ่งระดับความสามารถในการเรียน
ภาษาองักฤษ ตามประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม เร่ือง เกณฑก์ารประเมินความรู้และทกัษะภาษาองักฤษ พ.ศ. 2561 ข้ึน โดย
ก าหนดเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีภาพปกติ ดา้นการประเมินความรู้และทกัษะดา้นภาษาองักฤษ วา่นกัศึกษาตั้งแต่
ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไปตอ้งผ่านการประเมินความรู้และทกัษะภาษาองักฤษตามเกณฑ์ ดงัน้ี นักศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชา
ภาษาองักฤษ CEPT ไม่นอ้ยกวา่ 30 คะแนน Vantage ไม่นอ้ยกวา่ 50 คะแนน TOEFL (ITP) ไม่นอ้ยกวา่ 473 TOEFL (iBT) ไม่นอ้ย
กว่า 52 IELTS Academic Module ไม่น้อยกว่า 500 หรือ Redesigned TOEIC CU-TEP ไม่น้อยกว่า 45 และนักศึกษาสาขาอ่ืนๆ 
CEPT ไม่น้อยกว่า 27 คะแนน Vantage ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 
IELTS Academic Module ไม่นอ้ยกวา่ 450 หรือ Redesigned TOEIC CU-TEP ไม่นอ้ยกวา่ 39 
ซ่ึงจากการทดสอบพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่สอบไดใ้นระดบั A2 มีความสามารถในการอ่านเพียงแค่เขา้ใจขอ้ความสั้นๆ และง่ายๆ 
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมส่วนใหญ่มีความสามารถในการอ่านอยูใ่นระดบัต ่า ซ่ึงส่งผลใหน้กัศึกษาขาดความสามารถ
ในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ รวมทั้งการอ่านออนไลน์ดว้ย การเขา้อินเตอร์เน็ตจะเขา้หน้าเวบ็เพจของนักศึกษาในปัจจุบนันั้นมี
วตัถุประสงค์เพ่ือเช็คอีเมล์ พูดคุยกบัเพ่ือน และหาขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือการศึกษา ส่ิงเหล่าน้ีเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน
ออนไลน์ทั้งส้ิน ประโยชน์ท่ีส าคญัท่ีสุดขอ้หน่ึงของอินเตอร์เน็ตคือการคน้หาขอ้มูลความรู้ต่างๆ แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ ขอ้มูลท่ี
ไดรั้บมาถูกตอ้งเพียงใด เน่ืองจากสภาพปัญหาท่ีนกัศึกษายงัขาดความสามารถในการอ่านออนไลน์ ไม่สามารถอ่านและตดัสินใจ 
ประเมินขอ้มูลท่ีหามาไดจ้ากอินเตอร์เน็ต นักศึกษาไม่สามารถพฒันาวิธคิด และวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็น
ส่วนประกอบหลกัส าคญัในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาความสามารถในการอ่านออนไลน์ การอ่านออนไลน์มีความจ าเป็น
และความส าคญัในการท่ีจะท าให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการอ่านอยา่งมาก ช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเพ่ิมความสามารถในการ
อ่านเพ่ือความขา้ใจ กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน และช่วยในการพฒันาทกัษะในการอ่าน นอกจากน้ีแนวทางการเรียนรู้ภาษาใน
การอ่านเชิงวิชาการช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีกระบวนการในการเรียนรู้และผลลพัธ์ของการเรียนภาษาเป้าหมาย ช่วยให้ผูเ้รียนใช้
กลวิธีในการอ่านทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษา ส่งเสริมทศันคติท่ีดี และสร้างความตระหนกัรู้ใน
การใชก้ลวิธีในการอ่าน [9, 10] ผูว้ิจยัจึงสนใจท าการวิจยัและพฒันารูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความ
เขา้ใจบูรณาการกบัแนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวชิาการ (CALLA) 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจบูรณาการกบั

แนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์และการใช้
กลวธีิในการอ่านส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจบูรณาการกบั
แนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์และการใช้
กลวธีิในการอ่านส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ดงัน้ี 

  2.1 เพ่ือศึกษาความสามารถในการอ่านออนไลน์เพ่ือความเขา้ใจของผูเ้รียนก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการ
สอนอ่านออนไลน์โดยใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจบูรณาการกบัแนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) 
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงวชิาการออนไลน์และการใชก้ลวธีิในการอ่านส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

  2.2 เพ่ือศึกษาการใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจของผูเ้รียนหลงัการใชรู้ปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้
กลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจบูรณาการกบัแนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการอ่านเชิงวชิาการออนไลน์และการใชก้ลวธีิในการอ่านส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
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  2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อรูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ
บูรณาการกบัแนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) 

3. เพ่ือการประเมินผลรับรองรูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจบูรณาการกบัแนว
ทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
การพฒันารูปแบบการสอนอ่าน เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยเป็นการผสมผสานวิธีการวิจยั 

(Mixed Methods Research) ทั้งน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนในการด าเนินการวจิยัและพฒันาในคร้ังน้ีออกเป็น 4 ระยะ ดงัน้ี 
ระยะที ่1 การวจิัย (Research: R1) เป็นการศึกษาวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน ด าเนินการดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ศึกษา วิเคราะห์ ขอ้มูลพ้ืนฐาน สภาพปัญหา โดยใชแ้บบวิเคราะห์ขอ้มูล ความตอ้งการจ าเป็น เก่ียวกบัการสอน
อ่านออนไลน์เพ่ือความเขา้ใจ โดยผูว้ิจยัท าการสังเคราะห์เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ กลวิธีการ
อ่านออนไลน์ การสอนและกลวิธีแนวทางการเรียนรู้ภาษาเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการ กบักลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน โดยใชแ้บบสอบถามความตอ้งการจ าเป็น  

ขั้นท่ี 2 วเิคราะห์แนวทางและรูปแบบการสอนอ่าน โดยใชแ้บบบนัทึกและแบบวเิคราะห์เอกสาร 
ขั้นท่ี 3 ตรวจสอบ ยืนยนั ค  านิยามและแนวทางในการจดัการเรียนการสอนอ่าน โดยด าเนินการประชุมกลุ่ม (Focus 

Group) ร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนภาษาองักฤษ และอาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษ 
 

ระยะที ่2 การพฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจบูรณาการกบัแนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ
และการใช้กลวิธีในการอ่าน ด าเนินการดงัน้ี 

1. พฒันาร่างรูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใชก้ลวธีิการอ่านเพ่ือความเขา้ใจบูรณาการกบัแนวทางการเรียนรู้ภาษาใน
การอ่านเชิงวชิาการ 

2. พฒันาเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการสอนอ่าน ประกอบไปดว้ย 1) แบบฝึกการอ่าน 2) แผนการจดัการเรียนรู้การอ่าน 
3) แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 4) แบบส ารวจการใชก้ลวิธีการอ่าน
ภาษาองักฤษเชิงวิชาการก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 5) แบบบนัทึกการอ่าน 6) แบบสอบถามความพึงพอในของผูเ้รียนท่ีมีต่อการ
ใชรู้ปแบบ และ 7) คู่มือประกอบการใชรู้ปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจบูรณาการกบัแนว
ทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ 

3. การหาประสิทธิภาพรูปแบบ เป็นการทดสอบร่างรูปแบบ กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน โดยการทดสอบกลุ่มเล็ก 
(Small Group) โดย 1) ท าการปฐมนิเทศกลุ่มตวัอยา่ง 2) ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนซ่ึงเป็นแบบทดสอบแบบปรนยั แบบ 4 
ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ เวลา 50 นาที 3) ทดลองใชรู้ปแบบการสอนอ่าน โดยก าหนดให้ผูเ้รียนเรียนตามแผนการเรียนการสอน 8 
แผนๆ ละ 1 สัปดาห์ๆ ละ 4 ชัว่โมง รวมเป็น 10 สัปดาห์ จ านวน 40 ชัว่โมง 4) ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบ
แบบปรนยั จ านวน 4 ตวัเลือก 40 ขอ้ เวลา 50 นาที 5) สนทนากลุ่มกบัผูเ้รียนเพ่ือสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบ และ 6) 
เกบ็รวมรวบขอ้มูลจากการท าแบบทดสอบและการท าแบบส ารวจการใชก้ลวธีิการอ่าน เพ่ือน าไปวเิคราะห์ขอ้มูล  

 

ระยะที ่3 ระยะการวิจัย (Research: R2) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจบูรณา
การกบัแนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวชิาการเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงวชิาการออนไลน์และการใช้กลวิธี
ในการอ่าน โดยผูว้ิจยัน ารูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจบูรณาการกบัแนวทางการเรียนรู้ภาษา
ในการอ่านเชิงวิชาการท่ีสร้างข้ึนและผ่านการตรวจสอบ ผา่นการทดลองใชแ้ลว้ (Try Out) ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 27 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
10 (May - August)  4  - 12  (2020)       Vol. 10, No. 2 

9 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่10 (ฉบบัที ่2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563 

คนโดยมีวิธีด าเนินการวิจัย คือ 1) ทดสอบความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างก่อนเรียนโดยใช้
แบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 40 ขอ้ เวลา 60 นาที 2) ด าเนินการทดลองใชรู้ปแบบการสอนอ่าน จ านวน 16 แผนๆ ละ 1 สัปดาห์ๆ 
ละ 4 ชัว่โมง รวม 64 ชัว่โมง 3) ประเมินความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการของกลุ่มตวัอย่างหลงัเรียนโดยใช้
แบบทดสอบหลงัเรียนจ านวน 40 ข้อ เวลา 60 นาที 4) เก็บรวมรวมขอ้มูลจากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ ใชก้ลวธีิการอ่าน เพ่ือน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติ x ̄  และ S.D. 
ระยะที่ 4 ระยะการพฒันา (Development: D2) เป็นการประเมินและรับรองรูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพ่ือ
ความเข้าใจบูรณาการกับแนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการออนไลน์และการใช้กลวิธีในการอ่าน มีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 1) ส่งหนงัสือของความอนุเคราะห์ผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 
5 คน เพ่ือตรวจสอบ พิจารณาและประเมินรูปแบบ คู่มือการใชรู้ปแบบ และแผนการจดัการเรียนรู้รูปแบบการสอนอ่าน เพ่ือน าไป
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติ x ̄  และ S.D. และท าการรับรองรูปแบบ  

 

สรุปผลการวจัิย 
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจบูรณาการกับแนว
ทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ แบ่งไดด้งัน้ี 1) การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันารูปแบบ 2) การศึกษา
และวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันารูปแบบ และ 3) รายละเอียดของรูปแบบและเน้ือหาของเอกสาร
ประกอบการพฒันารูปแบบ ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
รูปท่ี 1 รูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใชก้ลวธีิการอ่านเพ่ือความเขา้ใจบูรณาการกบัแนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวชิาการ 
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ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้ภายใตรู้ปแบบการสอนอ่านออนไลน์เนน้การใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจและแนวทางการ
เรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์และการใช้กลวิธีในการอ่าน 
(E1/E2) จากการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ(E1) / ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) เท่ากบั 83.79 / 80.46 
 

ตอนที ่2 ผลการประเมนิประสิทธิผลการใช้รูปแบบ 
2.1 ผลการศึกษาคะแนนความสามารถในการอ่านของผู้เรียนกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการทดลอง 
คะแนนเฉล่ียของผูเ้รียน จ านวน 27 คนหลงัการใชรู้ปแบบ (x ̄ = 32.26 S.D. = 2.72) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนการใช้

รูปแบบ (x ̄ = 16.00 S.D. = 3.04)เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายดา้นพบว่า Summarizing (การสรุปความ) มีคะแนนสูงสุด หลงัเรียน  
(x ̄ = 6.48 S.D. = 0.51) สูงกวา่ก่อนเรียน (x ̄ = 3.48 S.D. = 0.51)  รองลงมาคือ Analyzing (การวเิคราะห์) หลงัเรียน (x ̄ = 6.48 S.D. = 
0.70) สูงกวา่ก่อนเรียน (x ̄ = 3.11 S.D. = 0.70) กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนทุกดา้น 

คะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนหลงัการใชรู้ปแบบในภาพรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 40.28 ก่อนการเรียนพบวา่ Identifying Main Idea 
(การหาใจความส าคญั) มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดร้อยละ 45.37 และ Evaluating (การประเมิน) มีคะแนนเฉล่ียต ่าสุดร้อยละ 35.19 หลงั
เรียนพบวา่ Summarizing (การสรุปความ) และ Analyzing (การวิเคราะห์) มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดร้อยละ 81.02 และ Identifying 
Main Idea (การหาใจความส าคญั) มีคะแนนเฉล่ียต ่าสุดร้อยละ 80.09 

2.1.2 การศึกษาความสามารถในการอ่านของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งหลงัการทดลองจ านวน 27 คน โดยใชแ้บบบนัทึกการ
อ่านเชิงวชิาการออนไลน์ (Reading Log) 

2.2 ผลการศึกษาการใช้กลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการใช้รูปแบบ 
2.2.1 การใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบผูเ้รียนมีการใชก้ลวธีิใน

การอ่านหลงัการใชรู้ปแบบในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̄ = 4.44 S.D. = 0.51)โดยกลวธีิท่ีมีความถ่ีของการใชก้ลวธีิในการอ่าน
หลงัการทดลองในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ประเมินขอ้มูลออนไลน์อยา่งมีวจิารณญาณ (Critically evaluating information online)  
(x ̄ = 4.63 S.D. = 0.48) หาใจความส าคญั (Determining Main Ideas) (x ̄ = 4.56 S.D. = 0.50) 

2.2.2 การใชก้ลวธีิการอ่านเพ่ือความเขา้ใจของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบจ านวน 27 คน โดยใชแ้บบ
บนัทึกการอ่าน (Reading Log) Blog และ Facebook 

2.3 ผลความพงึพอใจต่อการใช้รูปแบบของผู้เรียนกลุ่มตวัอย่างหลงัการใช้รูปแบบ   
ผูเ้รียนมีความพึงพอใจหลงัการใชรู้ปแบบในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนในรายดา้นนั้นกพ็บวา่มีความพึงพอใจอยู่

ในระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั และสามารถแยกไดด้งัน้ี ดา้นคุณประโยชน์อยูใ่นระดบัความพึงพอใจระดบัแรก (x ̄ = 4.61 S.D. = 0.48) 
ต่อดว้ยดา้นกิจกรรม (x ̄ = 4.59 S.D. = 0.48) ดา้นรูปแบบ (x ̄ = 4.57 S.D. = 0.55)  และดา้นเน้ือหา (x ̄ = 4.51 S.D. = 0.51) ตามล าดบั  

 

ตอนที ่3 การประเมนิผลรับรองรูปแบบการสอนอ่านออนไลน์เน้นการใช้กลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจและแนวทางการเรียนรู้ภาษา
ในการอ่านเชิงวิชาการ (PESSE Model) 

ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนอ่านออนไลน์เนน้การใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจและแนวทางการ
เรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (PESSE Model) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x ̄ = 4.67 S.D. = 0.35) โดยเม่ือแยกราย
ประเด็นพบว่า ขั้นตอนในรูปแบบระยะท่ี 2 การน าเสนอ (E: Explicit Instruction Presentation) มีความเหมาะสมสามารถช่วยให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กใชว้ิธีการสอนกลวิธีโดยตรง ใชก้ลวิธีในการอ่านโดยใชว้ิธีการคิดออกเสียง ผูเ้รียนจดบนัทึก กลวิธีท่ีใชใ้นการอ่าน 
และระยะท่ี 5 การขยาย (E: Expansion) มีความเหมาะสมท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถประยกุตใ์ชก้ลวิธีท่ีไดเ้รียนรู้กบัส่ือและภาระ
งานอ่ืนๆ ส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลออนไลน์ มีมากท่ีสุด (x ̄ = 5.00 S.D. = 0.00) 

ผูท้รงเช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ความเหมาะสมของขอ้ค าถามและรูปแบบภาษาของรูปแบบ 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x ̄ = 4.59 S.D. = 0.47) โดยเม่ือแยกรายประเดน็พบวา่ในทุกๆ ดา้นมีความเหมาะสมในระดบัมาก
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ท่ีสุด ดา้นรูปแบบมี x ̄  มากท่ีสุด (x ̄ = 4.64 S.D. = 0.45) รองลงมาคือ ดา้นเน้ือหา (x ̄ = 4.60 S.D. = 0.47) และดา้นกิจกรรมและ
คุณประโยชน์ของรูปแบบ (x ̄ = 4.58 S.D. = 0.48) สรุปไดว้่า รูปแบบการสอนอ่านออนไลน์เน้นการใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความ
เขา้ใจและแนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (PESSE Model)  
 

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
การวจิยัและพฒันาในคร้ังน้ีมีขอ้ท่ีควรน ามาอภิปรายไดต้ามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอ่านออนไลน์เนน้การใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจและแนว
ทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) 
      1.1 รูปแบบการสอนท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนซ่ึงไดรั้บการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ผลการประเมินอยูใ่น
ระดบัดีมาก อนัเน่ืองมาจากรูปแบบ PESSE Model สามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนเห็นประโยชน์และความส าคญัของการใชก้ลวิธีการ
อ่านสร้างความตระหนกัในการใชก้ลวิธีในการอ่าน (Strategies used awareness) ผูเ้รียนไดฝึ้กอ่านบทอ่านออนไลน์ พร้อมทั้งใช้
วิธีการคิดออกเสียงเพ่ือแสดงการฝึกการใชก้ลวิธีในการอ่าน (Strategies used) นอกจากน้ีผูเ้รียนประยกุตใ์ชก้ลวิธีท่ีไดเ้รียนรู้กบัส่ือ
และภาระงานอ่ืนๆ (Strategies Application) ท าการส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลออนไลน์กบักลุ่มเพ่ือน สามารถสะทอ้นถึงความรู้
และความเขา้ใจในการใชก้ลวิธีในการอ่าน (Communicating and exchanging information online) ซ่ึงการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย
และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมกบักิจกรรมนั้นๆ ท าใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในการอ่านเพ่ิมมากข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
[11, 12, 13, 14, 15, 16] การก าหนดกิจกรรมเพ่ือใหผู้เ้รียนฝึกใชก้ลวิธีการอ่าน จนกระทัง่ผูเ้รียนมีการปรับเปล่ียนกลวิธีในการอ่าน
ใหเ้ขา้กบัประเภทเน้ือหาสาระท่ีอ่าน และจุดมุ่งหมายในการอ่าน กลวธีิในการอ่านสะทอ้นการตระหนกัรู้ เป็นความสามารถในการ
อ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ (interactive model) ซ่ึงสามารถพฒันาทกัษะการอ่านได ้
       1.2 ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านดา้นการสอนอ่านภาษาองักฤษ การสอนอ่านออนไลน์ การสอนอ่านเชิงวิชาการ  
กลวิธีในการอ่าน หลกัสูตรและการสอน ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ ผลการวิจยัและพฒันาพบว่าขั้นตอนการสอนแบบ 
PESSE Model ซ่ึงไดแ้บ่งออกเป็น 5 ระยะ ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพแผนการเรียนรู้ 80/80 เน่ืองจากรูปแบบมีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงก าหนดให้ผูส้อนมีบทบาทในการอธิบายและสาธิตการใชก้ลวิธีการอ่าน ก าหนด
กิจกรรมเพ่ือใหผู้เ้รียนฝึกใชก้ลวธีิการอ่าน จนกระทัง่ผูเ้รียนมีการปรับเปล่ียนกลวธีิในการอ่านใหเ้ขา้กบัประเภทเน้ือหาสาระท่ีอ่าน 
และจุดมุ่งหมายในการอ่าน กลวิธีในการอ่านสะทอ้นการตระหนกัรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17] และ
ความสามารถในการอ่านออนไลน์เชิงวิชาการ ช่วยใหผู้เ้รียนความเขา้ใจของตนเองเพ่ือช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในการอ่าน 

2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบการสอนอ่านออนไลน์เนน้การใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจและแนว
ทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) 
 2.1 คะแนนความสามารถในการอ่านของผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 27 คนหลงัการใชรู้ปแบบการสอนสูงกว่า
คะแนนความสามารถในการอ่านก่อนการใชรู้ปแบบ  
       2.2 การใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 27 คนหลงัการใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อนการ
ใชรู้ปแบบ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการศึกษาการใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 27 คน 
ค่าเฉล่ียการใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจก่อนการใชรู้ปแบบเท่ากบั 2.01 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61 ค่าเฉล่ียคะแนน
การใชก้ลวธีิการอ่านเพ่ือความเขา้ใจหลงัการใชรู้ปแบบเท่ากบั 4.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51 ซ่ึงสามารถตอบค าถามการ
วิจยัตามสมมุติฐานขอ้ท่ี 2.2 ว่ากลุ่มตวัอยา่งมีพฒันาการในการใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
[18] [19] [20] ผูเ้รียนให้ความส าคญักบักลวิธีการอ่าน สามารถประยุกต์ใชก้ลวิธีในการอ่านเพ่ือเพ่ิมพูนความเขา้ใจในการอ่าน 
ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ [18] [19] [20] ผูเ้รียนใหค้วามส าคญักบักลวธีิการอ่าน สามารถ
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ประยกุตใ์ชก้ลวิธีในการอ่านเพ่ือเพ่ิมพูนความเขา้ใจในการอ่าน และส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลออนไลน์ (Communicating and 
exchanging information online) 

   2.3 ความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งหลงัการใชรู้ปแบบผลความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบ
ของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งหลงัการใชรู้ปแบบพบวา่ผูเ้รียนมีความพึงพอใจหลงัการใชรู้ปแบบในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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บทคดัย่อ 
ยทุธศาสตร์การบริหารเครือข่ายทุนในพื้นท่ี ดว้ยหลกัศาสนธรรมเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ของวดัทองนพคุณ จงัหวดัเพชรบุรีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สร้างเครือข่ายทุนในพื้นท่ีท่ีไดรั้บการบริหารแบบหลกัศาสนธรรมท่ีมีผลต่อการสืบทอดพระพทุธศาสนาในวดัทองนพคุณ 
2) ศึกษาผลของเครือข่ายทุนในพื้นท่ี ท่ีมีผลต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนา ในวดัทองนพคุณ อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ 
เครือข่ายทุนในพื้นท่ีจาํนวน 13 เครือข่าย รวม 65 คน และกลุ่มพุทธบริษทั 4 ท่ีมาร่วมกิจกรรมของวดัอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งส้ิน 200 คนแผน
แบบการวจิยัเป็นการวจิยัและพฒันาประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนคือ 1) การสร้างเครือข่ายทุนในพื้นท่ี 2) ขั้นตอนการทดลองการบริหารเครือข่ายทุน
ในพื้นท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม และ 3) การประยกุตเ์ครือข่ายทุนในพื้นท่ีเพื่อสร้างระบบการจดัการกิจกรรมของวดั การเก็บขอ้มูลมีทั้งขอ้มูลเชิง
คุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติ   
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไคสแควร์ และสถิติทดสอบที 

ผลการวิจยัพบว่า 1) เครือข่ายทุนในพื้นท่ีโดยใชห้ลกัศาสนธรรม ท่ีมีผลต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาในวดัทองนพคุณ อาํเภอ
เมือง จงัหวดัเพชรบุรี จาํนวนเครือข่ายท่ีเขม้แข็งมีจาํนวนทั้งส้ิน 13 เครือข่าย ประกอบดว้ย (1) สถาบนัอุดมศึกษาในทอ้งถ่ิน (2) คณะพระ
สังฆาธิการ (3) องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน (4) อสม. (5) คณะสมาชิกของเครือข่ายครูและนกัเรียนในวดัทองนพคุณ (6) สาํนกังานพระพทุธศาสนา 
จงัหวดัเพชรบุรี (7) ชมรมผูสู้งอายใุนชุมชน   (8) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (9) กลุ่มส่งเสริมอาชีพ (10) กลุ่มประชาสัมพนัธ์ (11) กลุ่มสนบัสนุนดา้น
กิ จกรรมของวัด  (12 )  เค รื อ ข่ ายศาสนา  (13 )  หน่ วย รั กษาความปลอดภัย  ทั้ ง  13  ภา คี น้ี ทํางานได้อย่างสอดประสานกัน 
โดยยึดหลกัศาสนธรรม คือ (1) ยึดหลกัธรรมเป็นท่ีตั้ ง (2) มีการประชุมกันอย่างสมํ่าเสมอ (3) การปฏิบติัตนอนัสมควรต่อการสืบทอด
พระพุทธศาสนาอยา่งสมํ่าเสมอ (4) มีความมุ่งมัน่ในการทาํกิจกรรมต่างๆ ของวดัอยา่งเต็มกาํลงัความสามารถ    จ) มีหลกัการในการโน้มน้าว
ให้บุคคลอ่ืนๆ ไดมี้ส่วนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา   2) การสืบทอดพระพุทธศาสนา มีการเปล่ียนใน 2 มิติ คือ (1) มิติเชิงปริมาณ จาํนวน
พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ท่ีมาร่วมกิจกรรมของวดัเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด คือ สมาชิกของเครือข่ายต่างๆ  
(2) มิติเชิงคุณภาพ พฤติกรรมของผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมของวดั ในกลุ่มบุคคลทัว่ไปปฏิบติัตนอยูใ่นหลกัศีลธรรมของคฤหสัถสู์งข้ึน กลุ่มอุบาสก 
อุบาสิกา สามารถยกระดบัจิตของตนนาํไปสู่ความสงบสุขแห่งธรรมมากข้ึน และในกลุ่มของพระภิกษุสามเณร สามารถปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีแก่สาธุชน มีความรู้หลกัธรรม ปฏิบติัตนสมควรแก่เพศ สมณ และสามารถนาํไปถ่ายทอดใหก้บับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและคล่องแคล่ว 
  

ค าส าคญั : การสืบทอดพระพทุธศาสนา   เครือข่ายทุนในพื้นท่ี  หลกัศาสนธรรม 
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Abstract  
The objectives of the study on strategy for Buddhism inheritance of Wat Thong Noppakhun, Phetchaburi Province by using local 

capital network management with religious principle were to: 1) create local capital network management by applying religious principle 
affecting Buddhism inheritance of Wat Thong Noppakhun, Phetchaburi Province, and 2) study the results of local capital network affecting 
Buddhism inheritance of Wat Thong Noppakhun. The research samples consisted of 65 persons from 13 local capital networks and 200 
Buddhists usually joining Wat’s activities. The research design “Research and Development: R&D” was employed in this study consisting 
of 3 steps as follows:  1) creation of local capital network, 2) trying out local capital network management by using religious principle, and          
3) application of local capital network to create Wat’s activity management system. The qualitative and quantitative data were collected. 
The qualitative data were analyzed by using a triangulation technique. The quantitative data were analyzed by using percentage, mean, 
standard deviation, Chi-square, and t-test.   

The research results revealed that: 1) There were 13 strong local capital networks using religious principle affecting Buddhism 
inheritance of Wat Thong Noppakhun, Phetchaburi Province as follows: (1) local higher educational institutes, (2) Sangha administrators, 
(3) local administrative organizations, (4) village health volunteers, (5) teacher and student network members in Wat Thong Noppakhun, 
(6) Provincial Office of Buddhism, (7) the senior citizen clubs in communities, (8) local wisdom experts, (9) occupational promotion groups, 
(10) public relation groups, (11) Wat’s activity promotion groups, (12) religious networks, and (13) security guard units. These 13 parties 
worked in coordination with each other by focusing on religious principle consisting of:  (1) Dhamma oriented (Dhammadhipateyyo),  
(2) having a regular meeting (Aparihaniadhammo), (3) behaving oneself proper to Buddhism inheritance regularly, (Wattasampanno),  
(4) having strong commitment on doing Wat’s activities with all ability (Iddhipadadhammo), and 5) having principles on persuading other 
people to participate in Buddhism inheritance (Sangahawatthudhammo).  2) There were the changes on Buddhism inheritance in 2 
dimensions as follows: (1) on quantitative dimension, the number of monks, novices, male Buddhists, and female Buddhists joining Wat’s 
activities increased for 80%, members of various networks increasing the most, and (2) on qualitative dimension, for the behavior of people 
joining Wat’s activities, it was found that the people in the group of general ones behaved themselves higher in the layman’s morality 
principles, that the male and female Buddhists could raise their mental level leading to the higher peacefulness in Dhamma, and that the 
monks and the novices behaved themselves to be a good model for general people, had got knowledge on Dhamma, behaved themselves in 
the proper manner of monkhood, and could instruct other people with accuracy and proficiency.   

 

Keywords : Buddhism Inheritance, Local Capital Network, Religious Principle 
 
 

บทน า   
  ในฐานะท่ีผูว้ิจยัเป็นเจา้อาวาสวดัทองนพคุณ จงัหวดัเพชรบุรี การดาํเนินการตามบทบาทของการเป็นผูน้าํองค์กรวดั  
จึงเห็นว่าบทบาทดา้นการสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นบทบาทท่ีสําคญัยิ่ง การไม่ดาํเนินตามทางท่ีพระพุทธองค์ไดท้รงสอนไว ้ 
ไม่ประพฤติปฏิบติัตามนั้นเป็นอยา่งไร  เช่น เวลามาวดั มาบวชกดี็ หรือมาทาํบุญตกับาตรกดี็ มาโดยไม่สนใจจะศึกษาพระธรรมคาํ
สอน ไม่รู้ว่า  ส่ิงต่างๆ ท่ีพระพุทธองค์ สั่งสอนให้กระทาํกนันั้น มีอะไรบา้ง เป็นเหมือนกบัคนหูหนวก ตาบอด ไม่รู้จกัเร่ืองผิด  
ถูก ดี ชัว่ ไม่รู้วา่อะไรควร อะไรไม่ควร เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ การประพฤติปฏิบติัธรรมตามพระพทุธศาสนากเ็ป็นไปแบบลุ่มๆ ดอนๆ 
เป็นไปแบบผิดๆ ถูกๆ ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ หลกัธรรมท่ีพระพุทธองคไ์ดท้รงสั่งสอนไว ้แต่เป็นไปในลกัษณะของความงม
งาย มีความคิดของลทัธิอ่ืน ปะปนกบัคาํสอนของพระพุทธศาสนา จนกระทัง่ไม่รู้วา่พุทธศาสนาน้ีสอนอะไร อยา่งท่ีเราเห็นกนัอยู่
ทุกวนัน้ีด้วยความยึดมั่นน้ีผูว้ิจัยจึงมีความมุ่งมั่นท่ีจะศึกษาโดยผ่านกระบวนการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลักคือเพ่ือสืบทอด
พระพุทธศาสนา และจากการท่ีผูว้ิจยัไดมี้ประสบการณ์เป็นเจา้อาวาสในวดัทองนพคุณ จงัหวดัเพชรบุรี มาเป็นเวลากวา่ 20 ปีเศษ 
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การไดค้ลุกคลีกบัประชาชนในชุมชนรอบวดัโดยผา่นการไดรั้บกิจนิมนตใ์นโอกาสต่างๆ การมีส่วนร่วมกบัชุมชนในการปฏิบติักิจ
ทางศาสนา ดว้ยกิจกรรมต่างๆ ของวดั ทาํให้ผูว้ิจยัตอ้งศึกษาเพื่อหาขอ้ความรู้ท่ีจะนาํไปพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนบริบทวดั
ทองนพคุณ เพื่อใหก้ารดาํรงตนของสมาชิกในชุมชนอยูใ่นหลกัการของพระพทุธศาสนา  

หลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนาท่ีแทจ้ริงนั้น ท่านสอนในเร่ืองหลกักรรม คือ ดี ชัว่ สุข ทุกขน์ั้นอยูท่ี่การกระทาํ กรรม 
คือการกระทาํ กรรมมี 3 อยา่ง คือ กายกรรม วจีกรรรม มโนกรรม   กรรมทางกาย เรียกวา่ กายกรรม ทางวาจา เรียกวา่ วจีกรรม ทาง
จิตใจ ทางความคิดอ่าน คือ มโนกรรม เม่ือทาํไปแลว้ ซ่ึงทาํได ้2 ทาง คือ ทาํดีหรือทาํชัว่ คิดดี คิดชัว่ พูดดีหรือพูดไม่ดี เม่ือทาํไป
แลว้ ผลก็จะตอ้งตามมา คือ ผลดี หรือผลไม่ดี ผลดี คือความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ผลไม่ดี คือความทุกข์  ความหายนะน้ีคือ หลกั
ของพระพทุธศาสนา[1]  

ดงันั้น พวกเราชาวพุทธทั้ งหลาย ผูมี้ความศรัทธาเล่ือมใส ผูเ้ห็นคุณค่าอนัยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา ขอให้เรายึด
แนวทางท่ีพระพุทธองคไ์ดท้รงใหก้บัพวกเราไวใ้หสื้บทอด ถ่ายทอดมรดกอนัลํ้าค่าอนัน้ี ดว้ยการศึกษา ปฏิบติั บรรลุธรรมแลว้จึง
ค่อยนาํไปเผยแผ ่ถา้เราสามารถประพฤติปฏิบติัอยา่งน้ีไดแ้ลว้ พระพุทธศาสนาก็จะอยูก่บัโลกของเราไปอีกยาวนาน แต่ถา้เราไม่
ประพฤติปฏิบติัตามศาสนาของเรากจ็ะค่อยหดหายไปในท่ีสุดกจ็ะไม่มีศาสนาเหลืออยูใ่นโลกน้ีอีกต่อไป จึงขอใหท่้านทั้งหลายจง
ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท พยายามขวนขวายศึกษาและประพฤติปฏิบติัเพื่อให้บรรลุธรรม แลว้จึงนาํไปเผยแผ่ เพื่อความสุข  
ความเจริญ แก่สังคมโลกต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพ่ือสร้างเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บการบริหารแบบหลกัศาสนธรรม ท่ีมีผลต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาในวดั

ทองนพคุณ อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี  
2.   ศึกษาผลของเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือต่อการสืบทอดพระพทุธศาสนา ในวดัทองนพคุณอาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
การวจิยัคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวจิยัและพฒันา (Research and Development) มีขั้นตอนการวจิยัและพฒันา แบ่งเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
ระยะที่ 1 ขั้นตอนการพฒันาเครือข่ายทุนในพืน้ที่ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัใชก้ระบวนการทั้งการวิจยัเชิงสาํรวจคือมีการสาํรวจ

ความต้องการใน   การพัฒนาตนเองของวดัทองนพคุณ จังหวดัเพชรบุรี และศึกษาสํารวจปัจจัยเก้ือหนุนวดัทองนพคุณ  
จงัหวดัเพชรบุรี โดยผ่านเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีจากองค์กรต่างๆ 13 เครือข่าย คือ 1) สถาบนัอุดมศึกษา ในทอ้งถ่ิน 2) คณะพระ
สังฆาธิการ 3) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4) อสม. 5) คณะสมาชิกของเครือข่ายและนักเรียนในวดัทองนพคุณ 6) สํานักงาน
พระพุทธศาสนา 7) ชมรมผูสู้งอายุในชุมชน 8) ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 9) กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 10) กลุ่มประชาสัมพนัธ์ 11) กลุ่ม
สนบัสนุนดา้นกิจกรรมของวดั 12) เครือข่ายศาสนา และ 13) หน่วยรักษาความปลอดภยั จากนั้นรวบรวมองคก์รเหล่าน้ีมาจดัตั้งใน
รูปแบบคณะกรรมการเครือข่าย แบ่งบทบาทหน้าท่ีกนั ประชุมระดมสมองวางแผนร่วมกนัพฒันานักเรียนในวดัทองนพคุณ  
จงัหวดัเพชรบุรี ตลอดในระยะเวลา 4 ภาคเรียน (2 ปี) ขั้นน้ีคือขั้นพฒันาเครือข่าย [2] 

ระยะที่ 2 พฒันากจิกรรมในวัดทองนพคุณ จังหวัดเพชรบุรี ในขั้นตอนน้ีเป็นการระดมสมองของสมาชิกเครือข่ายทุนใน
พ้ืนท่ีเพ่ือกาํหนดกิจกรรมของวดัในโอกาสต่างๆ ตลอด 1 ปีของการดาํเนินการวิจยั ในช่วงระยะเวลาระหวา่งเดือนธนัวาคม 2560 
ถึงเดือนมิถุนายน 2562 

ระยะที่ 3 ทดลองตามกิจกรรมของวัดที่เครือข่ายร่วมกันก าหนดขึน้ในขั้นตอนน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง โดยผูว้ิจยันาํ
กิจกรรมของวดัมาเป็นตวัแปรหลกัในการสร้างความเขม้แข็งของเครือข่าย และเพ่ือให้เครือข่ายเป็นพลงัขบัเคล่ือนร่วมกบัพุทธ
บริษทั 4 ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมของวดัเพ่ือให้เกิดการสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยใชแ้ผนแบบในการทดลองคือ การประเมินความ
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เขม้แข็งของเครือข่ายและการสืบทอดพระพุทธบริษัท 4 ในระยะก่อนการมีเครือข่าย ระหว่างการดาํเนินงานของเครือข่าย  
จนส้ินสุดระยะเวลาในการทาํวจิยั 

 

สรุปผลการวจิยั 
พุทธบริษทัทั้ง 4 ภายในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี ไดท้ดลองใชย้ทุธศาสตร์การสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยการ

บริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม ของวดัทองนพคุณ จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือชกันาํคุณค่าแห่งการสืบทอด การรักษา 
และการพฒันาจิตใจโดยมีวดัทองนพคุณเป็นศูนยก์ลางอยา่งแทจ้ริงทั้งน้ีเม่ือไดท้ดลองยุทธศาสตร์ ไดรั้บความร่วมมือหรือความ
สามคัคี อีกทั้งยงัเกิดความร่วมแรงร่วมใจจากหลายฝ่ายดว้ยกนั ไม่วา่จากทางเยาวชน ผูป้กครอง รวมถึงพระภิกษุ สามเณรเพ่ือสร้าง
สภาพแวดลอ้มจากการพฒันาเครือข่ายภายในวดัทองนพคุณ ผลจากแรงกายแรงใจในการพฒันาคร้ังน้ีส่งผลใหเ้กิดเครือข่ายของวดั
ทองนพคุณ ดงัต่อไปน้ี 1) เครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 2) เครือข่ายคณะพระสังฆาธิการ 3) เครือข่ายองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 4) เครือข่าย อสม. 5) เครือข่ายครูและพุทธบริษทัทั้ง 4 6) เครือข่ายศาสนา 7) เครือข่ายสาํนกัพระพุทธศาสนา 8) เครือข่าย
รักษาความปลอดภยั 9) เครือข่ายชมรมผูสู้งอายุ 10)เครือข่ายประชาสัมพนัธ์ 11) เครือข่ายภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 12) เครือข่ายกลุ่ม
สนบัสนุนกิจกรรมของวดั 13) เครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพ  

ทุกเครือข่ายมีการเติบโตและเข้มแข็งมากข้ึนโดยลําดับ การทดลองบริหารโดยใช้ยุทธศาสตร์การสืบทอด
พระพทุธศาสนาโดยการบริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม ดงัน้ี 

1. ทุนดา้นทรัพยากรมนุษย ์มีพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา พร้อมดว้ยคณะครูและนักเรียนซ่ึงอยู่ในบริเวณ
โดยรอบของวดัทองนพคุณ ท่ีมีส่วนร่วมในทาํกิจกรรมการสืบทอดพระพุทธศาสนา ของวดัทองนพคุณไดผ้ลมากยิ่งข้ึน ภิกษุ 
สามเณร มีบทบาทในการอบรมสั่งสอนและรักษาพระธรรมวินยัในพระพุทธศาสนาแก่ญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา เป็นศูนยร์วม
จิตใจในการปฏิบติัทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การรักษาศีลในวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา อีกทั้งยงัใหค้วามร่วมมือในกิจกรรม
ต่างๆ ของวดั โดยมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนัคือ ช่วยกนัสืบทอดและรักษาวดัทองนพคุณโดยมีเจา้อาวาสเป็นผูน้าํในการปฏิบติัธรรม
ต่างๆ จึงเป็นแรงผลกัดนัใหช้าวบา้นและชุมชนปฏิบติัไปในทางเดียวกนัอยา่งพร้อมเพรียง        

2. ทุนดา้นวฒันธรรม เน่ืองดว้ยในบริบทโดยรอบของวดัทองนพคุณ มีผูท่ี้นบัถือสัญชาติไทยซ่ึงเป็นชาวไทยพทุธ ไทย
ทรงดาํ ไทยเช้ือสายจีน ไดม้าร่วมในการประกอบกิจกรรมกบัทางวดัทองนพคุณมาโดยตลอด จึงถือไดว้่าเป็นการแลกเปล่ียน
วฒันธรรมนาํส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมของตนเอง มารวมกนัหล่อหลอมเป็นหน่ึงเดียว พร้อมกบัใชพ้ื้นท่ีวดัทองนพคุณใน
การแสดงออกดว้ยการจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่ือใหน้กัท่องเท่ียวรวมถึงชาวบา้นบริเวณโดยรอบไดเ้ห็นการแสดงพ้ืนบา้น ประเพณี
พ้ืนบา้น ท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมาภายในชุมชน ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากิจกรรมการละเล่นพ้ืนบา้นอาชีพโบราณท่ี
สืบทอดกนัภายในชุมชนต่างลว้นไดรั้บการสนบัสนุนและแสดงออกผา่นกิจกรรมและพ้ืนท่ีภายในวดัทองนพคุณ 

3. ทุนดา้นทรัพยากรธรรมชาติ แม่นํ้า แหล่งเพาะปลูก และอาหารอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้มและพ้ืนท่ีบริเวณวดัทองนพคุณมี
แม่นํ้ าไหลผ่าน ไดแ้ก่ คลองบางจาก อีกทั้งโดยรอบยงัเป็นแหล่งเกษตรกรรม การเพาะปลูกขา้ว และนํ้ ายงัอุดมสมบูรณ์ มีพนัธ์ุพืชผกั
นานาชนิด ผลิตภณัฑท์างการเกษตรลว้นเป็นแหล่งรายไดข้องชุมชนในพ้ืนท่ี ทั้งน้ีไดรั้บการสนบัสนุนใหน้าํมาคา้ขายแลกเปล่ียนภายใน
ตลาดริมนํ้าวดัทองนพคุณ วดัจึงเป็นแรงส่งเสริมใหช้าวบา้นมีรายไดม้ากข้ึนจากสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยูไ่ดเ้ป็นอยา่งดี 

4. ทุนดา้นเทคโนโลย ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก มีอุปกรณ์มาตรฐานท่ีใชใ้นการส่งเสริม การเรียนรู้ การศึกษา มีหอ้ง
อบรมสัมมนาท่ีประกอบไปดว้ย จอภาพระบบคอมพิวเตอร์ ใชใ้นงานนาํเสนอต่างๆ มีระบบระบายความร้อนท่ีประหยดัพลงังาน มี
เจ้าหน้าท่ีในการนาํเสนอ และผลิตส่ือบริการความรู้แก่ชุมชน มีการติดต่อส่ือสารทั้ งทาง Facebook และทาง LINE พร้อมทั้ ง
เจ้าหน้าท่ีในการประชาสัมพนัธ์และเขา้ถึงขอ้มูลอย่างรวดเร็วมีการติดต่อส่ือสารทั้ งทาง Facebook และทาง LINE พร้อมทั้ ง
เจา้หนา้ท่ีในการประชาสัมพนัธ์และเขา้ถึงขอ้มูลอยา่งรวดเร็วจึงส่งผลให้เกิดความยัง่ยืน ทั้งต่อสภาพจิตใจท่ีรักและศรัทธาในวดั
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และกระตุน้สภาพเศรษฐกิจภายในชุมชน ใหป้ระชาชนมีรายได ้เม่ือชุมชนแขง็แรงวดัแขง็แรง กส่็งผลดีต่อประเทศชาติอนัมีศาสนา
พทุธเป็นศาสนาหลกัสืบต่อไป 

ผลวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารเครือข่ายทุนในพืน้ทีด้่วยหลกัศาสนธรรมของเจ้าอาวาสวดัทองนพคุณ 
กระบวนการทดลองไดป้ฏิบติัต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา มีการวดัและประเมินผลหลงัจบกระบวนการตาม

แผนงานอยา่งต่อเน่ือง โดยมีเคร่ืองมือทั้งแบบสอบถาม แบบประเมิน รายงานการประชุม การพฒันาตามขอ้เสนอแนะ นาํมาทาํการ
วิเคราะห์ขอ้มูล หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจดว้ยเกณฑ์การวดัทางสถิติ พบวา่พฤติกรรม การบริหาร
เครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม อยูใ่นระดบัมาก แสดงวา่การใชย้ทุธศาสตร์ในการพฒันาคร้ังน้ีประสบความสาํเร็จ 

ผลการประเมินพฤติกรรมการบริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีด้วยหลักศาสนธรรม ของเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ  
โดยภาพรวม พบวา่ 

ด้านที่ 1 การใช้หลักธรรมในการบริหาร พฤติกรรมการบริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม ของเจา้อาวาส
วดัทองนพคุณ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี เจา้อาวาสเป็นผูย้ึดหลกัธรรมวินยัในการ
บริหาร มีระดบัการบริหารมากท่ีสุด ระดบัมาก มีดงัน้ี เจา้อาวาสเป็นผูใ้ชเ้หตุผลในการบริหารเจา้อาวาสเป็นผูย้ึดหลกัความจริงใจ
ในการบริหาร และเจา้อาวาสเป็นผูย้ดึหลกัความถูกตอ้ง เป็นลาํดบัสุดทา้ย  

ด้านที่ 2 การป้องกันความเส่ือมน าไปสู่ความเจริญ พฤติกรรมการบริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม ของ
เจา้อาวาสวดัทองนพคุณ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ไดด้งัน้ีเจา้อาวาสให้ความเคารพต่อผู ้
อาวุโส อยูใ่นลาํดบัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ เจา้อาวาสปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีถูกตอ้งเจา้อาวาสหมัน่ประชุมร่วมกนัในการทาํ
กิจกรรมมีระดบัการบริหารมากท่ีสุดและเจา้อาวาสไม่เอาเปรียบผูอ้ยูร่่วมกนั มีระดบัการบริหารมากเป็นลาํดบัสุดทา้ย 

ด้านที่ 3 ปฏิบัตหิน้าทีด้่วยศีลธรรมพฤติกรรมการบริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม ของเจา้อาวาสวดัทอง
นพคุณ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ีเจา้อาวาสมีภาวะผูน้าํในการทาํกิจกรรมต่างๆ อยูใ่น
ลาํดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ เจา้อาวาสเอาใจใส่ดูแลต่อภิกษุสามเณร เจา้อาวาสปฏิบติัตนน่าเล่ือมใสศรัทธาต่ออุบาสก อุบาสิกา และ
เจา้อาวาสปฏิบติัตนน่าเล่ือมใสศรัทธาต่อภิกษุ เป็นลาํดบัสุดทา้ย  

ด้านที่ 4 การท างานที่ดี ท าส าเร็จตามวัตถุประสงค์พฤติกรรมการบริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม ของ
เจา้อาวาสวดัทองนพคุณ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ีเจา้อาวาสมีจิตมุ่งมัน่ในการบริหาร
อยูใ่นลาํดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่เจา้อาวาสมีการพฒันาในการบริหาร เจา้อาวาสมีการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองและเจา้อาวาสไม่ใช้
อารมณ์ในการบริหาร อยูใ่นระดบัมากเป็นลาํดบัสุดทา้ย  

ด้านที่ 5 ความเอื้อเฟ้ือเกื้อกูล พฤติกรรมการบริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม ของเจา้อาวาสวดัทองนพ
คุณ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี เจา้อาวาสเสียสละเพ่ือส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน อยูใ่น
ลาํดบัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่เจา้อาวาสวางตนเสมอตน้เสมอปลาย เจา้อาวาสปฏิบติัเหมาะสมกบัหน้าท่ีและเจา้อาวาสพูดจา
เหมาะสมกบัหนา้ท่ีอยูใ่นระดบัมากเป็นลาํดบัสุดทา้ย 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
การสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยการบริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกั ศาสนธรรมของวดัทองนพคุณ จงัหวดัเพชรบุรี

อภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี  
1.  เครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีโดยใชห้ลกัศาสนธรรม ท่ีมีผลต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาในวดัทองนพคุณ อาํเภอเมือง จงัหวดั

เพชรบุรี จาํนวนเครือข่ายท่ีเขม้แขง็มีจาํนวนทั้งส้ิน 13 เครือข่าย คือ1) สถาบนัอุดมศึกษาในทอ้งถ่ิน 2) คณะพระสังฆาธิการ 3) องคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ิน 4) อสม. 5) คณะสมาชิกของเครือข่ายครูและนกัเรียนในวดัทองนพคุณ 6) สาํนกังานพระพุทธศาสนา จงัหวดัเพชรบุรี  
7) ชมรมผูสู้งอายใุนชุมชน 8) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 9) กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 10) กลุ่มประชาสัมพนัธ์ 11) กลุ่มสนบัสนุนดา้นกิจกรรมของวดั 
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12) เครือข่ายศาสนา 13) หน่วยรักษาความปลอดภยั ทั้ ง 13 ภาคีน้ีทาํงานไดอ้ย่างสอดประสานกนัโดยยึดหลกัศาสนธรรม คือ 1) ยึด
หลกัธรรมเป็นท่ีตั้ง 2) มีการประชุมกนัอยา่งสมํ่าเสมอ 3) การปฏิบติัตนอนัสมควรต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาอยา่งสมํ่าเสมอ 4) มี
ความมุ่งมัน่ในการทาํกิจกรรมต่างๆ ของวดัอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ 5) มีหลกัการในการโนม้นา้วให้บุคคลอ่ืนๆ ไดมี้ส่วนร่วมสืบ
ทอดพระพทุธศาสนา  

ด้านที่ 1 การใช้หลกัธรรมในการบริหาร พฤติกรรมการบริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม ของเจา้อาวาสวดัทอง
นพคุณ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก จากผลการประเมินน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่หลกัธรรมในการบริหารไดรั้บการยอมรับในระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
เกิดจากท่ีผา่นมา เจา้อาวาสไดใ้ชค้วามเมตตาความรักใคร่ ปรารถนาจะให้ผูอ่ื้นมีความสุข มีความคิดช่วยเหลือ การใหก้าํลงัใจ การแสดง
ความยนิดี การวางตวัเป็นกลาง เรียกไดว้า่มีพรหมวิหารธรรมในการบริหารอยา่งแทจ้ริง ทั้งยงัละอคติ คือ การกระทาํอนัไม่เท่ียงธรรม ไม่
มีความลาํเอียงเพราะรักใคร่ เพราะโกรธ เพราะเขลา เพราะกลวั มีความกลา้หาญในการใชห้ลกัธรรมในการบริหารจึงเป็นแรงผลกัดนัให้
เกิดความสําเร็จชดัเจนจากผลการประเมินโดยรวมสอดคลอ้งกบัวิญญู กินะเสน และคณะ [3] ศึกษาเร่ืองการส่งเสริมการพฒันาเยาวชน
ตามวิถีพุทธของสถาบนัทางสังคมในจงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่า สถาบนัศาสนาควรมีการจดักิจกรรมในวนัสําคญัทางศาสนา
เพื่อใหเ้ยาวชนไดศึ้กษาเรียนรู้และปฏิบติัตามและสถาบนัการศึกษาควรส่งเสริมใหเ้ยาวชนไดแ้สดงออกอยา่งเตม็ท่ีในกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียนเพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตท่ีดีและสอดคลอ้งกบั โสภาคภู่ดอก [4] เร่ือง “บทบาทของพระสงฆใ์นการพฒันาเยาวชน : 
ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยก์ารศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยภ์าคท่ี 16” พบว่าพระสงฆ์ท่ีมีการศึกษาทางแผนกธรรมและประสบการณ์
ต่างกนัมีบทบาทในการพฒันาเยาวชนดว้ยการให้การศึกษาและฝึกอบรมแตกต่างกนัโดยพระสงฆ์ท่ีมีระดบัการศึกษานักธรรมเอกมี
บทบาทในการพฒันาเยาวชนมากกว่านกัธรรมตรีและนกัธรรมโทและพระสงฆท่ี์มีประสบการณ์ 5-10 ปีและมากกวา่10 ปีมีบทบาทใน
การพฒันาเยาวชนมากกวา่พระสงฆท่ี์มีประสบการณ์ตํ่ากวา่ 5 ปี 

ด้านที่ 2 การป้องกันความเส่ือมน าไปสู่ความเจริญ พฤติกรรมการบริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม ของเจา้
อาวาสวดัทองนพคุณ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผลการประเมินน้ีช้ีให้เห็นวา่เจา้อาวาสคาํนึงถึงความสามคัคีโดยใชเ้คร่ืองยึดเหน่ียว
จิตใจ ไดแ้ก่ ทานการให ้การแบ่งปัน ทั้งความรู้ ความคิด ส่ิงของ ไดร่้วมประชุมเจรจาดว้ยถอ้ยคาํไพเราะอ่อนหวาน ก่อใหเ้กิดประโยชน์
ในส่วนรวม วางตนเหมาะสมในฐานะของตนเอง จึงเป็นส่วนยกระดบัการพฒันาดีข้ึน จนไดรั้บผลการประเมินดีถึงดีมาก สอดคลอ้งกบั
พระมหาประยทุธ์ปยตฺุโต [5] ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ “พระพุทธศาสนากบัสังคมไทยปัจจุบนั” วา่สถาบนัศาสนาเช่นวดัและคณะสงฆค์วร
ทาํหนา้ท่ีอย่างจริงจงัในการส่งเสริมศีลธรรมจรรยาแก่คนในชุมชนดว้ยการอบรมสั่งสอนโดยตรงหรือจดัตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวนั
อาทิตยห์รือวนัพระหรือยุวพุทธิกสมาคมหรือสมาคมทางศาสนาอ่ืนๆเพ่ืออบรมให้ความรู้ทางศาสนาโดยสมํ่าเสมอและทัว่ถึงรวมทั้ง
ส่งเสริมชกัชวนใหบิ้ดามารดาผูป้กครองทาํตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่เดก็ในการปฏิบติักิจทางศาสนาตามโอกาสอนัควรพระพุทธศาสนาเป็น
สถาบนัท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัวิถีชีวิตของคนไทยเป็นแหล่งท่ีมาของวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและค่านิยมต่างๆใน
ปัจจุบนัสถาบนัศาสนาไดใ้ห้การสนับสนุนดา้นการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในชนบทท่ีดอ้ยโอกาสทางการศึกษาอย่างกวา้งขวาง
โดยเฉพาะการบวชเรียนเป็นการใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่ผูด้อ้ยโอกาสแลว้การฝึกอบรมตามหลกัพุทธศาสนาแก่พระสงฆส์ามเณรขณะ
บวชยงัเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีช่วยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ผูบ้วชไดเ้ป็นอยา่งดี 

ด้านที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยศีลธรรมพฤติกรรมการบริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม ของเจา้อาวาสวดัทองนพ
คุณ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ระดบัการประเมินไดผ้ลจากการบริหารดว้ยการปฏิบติับริหารของเจา้อาวาส มีการแบ่งปันเพ่ือการ
อนุเคราะห์ สาํรวมดว้ยกาย วาจา ใจ สะอาดเรียบร้อยดีงาม ช่วยระงบัความทุกขย์ากเดือดร้อนต่อผูใ้กลชิ้ด มีอธัยาศยัซ่ือตรงในความสุจริต 
อีกทั้งยงัหมัน่บาํเพญ็เพียรเพ่ือขจดัหรือทาํลายอกุศลกรรม ระงบัเสียไดซ่ึ้งความโกรธ ไม่เบียดเบียนคนอ่ืน อดกลั้นไม่ปล่อยกาย วาจา ใจ 
ตามอารมณ์ อีกทั้งยงัธาํรงรักษาไวซ่ึ้งคุณธรรม จึงเรียกไดว้า่ปฏิบติับริหารหนา้ท่ีดว้ยศีลธรรมอยา่งครบถว้น สอดคลอ้งกบั กิตต์ิ ขวญั
นาค[6] วิจัยเก่ียวกับ การศึกษาบทบาทการทาํงานเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์นักพฒันาในจังหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า1) 
พฒันาการของเครือข่ายพระสงฆน์กัพฒันาในจงัหวดัเชียงใหม่ เครือข่ายพระสงฆน์กัพฒันามีพฒันาการการทาํงานก่อตั้งของเครือข่าย 4 
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ระยะ ดงัน้ี ระยะแรก ช่วงก่อนการก่อตั้งเครือข่ายพระสงฆ์นักพฒันา พระสงฆ์นักพฒันาส่วนใหญ่ทาํงานในลกัษณะปัจเจก ขาดการ
สนบัสนุนจากองคก์ร หรือคณะสงฆป์กครอง ขาดความชดัเจนในกระบวนการและประเด็นการทาํงาน ขาดการถอดบทเรียนการเรียนรู้
และขาดการติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยั ระยะท่ีสอง ช่วงก่อตั้งเครือข่ายพระสงฆน์กัพฒันา มีพฒันาการ การก่อเกิดเครือข่ายในลกัษณะเป็น
เครือข่าย วิวฒันาการ คือ เป็นการถือกาํเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติตั้ งแต่แรก และไม่ได้เกิดจากการจัดตั้ งโดยตรง แต่มี
กระบวนการพฒันาผสมผสานอยู ่ถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก สร้างพนัธสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือกนั ระยะท่ีสาม เป็นช่วง
การเติบโตหลงัจากการก่อตั้ง มีการดาํเนินงานโดยรูปแบบเครือข่ายเชิงประเดน็กิจกรรมเป็นหลกั โดยอาศยัการทาํงานของส่วนงานกอง
เลขาฯ ท่ีพฒันาเกิดข้ึน คือ สถาบนัโพธิยาลยั และพฒันาการระยะท่ีส่ีคือ การดาํเนินงานพฒันาการช่วงปัจจุบนั เครือข่ายพระสงฆ์ท่ีมี
ความเช่ือและอุดมการณ์เดียวกนัในการสร้างชุมชนให้อยูเ่ยน็เป็นสุข โดยอาศยัหลกัพุทธธรรมนาํปัญญามาใชบู้รณาการดาํเนินงานของ
เครือข่ายฯ และการดาํเนินงานเกิดเป็นรูปธรรม เป็นเชิงประจกัษม์ากข้ึน 2) ทศันะของพระสงฆ์ท่ีมีต่อบทบาทการทาํงานของเครือข่าย
พระสงฆ์นักพฒันา พบว่า มีทศันะต่อบทบาทการทาํงานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพฒันา ในดา้นการส่งเสริมสุขภาพอนามยัของ
ประชาชนในชุมชนมากท่ีสุดรองลงมา คือ ดา้นการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกขแ์ละดา้นการศึกษา ดา้นการส่งเสริมสวสัดิการชุมชน 
ตลอดจนดา้นการอนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีบทบาทต่อการ
ทาํงานของเครือข่ายพระสงฆน์กัพฒันามีทศันะต่อบทบาทการทาํงานของเครือข่ายพระสงฆน์กัพฒันาในระดบัมากท่ีสุด 

ด้านที่ 4 การท างานที่ดี ท าส าเร็จตามวัตถุประสงค์พฤติกรรมการบริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม ของเจา้
อาวาสวดัทองนพคุณ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ระดบัการบริหารไดรั้บการประเมินมากถึงมากท่ีสุดมาจากความอดทนอดกลั้น ความ
ขยนัพากเพียร พิจารณาให้เห็นตามขอ้เท็จจริง ดว้ยปัญญาความรอบรู้ท่ีหมัน่ศึกษาหาความรู้เพ่ือเติม มีความโอบออ้มอารี ไม่ต่ืนเตน้มวั
เมาในความสําเร็จท่ีเป็นอยู่ ก่อเร่ิมเพ่ิมใหม่อยู่เสมอ เป็นผูฉ้ลาดในการดูคน สามารถเลือกแต่งตั้งบุคคลให้เหมาะสมกบังานไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสม จนสามารถบริหารไดต้รงใจกบัผูร่้วมงาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพระครูปลดักิจเมธีติกฺขวีโร (เพื่อนฝูง) [7] ศึกษา
การศึกษาบทบาทของพระสงฆใ์นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเยาวชนในเขตตาํบลดอนมูลอาํเภอสูงเม่นจงัหวดัแพร่พบวา่พระสงฆท่ี์
พึงปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีคือ 1) การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัปัญหาระหว่างบา้น
โรงเรียนชุมชนและกลุ่มเพ่ือนวยัรุ่นให้ผูน้าํชุมชนไดมี้บทบาทในการช่วยกนัประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีตาํรวจอาสาสมคัรตาํรวจบา้น
ผูป้กครองครูอาจารยแ์ละประชาชนในชุมชนช่วยกนัเฝ้าระวงัพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของเด็กวยัรุ่นไม่ให้เกิดปัญหาภายในชุมชน 2) 
โรงเรียนควรให้การสนบัสนุนพระสงฆ์ไดมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนจริยศึกษาในโรงเรียนอย่างจริงจงัและมีระบบ
ระเบียบมากข้ึนและ 3) ควรให้การสนบัสนุนและส่งเสริมให้นกัเรียนไดมี้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆทางจริยธรรมและสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของนลินีเรืองฤทธิศกัด์ิ[8] ศึกษารูปแบบและแนวทางการสร้างเครือข่ายและการเป็นหุ้นส่วนทางสังคมระหว่างประเทศของ
องคก์ารคนพิการ: กรณีศึกษาศูนยพ์ฒันาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกผลการศึกษาพบวา่ องคก์ารคนพิการแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภทคือ 1) องคก์ารของคนพิการเป็นองคก์ารท่ีคนพิการจดัตั้งข้ึนและเป็นผูด้าํเนินการบริหารจดัการและ 2) องคก์ารเพื่อคน
พิการเป็นองคก์ารท่ีจดัตั้งและบริหารงานโดยคนไม่พิการองคก์ารของ/ เพื่อคนพิการมีบทบาทดา้นฟ้ืนฟูสมรรถภาพการพิทกัษสิ์ทธิและ
การให้โอกาสการสนบัสนุนทางสังคมการประสานงานการสร้างเครือข่ายและการสร้างการตระหนกัรู้ของสังคมโดยรูปแบบการสร้าง
เครือข่ายและหุน้ส่วนทางสังคมขององคก์ารและเพ่ือคนพิการอยูบ่นพ้ืนฐานของการแลกเปล่ียนทรัพยากรการสนบัสนุนองคก์ารการสร้าง
พนัธมิตรและการสร้างความร่วมมือโดยมีคนพิการเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาจากกรณีศึกษาศูนยพ์ฒันาและฝึกอบรมคนพิการแห่ง
เอเชียและแปซิฟิกเป็นองคก์ารเพื่อคนพิการท่ีดาํเนินการสร้างเครือข่ายและหุน้ส่วนทางสังคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผา่นการดาํเนินงาน 
3 กิจกรรมหลกัคือการประสานเครือข่ายและพฒันาความร่วมมือการสนบัสนุนขอ้มูลและการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามรูปแบบความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศกาํลงัเพ่ือสร้างเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้เสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมขององคก์ารเครือข่ายและผู ้
มีส่วนเสียทั้งในและต่างประเทศ 

ด้านที ่5 ความเอือ้เฟ้ือเกือ้กลู พฤติกรรมการบริหารเครือข่ายทุนในพ้ืนท่ีดว้ยหลกัศาสนธรรม ของเจา้อาวาสวดัทองนพคุณ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ระดบัการบริหารไดก้ารประเมินมากถึงมากท่ีสุดในคร้ังน้ีเกิดจากผูบ้ริหารไม่ขอ้งอยูใ่นกายตนหรือผูอ่ื้นมาก



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 10 (May - August)  13  - 21  (2020)     Vol. 10, No. 2 

20 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่10 (ฉบบัที ่2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563 

เกินไป มีจิตประกอบดว้ยเมตตา อาจหาญในการประพฤติความดี มีความพินิจและอดทน ตดัสินใจในทางดีไดแ้น่นอนและถูกตอ้ง เช่ือใน
ส่ิงท่ีควรเช่ือ ประพฤติวาจาเรียบร้อย แบ่งปันแก่คนท่ีควรให้ รอบรู้ทั้ งส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และส่ิงท่ีเป็นโทษจึงสามารถบอกกล่าว
ช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเต็มกาํลงัดว้ยปัญญาและความสามารถสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรุ่งนิภาพฒันพฤกษชาติ [9] เร่ืองการศึกษาการ
พฒันาเด็กตามทศันะของพระพรหมมงัคลาจารย ์(ปัญญานนัทภิกขุ) พบวา่วิธีการประยกุตห์ลกัการพฒันาเด็กมาใชใ้นสังคมปัจจุบนัคือ
บทบาทของสถาบันต่างๆในสังคมท่ีจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเด็กเช่นสถาบันครอบครัว (บทบาทและหน้าท่ีของพ่อแม่) 
สถาบนัการศึกษา (บทบาทและหนา้ท่ีของครู) สถาบนัศาสนา(บทบาทและหนา้ท่ีของพระสงฆ์) ทั้ง 3 สถาบนัสามารถนาํหลกัธรรมมา
ประยกุตใ์ชไ้ดโ้ดยเป็นตน้แบบดว้ยการนาํมาประพฤติปฏิบติัตลอดจนการจดัผา่นกิจกรรมและโครงการต่างๆร่วมดว้ย และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของสมสุขนิธิอุทยั [10] เร่ือง “การพฒันาเยาวชนตามแนวพุทธในสังคมไทย” พบว่าการส่งเสริมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
เยาวชนตามแนวพุทธโดยใชห้ลกัไตรสิกขาสถาบนัทางสังคมช่วยส่งเสริมการพฒันาแนวพุทธให้แก่เยาวชนโดยศึกษาพฤติกรรมของ
เยาวชนท่ีสามารถวดัไดก้ารส่งเสริมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นการพฒันาเยาวชนไดแ้ก่การพฒันาวินยัในตนการพฒันาปรีชาเชิงอารมณ์
การพฒันาความสามารถในการคิดบทบาทของสถาบนัทางสังคมมีส่วนในการอบรมสั่งสอนขดัเกลาและเป็นแบบอยา่งให้แก่เยาวชน
เพ่ือใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 
ผลการวิจยัพบวา่ การสร้างเครือข่ายในทอ้งถ่ินโดยใชทุ้นในพ้ืนท่ีสามารถการสืบทอดพระพุทธศาสนาได ้และส่งผลต่อการ

เห็นคุณค่าดา้นอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินเมืองเพชรบุรี ดงันั้นในการสร้างและพฒันาเครือข่าย ควรมีการสํารวจเครือข่ายต่าง ๆ หรือ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสามารถการสืบทอดพระพุทธศาสนาในวดัทองนพคุณ จงัหวดัเพชรบุรีก่อน จากนั้นสร้างเครือข่าย
ในทอ้งถ่ินท่ีเป็นแนวร่วมเดียวกนัท่ีร่วมคิดร่วมดาํเนินการกิจกรรมอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดผลการพฒันาแก่ชุมชน 
สาํหรับเครือข่ายท่ีสร้างข้ึนนั้น ควรมีการพฒันาศกัยภาพของเครือข่ายร่วมดว้ย เพ่ือให้เครือข่ายไดมี้แนวคิดประสบการณ์ใหม่ใน
การพฒันาตนเองใหเ้ขม้แขง็ เพ่ือจะการสืบทอดพระพทุธศาสนาต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิัยคร้ังต่อไป 
ผลวิจยัพบวา่ รูปแบบยทุธศาสตร์น้ี สามารถนาํไปบริหารวดัต่างๆ เพ่ือความมัน่คงภายในวดั อีกทั้งควรนาํไปปรับใชก้บั

การเรียนบริหารอ่ืนๆ เพ่ือใหผู้ท่ี้สนใจไดเ้รียนรู้ สัมผสั และรับประสบการณ์ตรง ซ่ึงอาจตอ้งใชร้ะยะเวลานาน ฉะนั้นความเพียรใน
การพฒันาความรู้และการปฏิบติัของตนเองนั้นเป็นขอ้สาํคญัมาก 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม 2) 

พฒันาผลิตภณัฑต์น้แบบผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม และ 3) ประเมินผลิตภณัฑต์น้แบบผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืมเชิง
พาณิชย ์การศึกษาคร้ังน้ีใช้รูปแบบการวิจยัและพฒันา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เป็นนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบุรีและ
ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม และให้ผูบ้ริโภคทดลองผลิตภณัฑ์ 
สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์พฤติกรรมการบริโภคโดยการทดสอบที และการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมและความตอ้งในดา้นความชอบต่อบรรจุภณัฑท่ี์เป็นขวดแกว้ ขนาด 200 มล. มากท่ีสุด 
ผูบ้ริโภคช่ืนชอบสูตรท่ีมีน ้ ามะนาวร้อยละ 80 และน ้ าตาล ร้อยละ 20 มีฉลากบรรจุภณัฑ์ มีโทนสีเขียว   ตราสินคา้เป็นรูปมะนาวสีเขียวหัน่
เป็นแวน่รองรับดว้ยพื้นสีส้ม ระบุตราสินคา้เป็น “บี เลมอน” และผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อผลิตภณัฑแ์ละคุณภาพมากท่ีสุด  2) การพฒันา
ผลิตภณัฑ์ตน้แบบดว้ยแปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืมของทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและจุดขาย เร่ิมจากการออกแบบร่าง
ผลิตภณัฑ์ตน้ การแปรรูปผลผลิตโดยใช้แนวคิดในการออกแบบ   จากการศึกษาพฤติกรรม ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และการทดลอง
ผลิตภณัฑจ์นไดเ้ป็นผลิตภณัฑต์น้แบบท่ีใชข้วดแกว้ โทนสีเขียว ตราสินคา้ยีห่้อ บี เลมอน ปริมาณบรรจุ 200 มล. ฉลากสินคา้มีขนาด 16.6 
ซม. X 6.5 ซม. โดยฉลากแสดงขอ้มูลส่วนประกอบโดยประมาณ ช่องทางการติดต่อ สถานท่ีผลิต และสามารถสแกนคิวอาร์โคต้ เพื่อดู
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และ ก าหนดราคาจ าหน่ายขวดละ 25 บาท 3) ผลการประเมินผลผลิตภณัฑต์น้แบบ ผูบ้ริโภคเห็นวา่ตรา
สินคา้บนบรรจุภณ์ัมีความเหมาะสม     มากท่ีสุดในการส่ือสารเก่ียวกบัสินคา้ รูปแบบบรรจุภณัฑแ์ละผลิตภณัฑ ์มีความสวยงามและสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด โดยภาพรวมการประเมินทั้งสองดา้นอยูใ่นระดบัมาก สามารถน าไปสู่การพฒันาเป็นผลิตภณัฑแ์ปร
รูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืมเชิงพาณิชยท่ี์เป็นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัเพชรบุรีได ้

 

ค าส าคญั : การพฒันาผลิตภณัฑ ์ การแปรรูป  เชิงพาณิชย ์ เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ น ้ ามะนาวพร้อมด่ืม 
 
 
 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
10 (May - August)  22  - 33  (2020)       Vol. 10, No. 2 

23 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่10 (ฉบบัที ่2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563 

Abstract  
The objective of this study was to study 1) determine consumer behavior and demand towards the lemonade processed as a ready to 

drink product, 2) develop a processed product of ready-to-drink lemonade, and 3) evaluate the developed ready-to-drink lemonade commercial 
product prototype. This study employed the research and development model. The samples of the study consisted of tourists travelling in 
Phetchaburi and the residents in the province with a total of 400 samples. The data were collected by using a questionnaires and the product test 
made by the consumers. The statistics used for data analysis were mean, percentage, standard deviation, and analyzing the consumers’ behavior 
with t-test and one-way analysis of variance (ANOVA). 

The research results were as follows: 1) The consumers showed behavior and needs over the lemonade drink product that they liked 
the packaging of glass bottle at 200 ml volume the most. They also liked the product that contains 80% lemonade and 20% sugar, the packaging 
label is a green tone. The logo shows a green lemon fruit sliced into round shape over the orange background. The label is named as “Be Lemon.” 
Most of all, the consumers were concerned with the product and its quality. 2) The development of the read-to-drink lemonade product aimed 
at adding value and selling point to the Phetchaburi’s local produce. This was undergone by starting with prototype sketching design based on 
the study of consumers’ behavior, demand, and product testing. The prototype product was packaged in a green-tone glass bottle with 200 ml 
volume, labelled with “Be Lemon” brand. The product label is 16.6 cm. x 6.5 cm. showing the approximate ingredient information, contact 
channels, production locations, QR code that can be scanned to see more details about the product, and the price of the product is 25 baht per 
bottle.  3) The evaluation of the prototype product showed that the consumers thought that the brand on the package was the most appropriate 
communication of the product.  The product packaging and product itself looked great and could add value of the product the most. The overall 
evaluation in both aspects were at a high level and it could be commercially produced as a processed product of ready-to-drink lemonade 
showing the identity of Phetchaburi Province. 

 

Keywords : Product Development, Commercial Processing, Creative Economy,  Ready to Drink Lemonade 
 

บทน า   
     ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบดา้นประเภทสินคา้ท่ีมีความหลากหลายและความต่อเน่ืองในการให้ผลผลิตไดต้ลอดทั้งปี 
และยงัเป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตรท่ีสมบูรณ์และมีผลผลิตส่งออกไปทัว่โลก ทั้งน้ีเพราะประเทศไทยมีการปรับปรุงและพฒันา
คุณภาพของผลผลิตให้ไดม้าตรฐานตรงกบัความตอ้งการของตลาดโลก และยงัมีการส่งเสริมให้น าผลผลิตสินคา้เกษตรไปแปรรูป
ในลกัษณะต่างๆ เช่น น าไปแปรรูปเป็นผลไมแ้ช่แขง็ แช่เยน็ และน ้าผลไม ้เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตของสินคา้ ซ่ึงสอดรับกบั
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ท่ีมุ่งเนน้ให้มีการน าความคิดสร้างสรรค์และการ
พฒันานวตักรรม เพ่ือท าให้เกิดส่ิงใหม่ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับสินคา้เกษตรทั้ งในเร่ืองกระบวนการผลิต รูปแบบ
ผลิตภณัฑ ์บริการใหม่ๆ และรูปแบบการด าเนินธุรกิจ  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 [1]   
 ในปี 2561 ตลาดผลิตภณัฑผ์กัและผลไมแ้ปรรูปในประเทศไทยมีมูลค่า 2,153.3 ลา้นบาท หรือมีอตัราการขยายตวัเฉล่ีย   
ร้อยละ 3.2 ต่อปี ตลอดช่วงเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2557 – 2561) ศูนยอ์จัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร [2] จึงสร้างแรงกระตุน้ให้
ผูป้ระกอบการเร่งพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพและตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคและเพ่ิมมูลค่าใหก้บัสินคา้เกษตรเพ่ือเป็น
การแกไ้ขปัญหาราคาสินคา้เกษตรในช่วงท่ีราคาผลผลิตตกต ่า เช่น มะนาว ซ่ึงในช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนมะนาวมีผลผลิต
ลน้ตลาดส่งผลให้ราคาตกต ่ามาก  แต่ในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีมะนาวจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดนอ้ยส่งผลให้ราคา
สูง จึงไม่เอ้ืออ านวยให้ผูบ้ริโภคสามารถรับประทานผลไมส้ดไดต้ามตอ้งการ ซ่ึงในปัจจุบนักระแสใส่ใจสุขภาพซ่ึงไม่ใช่เฉพาะ
ผูสู้งอายุเท่านั้นแต่กลุ่มผูบ้ริโภควยัหนุ่มสาวและวยัท างานท่ีมีวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบมากข้ึน น ้ าผลไมแ้ปรรูปจึงเป็นทางเลือกให้กบั
ผูบ้ริโภคและรองรับวิถีชีวิตอนัเร่งรีบของสังคมเมืองท่ีขยายตวัต่อเน่ืองตามการพฒันาประเทศ  ดงันั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจจึงน ามะนาวมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑน์ ้ามะนาวพร้อมด่ืมเพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงท่ีราคามะนาวตกต ่า  
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จงัหวดัเพชรบุรี เมืองเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบและเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเท่ียวระดบัประเทศ มีความอุดมสมบูรณ์ดา้นอาหาร 
โดยเฉพาะผลิตภณัฑจ์ากการเกษตรท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัจงัหวดัเพชรบุรี คือ มะนาวคิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 60% ของการ
ผลิตทั้งหมดของประเทศ ส านักงานจงัหวดัเพชรบุรี [3]  ซ่ึงหากช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียวจะมีผลผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก ท าให้
มะนาวลน้ตลาดและราคาตกต ่า การแปรรูปน ้ ามะนาวจึงเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบ
โจทยค์วามตอ้งการบริโภคท่ีหลากหลายมากข้ึน และแรงสนบัสนุนของผูบ้ริโภคยคุใหม่ท่ีการด าเนินชีวิตค่อนขา้งเร่งรีบและเหลือ
เวลาในแต่ละวนัค่อนขา้งนอ้ย จึงมีความตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์จะเขา้มาช่วยอ านวยความสะดวกในการใชชี้วิต รวมไปถึงความนิยม
ในการดูแลสุขภาพท่ีก าลงัแพร่หลายเป็นอีกปัจจยัหนุนท่ีช่วยผลกัดนัใหผ้ลิตภณัฑแ์ปรรูปจากสินคา้เกษตรเติบโตข้ึน 

จากการศึกษาพบว่าจงัหวดัเพชรบุรีมีผลผลิตทางการเกษตรท่ีข้ึนช่ือและสร้างรายไดใ้ห้กบัจงัหวดัเพชรบุรี คือ มะนาว  
มีการน ามะนาวไปแปรรูปเพ่ือจ าหน่ายมากมายแต่ยงัไม่ไดผ้ลตอบรับเท่าท่ีควร เน่ืองจากผลิตภณัฑแ์ปรรูปท่ีจะน าออกไปจ าหน่าย
ตอ้งไดรั้บการพฒันา ดา้นกระบวนการผลิต บรรจุภณัฑ์และการส่งเสริมช่องทางการตลาด เพื่อเป็นการยกระดบัคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตรและยกระดบัรายไดใ้ห้ผูป้ระกอบการและยงัสามารถต่อยอดใหเ้กิดการเรียนรู้ จากประเด็นดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจในการศึกษา“การพฒันาผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม เชิงพาณิชยบ์นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ในจงัหวดัเพชรบุรี” 
โดยมุ่งศึกษาพฤติกรรมความและตอ้งการของผูบ้ริโภคและเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์ตน้แบบผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม     
ในจงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผลิตภณัฑใ์นชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจการน าไปพฒันาและต่อ
ยอดการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเพ่ือช่วยลดปัญหาใหก้บัเกษตรกรในช่วงมะนาวลน้ตลาด 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี  
 
2. เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑต์น้แบบผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี 
3. เพ่ือประเมินผลิตภณัฑต์น้แบบผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี 
 

ทบทวนวรรณกรรม  
                   แนวคดิและทฤษฎ ีงานวจิัย ประกอบด้วย  

1. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ศกัด์ิชยั เกียรตินาคิน [4] กล่าววา่ เป็นการพฒันาเศรษฐกิจท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของความคิด
สร้างสรรคเ์ป็นการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งความรักหลายทางวฒันธรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยมิ์ติทางสังคมเศรษฐกิจ
และวฒันธรรม 

2. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัมะนาวและการแปรรูปมะนาว ส านกังานจงัหวดัเพชรบุรี [5] กล่าววา่ พืชเศรษฐกิจท่ีสร้างรายได้
ใหก้บัจงัหวดัเพชรบุรี คือ มะนาวเพชรบุรี ซ่ึงสามารถผลิตไดป้ระมาณร้อยละ 60 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดของประเทศ มะนาว
เพชรบุรีไดเ้ป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคและเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด สุรสิฐ อินต๊ะ [6] กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาดก าหนดไว้
ว่านักการตลาดจะตอ้งท าการตดัสินใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ และลกัษณะเฉพาะตวัของมนั   ท าการก าหนดราคา ตดัสินใจว่าจะ
จ าหน่ายผลิตภณัฑข์องตนอยา่งไร และเลือกวธีิการส่งเสริมการขาย  

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจซ้ือ วจนะ ภูผานี [7] กล่าวว่า การตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคคือการเลือกผลิตภณัฑ์หรือบริการอ่ืนๆ จากทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู ่ซ่ึงระดบัของการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมีอยู่ 3 
ระดบัคือ การตดัสินใจ ตามความเคยชิน การตดัสินใจท่ีจ ากดั และการตดัสินใจอยา่งกวา้งขวาง 
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5. แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบบรรจุภณัฑ์และการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ คอทเลอร์ และอามสตรอง [8] กล่าวว่า 
“ผลิตภณัฑใ์หม่” คือ สินคา้ บริการ หรือ ความคิดท่ีไดป้รับปรุงจากผลิตภณัฑเ์ดิมใหมี้คุณสมบติัท่ีดีข้ึน 

ส่วนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ศราวธุ พจนศิลปะ [8] ไดศึ้กษาการพฒันาผลิตภณัฑ์ หน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ภายใตน้โยบายประเทศไทย 4.0 ของจังหวดัเพชรบุรี พบว่า การพฒันากระบวนการเปล่ียนแปลง
ผลิตภณัฑชุ์มชน ท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค ์มีการวางแผนอยา่งเป็นขั้นตอน 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 งานวิจยั เร่ือง การพฒันาผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืมเชิงพาณิชยบ์นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นจงัหวดัเพชรบุรี 
โดยผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิจยัในรูปแบบการวิจยัและพฒันา (research and development) มีแนวทางการวิจยัตรงตามวตัถุประสงค์ 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนการด าเนินการวจิยัเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 

  ขั้นตอนที ่1 ศึกษาพฤตกิรรมและความต้องการของผู้บริโภค ทีม่ต่ีอผลติภัณฑ์แปรรูปน า้มะนาวพร้อมด่ืม ในจังหวดัเพชรบุรี 
   ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ ความตอ้งการของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม  
ในจงัหวดัเพชรบุรี ตามเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เวบ็ไซต์ วารสาร และส่ือส่ิงพิมพท์างวิชาการ สร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม
เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ ความตอ้งการของผูบ้ริโภคของผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงเคร่ืองมือท่ี
ใชเ้ป็นแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมีความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง มีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือวิจยั 
IOC และมีการใหก้ลุ่มตวัอยา่งทดลองชิมผลิตภณัฑ ์จ านวน 4 สูตร ผูว้จิยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง โดยค านวณ
ค่าสถิติขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ใชค้่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างของ
ปัจจยัต่างๆ  โดยใชส้ถิติ  t-test และ F-test และวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance : ANOVA) 
 

  ขั้นตอนที่ 2  พัฒนาร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์แปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวทาง
ผลการวจิัย 
  พฒันาร่างผลิตภณัฑ์ตน้แบบน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือและความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืมท่ีได้จากการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน    
ออกแบบเป็นผลิตภณัฑต์น้แบบผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี 
 

  ขั้นตอนที ่3  ประเมนิร่างผลติภัณฑ์ต้นแบบผลติภัณฑ์แปรรูปน า้มะนาวพร้อมด่ืม จังหวดัเพชรบุรี              
  น าร่างผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม จังหวดัเพชรบุรี จากขั้นตอนท่ี 2  ขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญ
ประเมินผลผลิตภณัฑต์น้แบบและผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 10 ท่าน แบ่งเป็น ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4  ท่าน, เจา้ของธุรกิจ 2 ท่าน, นกัวิชาการ 2 ท่าน และผูป้ระกอบการ  2 ท่าน โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผล
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั เป็นระดบัการประเมิน และหาค่าเฉล่ียความเหมาะสมของ 
ผลิตภณัฑ์ตน้แบบน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี การแปลผลของความคิดเห็นพิจารณาจากค่าเฉล่ียโดยใชเ้กณฑ์ของ
เบสท์ [4] หลงัจากไดผ้ลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 10 ท่าน  จึงน าผลการประเมินท่ีไดม้าพฒันา ปรับปรุงผลิตภณัฑ์
ตน้แบบผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี ตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ 
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  ขั้นตอนที ่4  พฒันาต้นแบบผลติภัณฑ์แปรรูปน า้มะนาวพร้อมด่ืม ในจังหวดัเพชรบุรี ตามแนวทางผลการวจิัย 
จากการท่ีไดท้  าการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการ น าไปสู่การพฒันาร่างผลิตภณัฑต์น้แบบ ผา่น

การกระบวนการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญจากหลากหลายสาขา จึงไดเ้ป็นตน้แบบผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม และผลิต
เป็นผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี ตามแนวทางผลการวจิยัซ่ึงตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 

กรอบกระบวนการในการวจิัย 
การศึกษา เร่ือง การพฒันาผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม เชิงพาณิชยบ์นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในจงัหวดั

เพชรบุรี มีกระบวนการในการวจิยั ดงัน้ี 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ กระบวนการ ผลลพัธ์ท่ีได ้ 

ขั้นตอนท่ี 1. 
 ศึ ก ษ าพฤ ติ ก ร รม แล ะ ค ว า ม
ต้อ งการของผู ้บ ริ โภค ท่ี มี ต่ อ
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อม
ด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี 

 

1.ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม 

3.น าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อท าการตรวจสอบขอ้มูล 
4. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบไป
ปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

5. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบและ
แกไ้ขไปทดลองใช ้(try out) 
6.เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและทดลอง
ผลิตภณัฑเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมและความ
ตอ้งการผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม 
จงัหวดัเพชรบุรี  

 

ไดพ้ฤติกรรมและความตอ้งการ
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อม
ด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี 

 

ขั้นตอนท่ี 2 
พัฒนา ร่ า งผ ลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อม
ด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี 

แนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ ์      
แปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม  
ในจงัหวดัเพชรบุรี  

 

น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระบวนการในขั้นตอน
ท่ี  1  มาพัฒนาร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ        
น ้ ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี   
 

ผู ้เ ช่ียวชาญประเมินผลร่างผลิตภัณฑ์
ต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปน ้ ามะนาว
พร้อมด่ืมใน จงัหวดัเพชรบุรี 

ขั้นตอนท่ี 3 
ประเมินร่างผลิตภณัฑต์น้แบบ 
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อม
ด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี 

ได้เป็นแบบร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ   
น ้ า มะนาวพ ร้อม ด่ืม  ในจังหวัด
เพชรบุรี   

ท าการปรับปรุงจากผลการประเมิน และ
ผลิตเป็นร่างผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาว
พร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี 

ขั้นตอนท่ี 4 
พฒันาตน้แบบผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้า
มะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี  

1.ไดเ้ป็นผลิตภณัฑต์น้แบบน ้ามะนาว
พร้อมด่ืม จงัหวดัเพชรบุรี 
2. สรุปผลการวจิยั  
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย เร่ือง การพฒันาผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม เชิงพาณิชยบ์นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในจังหวดั
เพชรบุรี สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี  
 

 ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจังหวัด
เพชรบุรี  มีผลการวจิัย ดงันี ้

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 – 35 ปี มีอาชีพ
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท  

2. ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ชอบด่ืมน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม หากตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ ามะนาวพร้อมด่ืมจะซ้ือท่ีร้านสะดวกซ้ือ เพราะมีประโยชน์ต่อสุขภาพและ
เห็นวา่บรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์น ้ ามะนาวพร้อมด่ืมท่ีจะเลือกซ้ือควรเป็นแบบขวดแกว้ ขนาด 200 มล. บรรจุภณัฑค์วรมีโทนสีเขียว 
สูตรท่ีกลุ่มตวัอยา่งช่ืนชอบคือ สูตรน ้ ามะนาว ร้อยละ 80 น ้ าตาล ร้อยละ 20 จ าหน่ายในราคา 21 - 25 บาท และกลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่คิดวา่ตราสินคา้แบบท่ี 2 เหมาะสมกบัผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืมมากท่ีสุด 

 

 
 

ภาพที่ 2   ร่างตราสินคา้ผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืมในจงัหวดัเพชรบุรี 
 

ตารางที ่1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม จงัหวดัเพชรบุรี 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการซ้ือผลติภัณฑ์แปรรูป 
น า้มะนาวพร้อมด่ืม จังหวดัเพชรบุรี 

x̅ S.D. แปลผล อนัดบั 

1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.37 0.65 มากท่ีสุด 1 
2 ดา้นราคา 4.29 0.68 มากท่ีสุด 2 
3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  4.24 0.70 มาก 3 
4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.09 0.79 มาก 4 

ภาพรวมเฉลีย่ 4.25 0.71 มากท่ีสุด  
 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม โดยรวมอยู่
ในระดบั มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม มากท่ีสุด  
รองลงมา คือ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั พิจารณาเป็นรายดา้นได ้ดงัน้ี  
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 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ รสชาติของน ้ามะนาวพร้อมด่ืมมีผลต่อการซ้ือ
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม มากท่ีสุด มี รองลงมา เห็นวา่ผลิตภณัฑ์ไดรั้บการรับรองคุณภาพ (อย. หรือ  มผช.) ฉลากมี
ความสวยงามและมีรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าไดง่้าย และเห็นวา่ความหลากหลายของรสชาติมี
ผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 2  ดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมีผลต่อการซ้ือ
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม มากท่ีสุด รองลงมา เห็นวา่ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ มีราคาแสดงชดัเจน ราคาท่ีต ่ากวา่สินคา้
ยีห่อ้อ่ืนมีความส าคญัต่อการซ้ือง่ายข้ึนมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ หากมีช่องทางการจดัจ าหน่ายมี
หลากหลาย สะดวกหาซ้ือไดง่้ายมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืมมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา เห็น
วา่สถานท่ีจดัจ าหน่ายเป็นท่ีรู้จกั การจดัวางสินคา้เป็นระเบียบมีผลต่อและเห็นวา่สถานท่ีจอดรถผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ า
มะนาวพร้อมด่ืม อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ กิจกรรมทางส่ือสังคมออนไลน์มีผล
ต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืมมากท่ีสุด รองลงมา เห็นว่าการแจกให้ทดลองชิมผลิตภณัฑ์น ้ ามะนาวพร้อมด่ืม  
มีการอธิบายสรรพคุณของน ้ ามะนาวพร้อมด่ืมหรือ QR CODE การลดราคาในช่วงเทศกาลต่างๆ การมีคูปองสะสมแตม้ การมี
คูปองส่วนลดทา้ยใบเสร็จ และมีการแถมสินคา้ มีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 

 ขั้นตอนที่ 2  พัฒนาร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์แปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวทาง
ผลการวจิัย  
 จากการศึกษาพฤติกรรมการและความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดั
เพชรบุรี และการให้กลุ่มตวัอย่างทดลองชิมผลิตภณัฑ์ ผูว้ิจยัจึงท าการพฒันาร่างผลิตภณัฑ์ตน้แบบโดยใชฉ้ลากสินคา้เป็นโทน      
สีเขียว มีขนาด 16.6 ซม. X 6.5 ซม. ซ่ึงมีตราสินคา้เป็นรูปมะนาวผ่าเป็นแว่นบางๆ ดา้นบนมีตวัผึ้ งเกาะอยู่ ดา้นซ้ายฝ่ังบนจนถึง
ดา้นล่างมีใบมะนาว กอ้นน ้ าแขง็อยูด่า้นขวามือแสดงถึงความเยน็สดช่ืน ดา้นล่างตราสินคา้ใส่ยี่ห้อ Be Lemon  น ้ ามะนาวพร้อมด่ืม 
แสดงปริมาณใตต้ราสินคา้ คือ ขนาด 200 มล.  ดา้นซา้ยของฉลากอธิบายประโยชน์ของน ้ามะนาว วิธีการเกบ็รักษา และดา้นขวาของ
ฉลากมีช่องทางการติดต่อ วนัเดือนปีท่ีหมดอายแุละการรับรองมาตรฐานคุณภาพสินคา้  ดา้นบรรจุภณัฑ ์จากการศึกษาความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค พบวา่ผลิตภณัฑน์ ้ ามะนาวพร้อมด่ืมท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการซ้ือและเหมาะสมกบัผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม 
ควรเป็นประเภทขวดแกว้ ขนาด 200 มล. และบรรจุภณัฑค์วรมีโทนสีเขียว ผูว้ิจยัจึงพฒันาเป็นร่างผลิตภณัฑต์น้แบบ ดงัน้ี 
 

 

 
 

 

ภาพที ่3    ร่างฉลากผลิตภณัฑต์น้แบบ ผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี 
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 ซ่ึงจากการท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดท้ดลองชิม ทั้ง 4 สูตร พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ช่ืนชอบสูตรท่ี 1 คือ น ้ ามะนาว ร้อยละ 80  
น ้าตาล ร้อยละ 20 มากท่ีสุด โดยสูตรดงักล่าว มีกระบวนการผลิต ดงัน้ี 
 1. เตรียมน ้าสะอาดใส่ภาชนะประมาณ 3 ลิตร ตั้งไฟรอจนน ้าเดือด  
 2. เม่ือน ้าเดือด น าผลมะนาว (ประมาณ 30 ลูก) ลงไปลวกในน ้าเดือด ประมาณ 10 วนิาที แลว้ยกข้ึนทนัที เพ่ือลา้งน ้ามนัท่ี
เปลือกซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดรสขม  
 3. น าผลมะนาวท่ีลวกแลว้ วางผึ่งใหแ้หง้ หลงัจากนั้นน าผลมะนาวมาผา่คร่ึงแลว้คั้นน ้า ไดเ้ป็นน ้ามะนาวประมาณ 30 มล.  
แลว้วางพกัรอไว ้ 
 4. เตรียมน ้าสะอาด น ามาตั้งไฟรอจนน ้าเดือด เทน ้าตาลทรายลงไปประมาณ 1 กิโลกรัม  คนใหเ้ขา้กนัและรอจนน ้าเดือด 
จึงยกข้ึนแลว้วางพกัไวป้ระมาณ 10 นาที  น ้ามะนาวท่ีคั้นสดแยกไวม้าผสมแลว้คนใหก้นั 
 5. น ามาบรรจุใส่ขวดขนาด 200 มล. ติดฉลากบรรจุภณัฑ ์และไดเ้ป็นผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม 
 

ขั้นตอนที ่3   ประเมนิร่างผลติภัณฑ์ต้นแบบผลติภัณฑ์แปรรูปน า้มะนาวพร้อมด่ืม  ในจังหวดัเพชรบุรี  
  จากการพฒันาร่างผลิตภณัฑ์ตน้แบบ ผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม ในจังหวดัเพชรบุรี  ผูว้ิจัยจึงขอความ
อนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นผลิตภณัฑ์จากหลากหลายสาขาอาชีพ จ านวน 10 ท่าน ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ 4 ท่าน, นกัวิชาการ  2  
ท่าน ผูป้ระกอบการ  2  ท่าน และเจา้ของธุรกิจ  2 ท่าน  และมีผลการประเมิน ดงัน้ี  
 

ตารางที ่2  การวเิคราะห์ขอ้มูลร่างผลิตภณัฑต์น้แบบผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม จงัหวดัเพชรบุรี จากผูเ้ช่ียวชาญ  

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารบนบรรจุภณัฑ ์ เห็นวา่ ตราสินคา้มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
รองลงมา เห็นว่า รูปแบบและขนาดตวัอกัษร โทนสีส่ือความหมายถึงน ้ ามะนาวพร้อมด่ืมท่ีดีต่อสุขภาพ ฉลากบรรจุภณัฑ์ และ 
รูปทรงผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมมาก ตามล าดบั ดา้นรูปแบบรรจุภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ เห็นวา่ ผลิตภณัฑมี์ความ

เกณฑ์การประเมิน x̄ S.D. ความเหมาะสม 
1. ความคดิเห็นเกีย่วกบัการส่ือสารบนบรรจุภัณฑ์ 
1.1 บรรจุภณัฑส์ามารถแสดงขอ้มูลท่ีจ าเป็นไดค้รบถว้น 3.7 1.16 มาก 
1.2 ตราสินคา้ (Logo) 4.5 0.71 มากท่ีสุด 
1.3 ฉลากบรรจุภณัฑ ์ 4.1 0.99 มาก 
1.4 รูปแบบและขนาดตวัอกัษร 4.3 0.67 มาก 
1.5 ภาพประกอบส่ือความหมายถึงน ้ามะนาวพร้อมด่ืมท่ีดีต่อสุขภาพ 4 0.94 มาก 
1.6 โทนสีส่ือความหมายถึงน ้ามะนาวพร้อมด่ืมท่ีดีต่อสุขภาพ 4.3 1.06 มาก 

2.  รูปแบบรรจุภัณฑ์มคีวามเหมาะสมกบัผลติภัณฑ์ 
2.1 ความเหมาะสมของรูปทรงผลิตภณัฑ ์ 4.2 0.63 มาก 
2.2 ความสวยงาม 4.6 0.70 มากท่ีสุด 
2.3 ความคิดสร้างสรรค ์ 4.1 0.74 มาก 
2.4 วสัดุท่ีใชบ้รรจุผลิตภณัฑ์ 4.4 0.52 มาก 
2.5 มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดผูบ้ริโภค 4.1 0.88 มาก 
2.6 บรรจุภณัฑส์ร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผลิตภณัฑ ์ 4.6 0.52 มากท่ีสุด 
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สวยงามและบรรจุภณัฑ์สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผลิตภณัฑ์ รองลงมาเห็นว่าวสัดุท่ีใช้บรรจุผลิตภณัฑ์ รูปทรงมีความเหมาะสม            
มีความคิดสร้างสรรค ์ความน่าสนใจและสามารถดึงดูดผูบ้ริโภคได ้และผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านพึงพอใจในตน้แบบผลิตภณัฑแ์ปรรูป
น ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในสูตรน ้ามะนาว ร้อยละ 80  น ้าตาล ร้อยละ 20  
 

ขั้นตอนที่ 4  พฒันาต้นแบบผลติภัณฑ์แปรรูปน า้มะนาวพร้อมด่ืม ในจังหวดัเพชรบุรี ตามแนวทางผลการวจิัย 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล การศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการ น าไปสู่การพฒันาร่างผลิตภณัฑ์ตน้แบบผลิตภณัฑ์

แปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ผา่นการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ จึงไดเ้ป็นตน้แบบผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม และผลิตเป็น
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี ตามแนวทางผลการวจิยัซ่ึงตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
 

 
 

ภาพที ่4  ตน้แบบฉลากผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี 
 

ซ่ึงตน้แบบผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ใชบ้รรจุภณัฑป์ระเภทขวดแกว้  โดยฉลากสินคา้มีขนาด 16.6 ซม. X 6.5 ซม. 
โทนสีเขียว แสดงขอ้มูลตราสินคา้ ยีห่อ้ Be Lemon บริเวณกลางฉลาก พร้อมอธิบายใตต้ราสินคา้น ้ามะนาวพร้อมด่ืม ฉลากดา้นซ้ายมี
การอธิบายประโยชน์ของน ้ ามะนาว วิธีการเก็บรักษาและวิธีการรับประทาน แสดงปริมาณ 200 มล. มีเคร่ืองหมายการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพสินคา้ ดา้นขวาแสดงช่ือตราสินคา้ ส่วนประกอบโดยประมาณ ช่องทางการติดต่อ สถานท่ีผลิต และสามารถแสกน 
QR Cord เพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ได ้โดยผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมจะจ าหน่ายในราคาขวดละ 25 บาท  
ในช่วงเปิดตวัจะทดลองวางจ าหน่ายท่ีร้านขายของฝากในอ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี และจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการขาย
และแจกผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืมใหท้ดลองชิม เพ่ือเป็นการแนะน าและสร้างการรับรู้ในตวัผลิตภณัฑใ์หม่ในตลาด 

 

                                                 
 

ภาพที ่5  ตน้แบบผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม ในจงัหวดัเพชรบุรี 
 

การอภิปรายผล  
การวิจัย เร่ือง การพฒันาผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม เชิงพาณิชยบ์นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในจังหวดั

เพชรบุรี สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี  
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ดา้นพฤติกรรมการซ้ือ ความตอ้งการของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม จงัหวดัเพชรบุรี พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 26 – 35 ปี ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท ซ่ึงสอคลอ้งกบังานวิจยัของปัญจพล  อุยพาณิชย ์[9] ไดศึ้กษาทศันคติและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุระหว่าง 21 – 35 ปี ประกอบอาชีพขา้ราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ทั้งน้ี
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยด่ืมน ้ามะนาวพร้อมด่ืม และพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการใหบ้รรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑ์
น ้ ามะนาวพร้อมด่ืมเป็นแบบขวดแกว้ มีโทนสีเขียว มีปริมาณขนาด 200 มล. ท่ีมีสัดส่วนน ้ ามะนาว ร้อยละ 80  น ้ าตาล ร้อยละ 20  
จ าหน่ายในราคาประมาณ 21-25 บาท เหตุผลท่ีส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ ามะนาวพร้อมด่ืมเพราะเห็นวา่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
และผูต้อบแบบสอบถามคิดวา่ตราสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวคือแบบท่ี 2 มีตราสินคา้เป็นรูปมะนาวผ่าเป็น
แวน่รองรับดว้ยพ้ืนสีส้มแสดงยีห่อ้  Be Lemon และหากตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืมจะเลือกซ้ือท่ีร้านสะดวก
ซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ชุตินันท์ โรจน์เพญ็เพียร และ วรัญญา  ติโลกะวิชยั [10] ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ
เพราะมีประโยชน์ต่อสุขภาพและส่วนใหญ่ซ้ือท่ีร้านสะดวกซ้ือเพราะมีหลากหลายสาขาและเปิดใหบ้ริการตลอดเวลา  

ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม จงัหวดัเพชรบุรี ทั้ง 4 ดา้น 
ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยทุกด้านรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด             
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืมมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาปัจจยัรายดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ 
ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัรสชาติของน ้ ามะนาวพร้อมด่ืมมากท่ีสุด เพราะมะนาวเพชรบุรีมีเอกลกัษณ์ความเปร้ียว และความหอม
แตกต่างจากมะนาวจงัหวดัอ่ืนๆ ด่ืมแลว้จะรู้สึกสดช่ืนและไดก้ล่ินมะนาวเพชรบุรีแท้ๆ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิตยาภรณ์     
ล  ้าลึก[11] ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาผสมสมุนไพรพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า 
ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือเพราะช่ืนชอบในรสชาติของสมุนไพร นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของโสภาพร กล ่าสกุล และคงขวญั
ศรีสะอาด [12] ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑน์ ้ าตาลสดเมืองเพชรบุรีเพ่ือส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค ์พบวา่ ผลิตภณัฑ์
ท่ีพฒันาควรแสดงฉลากท่ีส่ือความเป็นเอกลกัษณ์ของเพชรบุรี บ่งบอกว่าเป็นน ้ าตาลสดแทเ้มืองเพชร บรรจุในขวดแกว้ใส ระบุ
อยา่งชดัเจน การพฒันาผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบัการยอมรับของตลาดสามารถน าไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชยข์องกลุ่มเศรษฐกิจ
สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑน์ ้าตาลสดเมืองเพชรบุรีได ้   

ดา้นราคา เม่ือพิจารณาปัจจยัรายดา้นราคา พบว่า หากราคาน ้ ามะนาวพร้อมด่ืมเหมาะสมกบัคุณภาพ มีผลต่อการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืมมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ รวิกร สยามิภกัด์ิ  [13] ไดศึ้กษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าแร่บรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ ผูบ้ริโภคพิจารณาจากราคาท่ีเหมาะสม
กบัคุณภาพ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเรวติั เติมกลา้ [14] ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตกระดาษจากมูลชา้งสู่
ผลิตภณัฑชุ์มชน พบวา่ ปัจจยัส าคญัในการชกัจูงใจใหเ้กิดการตดัสินซ้ือผูบ้ริโภค คือ ราคา รูปแบบและคุณภาพ  

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เม่ือพิจารณาปัจจยัรายขอ้พบว่า ผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม ควรมีช่องทางการจดั
จ าหน่ายมีหลากหลาย สะดวกและหาซ้ือไดง่้าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลกัขณา ศิริรัตน์ [15] ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการบริโภคน ้าด่ืมบรรจุขวดตราเนสทเ์ล่เพียวไลฟ์ ในจงัหวดันนทบุรี พบวา่ การมีสินคา้วางจ าหน่ายครอบคุลมในทุกพ้ืนท่ี
เพ่ือใหผู้บ้ริโภคหาซ้ือไดง่้ายง่าย รวมทั้งการมีบริการส่งถึงบา้นจะเป็นการตอบสนองความตอ้งการของบริโภคโภคไดอ้ยา่งทนัถ่วงที  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ควรมีการแจกให้ทดลองชิมผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม จะท าให้ผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของปัญชลี สังขรัตน ์[16] ไดศึ้กษาการรับรู้ขอ้มูลจากการส่ือสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการและรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ (function drink) ของผูบ้ริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามรับขอ้มูลจากการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพจาการ
แจกสินคา้เพื่อใหท้ดลองด่ืม 

การศึกษาความแตกต่างของปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม จงัหวดัเพชรบุรี พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีเพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑแ์ปร
รูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม จังหวดัเพชรบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน เพราะหากเคร่ืองด่ืมดีต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือมี
ครอบครัว ประกอบอาชีพแตกต่างกนัก็ยินดีท่ีจะบริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนิดา นิเวสน์มรินทร์และกิตติพนัธ์ คง
สวสัด์ิเกียรติ [17] ไดท้  าการศึกษาภาพลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีเพศ อาย ุอาชีพและรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไม่แตกต่างกนั                            

การพฒันาตน้แบบผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม จงัหวดัเพชรบุรี ตามแนวทางผลการวิจยั จากการศึกษาแนวคิด
และทฤษฏี พฤติกรรมการซ้ือ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด และความตอ้งการผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม จงัหวดัเพชรบุรี 
และการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ น าไปการสู่พฒันาเป็นผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืมท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
คือ เป็นบรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑน์ ้ามะนาวพร้อมด่ืมเป็นแบบขวดแกว้  มีโทนสีเขียว ปริมาณขนาด 200 มล. ปริมาณสัดส่วนน ้ามะนาว  
ร้อยละ 80  น ้าตาล  ร้อยละ 20  และมีฉลากบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ ท่ีช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ามะนาวพร้อมด่ืม 
ในจงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศราวุธ พจนศิลปะ [18] ไดท้  าการศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑ์ หน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ์ (OTOP) ภายใตน้โยบายประเทศไทย 4.0 ของจงัหวดัเพชรบุรีพบว่า การพฒันาผลิตภณัฑ์ ควรพฒันาผลิตภณัฑ์ให้
รูปทรงเด่นชดั หาไดง่้าย และสามารถช่วยในการเกบ็รักษา ดึงดูดความสนใจผูบ้ริโภค และบรรจุภณัฑย์งัมีบทบาทในการสร้างมูล
คา้เพ่ิมใหก้บัผลิตภณัฑ ์

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 

 1. ควรเลือกใชบ้รรจุภณัฑป์ระเภทอ่ืน และปรับขนาดของบรรจุภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 
 2.  ฉลากบรรจุภณัฑค์วรเลือกประเภทท่ีสามารถเปียกหรือแช่น ้ าได ้เพราะผลิตภณัฑน์ ้ ามะนาวพร้อมด่ืมควรแช่เยน็ เพ่ือ
เพ่ิมความอรรถรสในการด่ืม 
 3. ควรก าหนดขอบเขตการศึกษาท่ีกวา้งมากข้ึน รวมทั้งการศึกษากบักลุ่มประชากรในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมี
ประโยชน์กวา้งขวางและครอบคลุมทุกส่วนมากข้ึน 
 4. ควรศึกษาในดา้นการออกแบบการพฒันาบรรจุภณัฑ ์
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยในอนาคต 
 1. งานวิจยัคร้ังน้ีศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑแ์ปรรูปน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด การศึกษาในคร้ังต่อไปอาจท าการศึกษาเพ่ิมเติมถึง
เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดอ่ืนๆ  
 2. ควรพฒันาต่อยอดในดา้นผลิตภณัฑ์ เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์สามารถยืดอายุการเก็บรักษาระยะเวลานานยิ่งข้ึนและรสชาติ
ยงัคงเดิม เช่น ระบบการฆ่าเช้ือจุลินทรียใ์นน ้าผลไมแ้ละสมุนไพร เป็นตน้  
 3. ควรศึกษาเก่ียวกบัขอ้ระเบียบ กฎหมาย มาตรฐานผลิตภณัฑเ์ก่ียวขอ้งดา้นการผลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะทางวชิาชีพกบัความส าเร็จในการท างาน และศึกษาผลกระทบ

ของทกัษะทางวชิาชีพท่ีมีต่อความส าเร็จในการท างานของหวัหนา้ส านักงานบญัชีคุณภาพในประเทศไทยโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหัวหน้าส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย จ านวน 85 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่   
การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  ผลการวิจยั พบว่า  ทกัษะทางวิชาชีพ ดา้นปัญญา ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร ดา้นการจดัการตนเอง ดา้นการจดัการองค์กร  และดา้นการบริหารทีม มีความสัมพนัธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จในการท างานโดยรวม  ดงันั้น หวัหนา้ส านกังานบญัชีคุณภาพในประเทศไทยจึงควรใชข้อ้สนเทศท่ีไดจ้าก
การวจิยัคร้ังน้ีไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาทกัษะทางวชิาชีพ โดยการเขา้ร่วมอบรมและสัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเช่ียวชาญและพฒันา
ตนเองอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหส้ามารถปรับตวัไดท้นัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั ซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จในการท างานอยา่งต่อเน่ือง 

 

ค าส าคัญ : ทกัษะทางวชิาชีพ  ความส าเร็จในการท างาน  หวัหนา้ส านกังานบญัชีคุณภาพในประเทศไทย   
 

Abstract  
The purpose of this research was to study the relationship between professional skills, work success and study the effect of 

professional skills on work success of head of certified accounting practice in Thailand. Questionnaires were used as a tool to collect data 
and responded by 85 heads of certified accounting practice in Thailand . The statistical techniques used for data analysis were multiple 
correlation analysis and multiple regression analysis. The findings revealed that professional skills in the aspect of intell ectual, interpersonal 
and communication, personal, organizational management and team management had positive relationships with the effect on work success 
as a whole. Therefore, heads of certified accounting practice should apply the findings of this study to professional skills development by 
attending training and seminar for knowledge and expertise increasing and self-improvement regularly to adapt into the current situation to 
work success.    

 

Keywords : professional skills, work success, head of certified accounting practice in Thailand  
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บทน า   
ในปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากธุรกิจมีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงใน

การประกอบธุรกิจนั้น ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความส าคญัต่อการจดัท าบญัชีและงบการเงิน ภาครัฐจึงเล็งเห็นความส าคญั
ของขอ้มูลทางการบญัชี  จึงไดก้ าหนดให้กรมพฒันาธุรกิจการคา้ก ากบัดูแลในการยกระดบัคุณภาพส านักงานบญัชี ในเร่ืองของ
คุณภาพการให้บริการในการจดัท าบญัชี ให้มีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ อีกทั้งส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพในการจดัท าบญัชีอยา่ง
ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อยกระดับส านักงานบัญชีไปสู่มาตรฐานระดับสากล [1]  
ซ่ึงส านกังานบญัชีคุณภาพท่ีไดรั้บหนงัสือรับรองจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้  ตอ้งเขา้รับการตรวจประเมินอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงในการ
ตรวจประเมินตามขอ้ก าหนดการรับรองคุณภาพส านกังานบญัชีนั้น เป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัหนา้ส านกังานบญัชี  ในเร่ืองของ
ความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ  มีแบบแผนในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน และมีการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานและกฎหมาย
ก าหนด  ดงันั้น หัวหน้าส านักงานบญัชีจึงจ าเป็นตอ้งมีทกัษะทางวิชาชีพในดา้นต่างๆ เพ่ือช่วยให้การจดัท ารายงานทางการเงิน
สะทอ้นความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้บการเงินไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และส่งผลใหก้ารท างาน
ประสบความส าเร็จ   
 ทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skills) เป็นความสามารถและความเช่ียวชาญทางวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น 
ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี  ซ่ึงผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีจ าเ ป็นต้องมีเพื่อให้มีคุณสมบัติด้านทักษะทางวิชาชีพครบถ้วน  
ซ่ึงประกอบดว้ย  ดา้นปัญญา ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร ดา้นการจดัการตนเอง  ดา้นการจดัการองคก์ร [2] 
และดา้นการบริหารทีม [3] โดยทกัษะทางวิชาชีพถือเป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี เน่ืองจากมีส่วนช่วยให้เกิด
ความส าเร็จในการท างานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้    
 ความส าเร็จในการท างาน (Work Success) เป็นผลลพัธ์จากการปฏิบติังานท่ีบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีวางไว้ อย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงการวดัความส าเร็จ                  
ในการท างาน ประกอบดว้ย   ดา้นความกา้วหนา้   ดา้นการยอมรับ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นผลสัมฤทธ์ิในงาน [4]     
การท่ีจะประสบความส าเร็จในการท างานไดน้ั้น จ าเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความสามารถในการปฏิบติังาน อนัเป็นพ้ืนฐานส าคญั 
ท่ีท าให้การท างานประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ [5] ซ่ึงความส าเร็จในการท างานเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพทุกคน
ตอ้งการ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหวัหนา้ส านกังานบญัชีคุณภาพ เน่ืองจากเป็นการสะทอ้นคุณภาพในการท างาน ซ่ึงถือเป็นส่ิงส าคญัท่ี
ช่วยรักษาคุณภาพและเพ่ิมความน่าเช่ือถือใหก้บัตนเองและองคก์รมากข้ึน   
 หัวหน้าส านักงานบัญชีคุณภาพ  (Head  of  Certified  Accounting  Practice)  เป็นผู ้รับผิดชอบการด าเนินงานของ
ส านกังานบญัชีคุณภาพในการใหบ้ริการจดัท าบญัชีแก่ผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชี  โดยปฏิบติังานเตม็เวลา มีประสบการณ์การจดัท าบญัชี
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  และแจ้งการเป็นผูท้  าบญัชีต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ [6] ซ่ึงส านักงานบัญชีคุณภาพจะตอ้งเขา้รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  ในการตรวจประเมินตามขอ้ก าหนดการรับรองคุณภาพส านกังานบญัชีนั้น มีหลายประเดน็ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหัวหนา้ส านกังานบญัชี  ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของการพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ  การฝึกอบรมเพ่ิมความรู้อยา่งสม ่าเสมอ  
และในเร่ืองของการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานและกฎหมายก าหนด ดงันั้น หัวหนา้ส านกังานบญัชีคุณภาพ  จะตอ้งพฒันา
ตนเองใหมี้ความรู้และทกัษะดา้นต่างๆ ใหค้รบถว้น  เพื่อใหก้ารท างานประสบความส าเร็จ รวมทั้งสามารถรักษามาตรฐาน 
ดา้นคุณภาพของส านกังานบญัชีใหผ้า่นการตรวจประเมินอยา่งต่อเน่ือง   
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้  ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาวจิยั ความสมัพนัธ์ระหวา่งทกัษะทางวชิาชีพกบัความส าเร็จ
ในการท างานของหัวหน้าส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย   โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือทดสอบว่า ทักษะทางวิชาชีพมี
ความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการท างานหรือไม่ อยา่งไร ซ่ึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก หัวหนา้ส านกังานบญัชีคุณภาพใน
ประเทศไทย  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวจิยั สามารถน าไปเป็นขอ้มูลท่ีช่วยใหห้วัหนา้ส านกังานบญัชี ตระหนกัถึงความส าคญัของทกัษะ
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ทางวิชาชีพ และเป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะทางวิชาชีพเพ่ือใหมี้ความพร้อมปฏิบติังานในสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 
รวมทั้งเป็นขอ้สนเทศส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนใหมี้การพฒันาทกัษะทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะทางวิชาชีพกบัความส าเร็จในการท างานของหัวหนา้ส านักงานบญัชีคุณภาพ 

ในประเทศไทย  
2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพท่ีมีต่อความส าเร็จในการท างานของหัวหน้าส านักงานบัญชีคุณภาพ  

ในประเทศไทย 
 

กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

 กรอบแนวคิดของการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัประยกุตจ์ากแนวคิดทกัษะทางวชิาชีพตามความรู้ความสามารถ ของ มาตรฐาน
การศึกษาระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 3 ปรับปรุง 2557 [2] และทกัษะการบริหารทีม [3] และความส าเร็จในการท างาน ประยกุตจ์าก
แนวคิดทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Frederick Herzberg [4] 
 

 
 

รูปที1่ กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ส านกังานบญัชีคุณภาพ (Certified Accounting Practice) หมายถึง ส านกังานบญัชีท่ีประกอบกิจการจดัท าบญัชีมาไม่นอ้ย
กวา่ 1 ปี ท่ีผา่นการตรวจประเมินการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการรับรองคุณภาพส านกังานบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
เร่ือง หลกัเกณฑ ์ และเง่ือนไขในการรับรองคุณภาพส านกังานบญัชี พ.ศ. 2558  ซ่ึงจะไดรั้บหนงัสือรับรองคุณภาพส านกังานบญัชี
ท่ีออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้  

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  หวัหนา้ส านกังานบญัชีคุณภาพในประเทศไทย จ านวน 161 คน [7]  
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  หัวหน้าส านักงานบญัชีคุณภาพในประเทศไทย จ านวน 85 คน ซ่ึงไดจ้ากการส่ง
แบบสอบถามไปยงัประชากรจ านวน 161 ฉบบั เม่ือครบก าหนดไดรั้บการตอบกลบัทั้งส้ิน 87 ฉบบั เป็นแบบสอบถามท่ีถูกตอ้ง
ครบถว้น จ านวน 85 ฉบบั มีอตัราผลตอบกลบัร้อยละ 52.80 เม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนแบบสอบถามท่ีส่งไปยงักลุ่มตวัอยา่ง   

ทกัษะทางวชิาชีพ (PFS) 
- ดา้นปัญญา (IL) 
- ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร(IC) 
- ดา้นการจดัการตนเอง (PS) 
- ดา้นการจดัการองคก์ร (OM) 
- ดา้นการบริหารทีม (TM) 

 ความส าเร็จในการท างาน (WSC) 
- ดา้นความกา้วหนา้ (PG) 
- ดา้นการยอมรับ (RC) 
- ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (OP) 
- ดา้นผลสมัฤทธ์ิในงาน (WA) 
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Aaker et al. [8]ไดเ้สนอวา่การส่งแบบสอบถาม ตอ้งมีอตัราตอบกลบัมาอยา่งนอ้ยร้อยละ20 จึงถือวา่ยอมรับได ้
ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลวจิยัระหวา่งวนัท่ี 16 สิงหาคม - 18  ตุลาคม 2562 รวมระยะเวลา 64 วนั  
  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม  (Questionnaire)  โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
   ตอนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไปของหัวหน้าส านักงานบญัชีคุณภาพในประเทศไทย  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ  (Checklist)  จ านวน  6  ขอ้ 
   ตอนท่ี  2 ความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะทางวิชาชีพ ของหัวหน้าส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย  
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน  20 ขอ้ 
   ตอนท่ี  3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าเร็จในการท างานของหัวหนา้ส านกังานบญัชีคุณภาพในประเทศไทย 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  จ านวน 16 ขอ้ 
  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  ผู ้วิจัยได้ท าการทดสอบหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค   
Item-total Correlation  ซ่ึงทกัษะทางวชิาชีพ มีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.449 - 0.821 ความส าเร็จในการท างาน มีค่าอ านาจ
จ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.634 - 0.921 และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  (Reliability Test) โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา  
(Alpha Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  ซ่ึงทกัษะทางวิชาชีพ มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา อยูร่ะหวา่ง 0.757 - 0.879 
และความส าเร็จในการท างาน มีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา อยูร่ะหวา่ง 0.846 -  0.909 
  วธีิการทางสถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์แบบพหุคูณ และการวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ   

 

ผลการวจัิย 
ตารางท่ี 1 การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ของทกัษะทางวชิาชีพกบัความส าเร็จในการท างานโดยรวม ของหวัหนา้ส านกังานบญัชีคุณภาพ
ในประเทศไทย   

ตวัแปร WSC IL IC PS OM TM VIFs 

x̅ 4.40 4.32 4.17 4.40 4.43 4.32  
S.D. 0.37 0.51 0.51 0.45 0.45 0.45  
WSC  0.537* 0.618* 0.638* 0.660* 0.669*  

IL   0.678* 0.278* 0.350* 0.329* 1.928 
IC    0.457* 0.380* 0.429* 2.226 
PS     0.617* 0.538* 1.854 
OM      0.681* 2.302 
TM       2.029 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ตวัแปรอิสระแต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์กนัซ่ึงอาจเกิดเป็นปัญหา  Multicollinearity แต่จากผล              
การทดสอบ  Multicollinearity โดยใชค้่า VIFs ปรากฏวา่  ค่า VIFs ของตวัแปรอิสระ ทกัษะทางวิชาชีพ มีค่าตั้งแต่ 1.854 - 2.302 
ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 10  แสดงวา่ตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์กนัแต่ไม่มีนยัส าคญั  
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ตารางท่ี 2  การทดสอบความสัมพนัธ์ของทักษะทางวิชาชีพกบัความส าเร็จในการท างานโดยรวมของหัวหน้าส านักงานบัญชี
คุณภาพในประเทศไทย 

ทกัษะทางวชิาชีพ 
ความส าเร็จในการท างานโดยรวม 

t p-value สมัประสิทธ์ิ 
การถดถอย 

ความคลาดเคล่ือน 
มาตรฐาน 

ค่าคงท่ี  (a) 0.654 0.297 2.203* 0.031 
1.  ดา้นปัญญา (IL) 0.133 0.066 2.021* 0.047 
2.  ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร (IC) 0.150 0.071 2.119* 0.037 
3.  ดา้นการจดัการตนเอง (PS) 0.194 0.073 2.666* 0.009 
4.  ดา้นการจดัการองคก์ร (OM) 0.165 0.081 2.036* 0.045 
5.  ดา้นการบริหารทีม (TM) 0.221 0.076 2.901* 0.005 
F = 33.108  p < 0.0001  Adj R2 = 0.656 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตาราง ท่ี  2  พบว่า  ทักษะทางวิชา ชีพ ด้านปัญญา  ด้านความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร  
ดา้นการจดัการตนเอง   ดา้นการจดัการองคก์ร  และดา้นการบริหารทีม ร่วมกนัอธิบายการเปล่ียนแปลงของความส าเร็จในการ
ท างานโดยรวม ไดร้้อยละ 66 โดยมีความน่าเช่ือถืออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพบวา่ทกัษะทางวิชาชีพทั้ง 5 ดา้น  
มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จในการท างานโดยรวม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 1 และสมมติฐานท่ี 2  
 

สรุปและอภิปรายผล   
จากการศึกษา ความสมัพนัธ์ระหวา่งทกัษะทางวชิาชีพกบัความส าเร็จในการท างานของหวัหนา้ส านกังานบญัชีคุณภาพ

ในประเทศไทย สามารถสรุปและอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1) ทกัษะทางวิชาชีพ ดา้นปัญญา มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการท างานโดยรวม และมีผลต่อความส าเร็จในการ
ท างานโดยรวม เน่ืองจากทักษะทางวิชาชีพด้านปัญญา เป็นความรู้ความเช่ียวชาญในการประกอบวิชาชีพ ท่ีท าให้สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ย่างแม่นย  าและสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัไดอ้ย่างรวดเร็วและถูกตอ้งตาม
หลกัเกณฑต์่างๆ  ซ่ึงการปฏิบติังานโดยใชท้กัษะทางปัญญา จะส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการท างาน  ผลการปฏิบติังานถูกตอ้ง
ตามขอ้ก าหนดต่างๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติรัตน์ มีมากและคณะ [9] ท่ีพบว่า ทกัษะทาง
วิชาชีพ ดา้นทกัษะทางปัญญามีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกและส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของนักบญัชีในส านักงานบญัชี 
จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐภทัร หงส์พงษ ์และจิรพงษ ์จนัทร์งาม [10] ท่ีพบวา่ ทกัษะทางวิชาชีพในมิติ
ดา้นปัญญา มีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพของรายงานทางการเงิน โดยสะทอ้นให้เห็นว่าหากผูท้  าบญัชีมีทักษะทางวิชาชีพในด้าน
ปัญญาเพ่ิมมากข้ึน ก็จะส่งผลท าใหเ้กิดคุณภาพรายงานทางการเงินท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Wells et al. 
[11] ท่ีพบวา่ ทกัษะดา้นปัญญา ถือวา่เป็นความสามารถระดบัมืออาชีพท่ีส าคญัส าหรับการท างานใหป้ระสบความส าเร็จ  
 2) ทกัษะทางวิชาชีพ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร  มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการท างาน
โดยรวม และมีผลต่อความส าเร็จในการท างานโดยรวม เน่ืองจากความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร เป็นส่ิงส าคญัในการ
ปฏิบัติงานท่ีจะต้องมีการรับส่งข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี มีการติดต่อ พูดคุย กับผู ้ร่วมงานและลูกค้า การมีทักษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสารท่ีดีนั้น  ก็จะส่งผลใหส้ามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ ท าใหก้าร
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ท างานประสบความส าเร็จและก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ในการท างานโดยน าทกัษะทางการส่ือสาร ไปใชใ้นการบรรยายใหค้วามรู้
ทางวิชาชีพ และเม่ือมีการรับส่งขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้งนั้น ก็จะส่งผลให้เกิดความเช่ียวชาญในการท าบญัชี
มากข้ึนและสามารถรับผิดชอบงานท่ีมีความซบัซอ้นไดเ้ป็นอยา่งดี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  Wells et al. [11] ท่ีพบวา่ ทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ถือเป็นความสามารถระดับมืออาชีพท่ีจ าเป็นท่ีสุดส าหรับการท างานให้ประสบความส าเร็จ    
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปริยากร ปริโยทยั และสุภทัรษร ทวีจนัทร์ [12] ท่ีพบว่า ทกัษะทางวิชาชีพบญัชี  มีความสัมพนัธ์              
เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู ้อ่ืนและการส่ือสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ดา้นความรับผิดชอบ  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Tan and Laswad [13] ซ่ึงพบวา่ ทกัษะวิชาชีพ 
ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เป็นทักษะท่ีมีความจ าเป็นกับการท างานของนักบัญชีในประเทศออสเตรเลียและประเทศ
นิวซีแลนด ์ 
 3) ทกัษะทางวชิาชีพ ดา้นการจดัการตนเอง มีความสมัพนัธ์กบัความส าเร็จในการท างานโดยรวม และมีผลต่อความส าเร็จ
ในการท างานโดยรวม เน่ืองจากการจดัการตนเองถือเป็นส่ิงส าคญัในการปฏิบติังาน ท่ีช่วยในการวางแผน จดัล าดบัความส าคญั
ของงาน ประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงพฒันาตนเองให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั เม่ือมีการจดัการตนเองท่ีดีนั้น ก็จะส่งผล
ให้สามารถจดัการงานของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย ท าให้การท างานประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ อย่างถูกตอ้งและ
ทนัเวลา ท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและไวว้างใจเลือกใชบ้ริการเป็นประจ าทุกปี และการจดัการตนเองในการปฏิบติังานดว้ย
ความซ่ือสัตย ์เป็นกลาง ปราศจากความล าเอียง ก็จะส่งผลให้ไดรั้บความเช่ือถือและไดรั้บการยอมรับจากผูร่้วมงานและลูกคา้  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปริยากร ปริโยทยั และสุภทัรษร ทวีจนัทร์ [12] ท่ีพบว่า ทกัษะทางวิชาชีพบญัชี ดา้นทกัษะทาง
คุณลกัษณะเฉพาะบุคคลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับ  และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Fouche and Kgapola  [14] ซ่ึงพบวา่  นกับญัชีท่ีตอ้งการพฒันาตนเองไปสู่ต าแหน่งผูบ้ริหาร จ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญั
กับการพฒันาทักษะท่ีมีความส าคัญอย่างทักษะส่วนบุคคลท่ีเป็นการคาดการณ์และการปรับตัวให้เขา้กับสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง 
 4) ทกัษะทางวชิาชีพ ดา้นการจดัการองคก์ร มีความสมัพนัธ์กบัความส าเร็จในการท างานโดยรวม และมีผลต่อความส าเร็จ
ในการท างานโดยรวม  เน่ืองจากหัวหนา้ส านกังานบญัชีคุณภาพมีส่วนส าคญัในการวางแผน ก าหนดกลยทุธ์ต่างๆของส านกังาน  
โดยการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และควบคุมการด าเนินงานให้เป็นระบบ เพื่อให้กระบวนการ
ปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทนัเวลา  ส่งผลใหเ้กิดความส าเร็จในการท างานตามเป้าหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ เยาวพา ณ นคร และนวรัตน์ ผิวนวล [15] ซ่ึงพบวา่ การพฒันาทกัษะทางวิชาชีพของนกับญัชีส าหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มในอ าเภอเมือง และอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  นกับญัชีท่ีอยูใ่นต าแหน่งผูบ้ริหารตอ้งการพฒันาทกัษะทาง
วิชาชีพ  ดา้นทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจสูงท่ีสุด  ในเร่ืองการพิจารณาและตดัสินใจอย่างผูมี้วิชาชีพ อาจเป็น
เพราะนกับญัชีท่ีเป็นผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งบริหารจดัการองคก์ร จึงจ าเป็นตอ้งมีความสามารถในการพิจารณาและตดัสินใจอยา่งผูมี้
วิชาชีพ จึงจะสามารถบริหารจดัการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ฐิติรัตน์ มีมากและคณะ[9]  
ซ่ึงพบว่า ทักษะทางวิชาชีพ ด้านทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก และส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีในส านกังานบญัชี จงัหวดันครราชสีมา และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ณฐภทัร หงส์พงษ ์
และจิรพงษ์ จนัทร์งาม [10] ซ่ึงพบว่า  ทกัษะทางวิชาชีพในมิติดา้นการจดัการบุคคลมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพของรายงาน
การเงิน  หากผูท้  าบญัชีมีความสามารถในการบริหารจดัการทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า
กบัองคก์รจะส่งผลใหร้ายงานทางการเงินแสดงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นเป็นกลาง ไม่บิดเบือน 

5) ทกัษะทางวิชาชีพ  ดา้นการบริหารทีม มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการท างานโดยรวม และมีผลต่อความส าเร็จ
ในการท างานโดยรวม  เน่ืองจากทกัษะดา้นการบริหารทีมเป็นความสามารถในการวางแผน คดัเลือก ระบุหนา้ท่ีของสมาชิกในทีม
ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีภาวะผูน้ าท่ีดีในการท างาน ท าให้เกิดการยอมรับและไวว้างใจจากผูร่้วมงาน ส่งผลใหลู้กคา้เกิดความไวว้างใจ
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ในการเลือกใชบ้ริการจดัท าบญัชีเป็นประจ าทุกปี เม่ือมีการประเมินผลการปฏิบติังานในทีมอยา่งสม ่าเสมอ ท าใหผ้ลการปฏิบติังาน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหผู้ร่้วมงานและลูกคา้เกิดความพึงพอใจ และผลการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชี
และกฎหมายท่ีก าหนดนั้น จะส่งผลใหไ้ดรั้บหนงัสือรับรองจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
ทองทิพภา วิริยะพนัธ์ุ [16] ท่ีกล่าวว่า การบริหารทีมเป็นประเด็นท่ีควรให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการบริหารทีม
สามารถส่งผลต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการท างานได ้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อนุพงษ ์อินฟ้าแสง [17] กล่าววา่ การ
บริหารทีมมีความส าคญัส าหรับผูบ้ริหารองคก์ร  ผูบ้ริหารจึงควรใหค้วามส าคญัทุกขั้นตอนในการสร้างทีมงาน  เพื่อใหด้ าเนินงาน
แลว้เสร็จตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Wells et al. [11] ซ่ึงพบวา่  ทกัษะวชิาชีพและความสามารถของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาสาขาการบญัชีถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดส าหรับการท างานให้ประสบความส าเร็จ โดยเนน้การพฒันาทกัษะวิชาชีพ  
พฒันาการเรียนรู้ การท างานเป็นทีม และการประยุกต์ใชก้ารเรียนรู้การปฏิบติัวิชาชีพ  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Uyar and 
Gungormus [18] ท่ีพบวา่ ความรู้และทกัษะวชิาชีพมีความจ าเป็นส าหรับผูส้อบบญัชี ซ่ึงทกัษะส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งมี คือ การบริหาร
ทีม จริยธรรมและความซ่ือสตัย ์

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปใช ้

  1.1 หวัหนา้ส านกังานบญัชีคุณภาพในประเทศไทย ควรใหค้วามส าคญัในการพฒันาทกัษะทางวชิาชีพ  
ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร เพ่ือสามารถติดต่อส่ือสารพดูคุยกบัลูกคา้และบุคคลอ่ืนไดม้ากกวา่ 1 ภาษา   
  1.2 หัวหน้าส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย สามารถพฒันาทักษะทางวิชาชีพ ด้านความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร โดยการน าทกัษะทางการส่ือสารไปใชใ้นการเป็นวทิยากร บรรยายใหค้วามรู้ทางวชิาชีพ ซ่ึงจะส่งผล
ใหเ้กิดความกา้วหนา้ในการท างาน  
  1.3 หัวหน้าส านักงานบญัชีคุณภาพในประเทศไทยท่ีมีทกัษะทางวิชาชีพแลว้ ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
พฒันาทกัษะทางวิชาชีพด้วย เพ่ือให้บุคลากรมีความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้การปฏิบติังานประสบ
ความส าเร็จ  ผลการปฏิบติังานมีความถูกตอ้งตามมาตรฐานก าหนด และสามารถรักษามาตรฐานของส านักงานบญัชีคุณภาพได้
อยา่งต่อเน่ือง 
 2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป   
     ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาทกัษะทางวิชาชีพของกลุ่มตวัอยา่งส านกังานบญัชีทัว่ไป เพื่อน าผลการวิจยัใน
คร้ังน้ีมาเปรียบเทียบความแตกต่างของทกัษะทางวชิาชีพระหวา่งส านกังานบญัชีคุณภาพกบัส านกังานบญัชีทัว่ไป   
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บทคดัย่อ 
วิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) วิเคราะห์การน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตของสตรีในจงัหวดั

สมุทรสาคร 2) เปรียบเทียบการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมของสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร เพื่อสร้างความมัน่คงในการด าเนินชีวติ และ 3) ศึกษา
ขอ้เสนอการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตของสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร เก็บรวบรวมขอ้มูลจากสตรีใน
จงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 327 ราย โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามกบัสตรี
ในจงัหวดัสมุทรสาคร  

ผลการวิจยัพบวา่ 1) สตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวติ อยูใ่นระดบั
มาก 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ สตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมี อายแุละอาชีพต่างกนั มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความ
มัน่คงในการด ารงชีวิต โดยรวมทั้ง 4 ดา้นไม่แตกต่างกนั และ 3) การใหส่ิ้งท่ีเป็นประโยชน์กบัคนอ่ืนใหไ้ดท้ั้งหมด เป็นส่ิงของเลก็ ๆ นอ้ย ๆ 
ก็ได้ เป็นวิชาความรู้ก็ได้ เป็นค าแนะน าก็ได้ ขณะใดท่ีมีจิตใจเป็นกุศล แล้วก็ให้ส่ิงท่ีตนสามารถจะให้กับคนอ่ืนได้ ถ้าเป็นคนท่ีมี
ความสามารถ กส็ามารถสอนหรือถ่ายทอดความรู้นั้นใหค้นอ่ืน ขณะนั้นกเ็ท่ากบัใหส่ิ้งท่ีเป็นประโยชน์เหมือนกนั 

 

ค าส าคญั : สังคหวตัถุธรรม  ความมัน่คงในชีวติ การด ารงชีวติของสตรี 
 

Abstract  
The research had the objectives as follows: 1) to analyze the principle of Sangahavatthudhamma to the security of the living life 

of the women in Changwat Samut Sakhon; 2) to compare the application of the principle of Sangahavatthudhamma to the security the living 
life of the women in Changwat Samut Sakhon for the security of their living live; and 3) to study other suggestions about the application of 
the principle of Sangahavatthudhamma for the security of the living life of the women in Changwat Samut Sakhon. The data collection was 
from 327 women in Changwat Samut Sakhon by Simple Random and the data collection by questionnaires were distributed every day.  

The research was found as follows: 1)The women in Changwat Samut Sakhon had applied the principle of Sangahavatthudhamma 
for the security of their living life at a high level; 2) The result of hypothetical test was found that the women in Changwat Samut Sakhon 
with different age, and occupation had applied the principle of Sangahavatthudhamma for the security of their living live in all four aspects 
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indifferently, but those with different level of education and monthly income dad applied the principle of Sangahavatthudhamma for the 
security of their living life differently; 3) To give beneficial things to other people could be done in either a big number , or in a small 
number and to give beneficial knowledge to other people could be done either in a big number or in a small number. Those persons with a 
good mind could give either knowledge or suggestion and those with some of capacities could teach or transfer some knowledge to other 
people and that meant giving the beneficial things as well.    

 

Keywords : Sangahavatthudhamma,  Principle of Dhamma,. Family Living Life, Life Security 
 
 

บทน า   
ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) [1]ไดใ้ห้ความส าคญัและก าหนดวตัถุประสงค์

ของแผนพฒันาสตรีฯ ในการสร้างสังคมไทยเป็นสังคมท่ีเสมอภาค คนในสังคมมีเจตคติท่ีดี ตระหนกัและยอมรับถึงบทบาทสตรีใน
บริบทต่างๆ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยา่งเท่าเทียมกนั สังคมไทยมีความเป็นธรรม ยติุธรรม โดยสตรีทุกกลุ่มมีโอกาส 
เขา้ถึง และไดรั้บการศึกษาทุกระดบั มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการพฒันาศกัยภาพดา้นต่างๆ อยา่งเหมาะสม โดยสอดรับกบั
การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตสานึกของชุมชนดา้นเศรษฐกิจพอเพียง การประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

จงัหวดัสมุทรสาครมีสถิติการหยา่ร้างสูงข้ึน และความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ คือ ยากจนและมีรายไดน้อ้ยมีความเส่ียงต่อการ
มีรายไดไ้ม่เพียงพอในการด ารงชีพต ่ากวา่เส้นความยากจนยงัมีอยูถึ่ง 9 ลา้นคน ในขณะท่ีภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั และอตัราเงิน
เฟ้อท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และท่ีส าคญัคือความเส่ียงดา้นสุขภาพ ค าวา่ “ผูห้ญิงแก่ง่าย ตายชา้” เป็นค าท่ีผูช้ายชอบลอ้เลียนผูห้ญิงท่ีเป็นความ
จริง ปัญหาเหล่าน้ีเป็นสาเหตุเบ้ืองตน้ท่ีท าใหเ้กิดปัญหาอ่ืน ๆ ทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณี ปัญหาสุขภาพอนามยั 
นอกจากน้ี รวมถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านวตัถุท่ีเจริญรุดหน้าไปกว่าวฒันธรรมทางด้านจิตใจ คนเหินห่างจากศาสนา  
ขาดการศึกษา และอบรมทางดา้นจิตใจท่ีดี ท าใหส้ภาพจิตใจแยล่ง บางคนเม่ือหมดทางท ามาหากินกเ็กิดความคิดหารายไดใ้นทางท่ี
ผดิกฎหมาย และศีลธรรม  

สตรีในจังหวดัสมุทรสาครมีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต โดยมีความเอ้ือเฟ้ือ
ช่วยเหลือในครอบครัวโดยไม่คิดเหน็ดเหน่ือย มีการเอาใจใส่บุคคลในครอบครัวตามหน้าท่ีโดยไม่ เรียกร้องส่ิงตอบแทนต่างๆ 
ตอ้งการใหค้รอบครัวมีความสมบูรณ์ปฏิบติัของมนุษยห์รือจริยธรรมอนัมีรากฐานมาจากประสบการณ์ทางศาสนาของศาสดาเองนั้น
ยอ่มเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า และสามารถแกปั้ญหาของมนุษยไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง อยา่งไรก็ตามความเช่ือในทางโหราศาสตร์มีอิทธิพลต่อวิถี
ชีวติของคนไทยการสร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต ขจดัความยากจน และพฒันาเศรษฐกิจชุมชนอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งการต่อยอดภูมิ
ปัญญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ตลอดจนการจดัการงานและอาชีพในอนาคตของสังคมไทย เพื่อลดปัญหาความ
ยากจน ลดปัญหาการวา่งงาน ประชาชนสามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมัน่คงของสตรี โดยท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการพฒันาสตรี  

จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัไดเ้ลง็เห็นความส าคญัในการเสริมสร้างความมัน่คงของสตรีท่ีตอ้งมีการน าหลกัธรรมค าสอน
ทางพระพทุธศาสนามาเป็นแนวทางเสริมสร้างการด ารงชีวิต ของตนเองและครอบครัว และสังคม เพ่ือใหก้ารด ารงชีวติมีความมัน่คง  
 

วตัถุประสงค์  
1. เพ่ือศึกษาการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวติของสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการน าหลกัสังคหวตัถุธรรม เพ่ือสร้างความมัน่คงในการด าเนินชีวิตของสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร 
3. เพื่อศึกษาขอ้เสนอการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวติของสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร 
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ขอบเขตของการวจิัย  
1. ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ สตรีท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 327 คน  
2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่ การน าหลกัสังคหวตัถุธรรม คือ ธรรมท่ีช่วยเหลือกนัยึดเหน่ียวใจกนัไว ้และเป็นเคร่ืองเกาะ

กมุประสานโลกคือสังคม โดยมีทาน หมายถึง การให ้คือ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผก่นั ปิยวาจา หมายถึง พดูจาน่ารัก น่านิยมนบัถือ อตัถจริยา 
หมายถึง บ าเพญ็ประโยชน์ และสมานตัตตา หมายถึง ความมีตนเสมอ คือ ท าตวัให้เขา้กนัได ้เช่น ไม่ถือตวั ร่วมสุขร่วมทุกขก์นั  
มาใชส้ร้างความมัน่คงในการด าเนินชีวิตของสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร 

3. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
4. ขอบเขตดา้นเวลา ไดแ้ก่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กนัยายน 2560 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
  การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการ
ด ารงชีวิตของสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เทคนิคและวิธีการสุ่มตวัอยา่ง กรอบแนวคิดและการก าหนด
ตวัแปร ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การสร้างและการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยั การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล การวดัค่าตวัแปร การวเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผล การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล [2] 
  ประชากร คือ สตรีท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 257,915 คน [3] ผูท่ี้ให้ขอ้มูลเป็นตวัแทนของสตรีท่ีเป็นผู ้
อาศยัในจงัหวดันั้น ๆ เป็นเวลา 5 ปีไปแลว้ จ านวน 327 คน แยกออกเป็นสตรีท่ีเป็นผูอ้าศยัในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 119 คน 
อ าเภอบา้นแพว้ 102 คน อ าเภอกระทุ่มแบน 106 คน  
  เทคนิคและวธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
  ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดก้  าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการเปิดตารางส าเร็จของเกรจซ่ี (Krejcie) และมอร์แกน (Morgan) 
จากสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 257,915 คนไดก้ลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 327 คน/ครัวเรือน แลว้น ามาหาอตัราสัดส่วนของ
ประชากร (Proportional to Size) เพ่ือ หากลุ่มตวัอยา่งแต่ละอ าเภอ  
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม 1 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 4 ขอ้ ลกัษณะของค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) 
  ตอนท่ี 2 การน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตของสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 20 
ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) [4]  
  ตอนท่ี 3 เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตของ
สตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบปลายเปิด  
  การสร้างและตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวจิัย 
  การสร้างและตรวจคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดด้  าเนินการตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
  1. ศึกษาคน้ควา้เอกสาร บทความ ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2. สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมขอบเขตการศึกษาวจิยั โดยใชค้  าถาม 2 ประเภทคือ แบบปลายปิดและแบบปลายเปิด 
  3. น าเคร่ืองมือท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ เสนอผูเ้ช่ียวชาญแกไ้ขปรับปรุงให้ถูกตอ้งและชดัเจน เหมาะสม ทั้งเน้ือหา
สาระ และการใชถ้อ้ยค าส านวนภาษา แลว้น ามาจดัท าเป็นแบบสอบถาม 
  โดยใหต้รวจสอบหรือปรับปรุงแกไ้ขความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเน้ือหา เพ่ือใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีมีความตรงตามเน้ือหา  
  4. น าแบบสอบถามหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคห์รือเน้ือหา (IOC) [5] โดยเลือกขอ้ท่ีมีค่า
ตั้งแต่ 0.66 ข้ึนไป จากค าถามทั้งหมด 15 ขอ้ ใชไ้ดท้ั้งหมด ซ่ึงขอ้ค าถามท่ีใชไ้ดมี้ค่า (IOC) อยูใ่นช่วง 0.66 – 1.00 
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  5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง 
  6. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช้ กบัผูท่ี้ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แต่มีคุณลกัษณะคลา้ยกนักบักลุ่ม
ตวัอยา่งในการวจิยัน้ี คือ สตรีในจงัหวดัสมุทรสาครท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน แลว้น าผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาค่า
ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิอลัฟา (@-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)[6] ไดค้่าความเช่ือมัน่ของ
เคร่ืองมือเท่ากบั 0.90 
  7. น าเคร่ืองมือท่ีสมบูรณ์แลว้ไปใชเ้กบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัต่อไป 
  การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูล ในการวิจยัน้ีไดด้  าเนินการโดยน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป มีล  าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล โดยหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ศึกษาการน าหลกัสังคหวตัถุธรรม
มาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการหาค่าเฉล่ีย และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตกบั
ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งดา้น อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และลกัษณะครอบครัว ใชก้ารทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการ
ของ เชฟเฟ่ (Scheffé) วิเคราะห์เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการ
ด ารงชีวิตของสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบค าบรรยาย 

 

ผลการวจิัย 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย (X̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลบูการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คง
ในการด ารงชีวติของสตรีในจงัหวดัสมุทรสาครโดยรวมทั้ง 4 ดา้น 

 

ข้อความ X  S.D. แปลผล 
1. ดา้นทาน 4.55 0.33 มากท่ีสุด 
2. ดา้นปิยวาจา 3.60 0.40 มาก 
3. ดา้นอตัถจริยา 3.67 0.40 มาก 
4. ดา้นสมานตัตตา 4.38 0.35 มากท่ีสุด 
รวม 4.05 0.37 มาก 

 

จากตาราง พบว่า สตรีในจังหวดัสมุทรสาคร มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต
โดยรวมทั้ ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.05 มากท่ีสุดคือ ด้านอตัถจริยา พบว่า สตรีในจังหวดัสมุทรสาคร มีการน า
หลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.67 รองลงมาดา้นปิยวาจาพบวา่ สตรี
ในจงัหวดัสมุทรสาคร มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.60 และนอ้ยท่ีสุด คือดา้นสมานตัตา พบว่า สตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงใน
การด ารงชีวติ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.38 ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงใน
การด ารงชีวิตของสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต่้อเดือนต่างกนั พบว่า สตรีในจงัหวดั
สมุทรสาคร ท่ีมีอายแุละอาชีพต่างกนั มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต โดยรวมทั้ง 4 ดา้นไม่
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แตกต่างกนั แต่ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่คงในการ
ด ารงชีวติ แตกต่างกนั เม่ือแยกทดสอบในแต่ละดา้น มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ด้านทานพบว่า สตรีในจังหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการน า
หลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตไม่แตกต่างกนั  

2) ดา้นสมานตัตาพบว่า สตรีในจงัหวดัสมุทรสาครท่ีมี อายุ อาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีการน าหลกัสังคหวตัถุ
ธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตไม่แตกต่างกนั แต่ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจ แตกต่างกนัโดยผูท่ี้มี
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา / ปวช. มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตแตกต่างกบัผูท่ี้มีการศึกษา
ระดบัประถมศึกษาและระดบัปริญญาตรีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนนอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่  

3) ดา้นอตัถจริยา พบวา่ สตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมี อาย ุและระดบัการศึกษา ต่างกนั มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมา
ใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต ไม่แตกต่างกนั แต่สตรีท่ีมีอาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมา
ใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต แตกต่างกนั ท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทั มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงใน
การด ารงชีวิตแตกต่างกนักบัผูท่ี้มีอาชีพรับจา้ง ผูท่ี้มีอาชีพคา้ขาย / อาชีพอิสระ และผูท่ี้มีอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนนอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่  

4) ดา้นปิยวาจาสตรีในจงัหวดัสมุทรสาครท่ีมี อาย ุอาชีพ และรายไดต่้อเดือน ต่างกนั มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใช้
สร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตไม่แตกต่างกนั แต่ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชแ้ตกต่างกนั ผูท่ี้มี
ระดบัการศึกษามธัยมศึกษา / ปวช. มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชแ้ตกต่างกนักบัผูท่ี้มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา, ระดบั
อนุปริญญา / ปวส. และระดบัปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนนอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่  

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตของสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร 
เรียงล าดบั ดงัน้ี 1) ดา้นทาน คือ การให้ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเร่ืองใหญ่ การให้ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัคนอ่ืน ให้ไดท้ั้งหมดเลย เป็น
ส่ิงของเลก็ ๆ นอ้ย ๆ กไ็ด ้2) ดา้นปิยะวาจา คือ ถา้เราไดย้นิค าท่ีน่าฟัง ท าใหเ้รามีก าลงัใจ ท าใหเ้รารู้สึกสบาย แลว้อยากจะมีชีวิตอยู่
ต่อไป กเ็ป็นส่ิงท่ีดี 3) ดา้นอตัถจริยา คือ การประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ช่วยเหลือคนอ่ืนนัน่เอง เลก็ ๆ นอ้ย ๆ นิด ๆหน่อย ๆ กมี็
น ้ าใจ ท่ีโต๊ะอาหาร ยื่นอาหารให้ รินน ้ าให้ ยกขา้วให้ 4) ดา้นสมานตัตา คือ ควรจะเป็นเสมอกนัในคุณธรรม ไม่ใช่มองจากวตัถุ
ภายนอก เราอาจจะต่างกนั โดยสภาพฐานะ ความเป็นอยู ่หรือโดยความรู้ โดยชาติตระกูล แต่จริงๆแลว้ทุกคนมีใจท่ีเหมือนกนั ไม่
ต่างกนันอกจากความคิดของเราท่ีถือวา่ ส่ิงหน่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึง 
 

อภิปรายผล 
ผลจากการวิจยั สามารถน ามาอภิปรายผล ไดด้งัน้ี การน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต

ของสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 4 ดา้น จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า สตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร มีการน าหลกั 
สังคหวตัถุธรรมมาใช้สร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิต โดยรวมทั้ ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีเน่ืองจาก สตรีในจังหวดั
สมุทรสาครเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผส่ละแบ่งปันกนั ช่วยเหลือกนัดา้นส่ิงของพูดจาดว้ยถอ้ยค าจริง ไม่โกหก มีประโยชน์ และถูกกาลเทศะ 
อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ประสงค์ แสงพายพั [7] กล่าวว่า ความส าเร็จในอุตสาหกรรมโรงแรมและ
ร้านอาหารจะตอ้งอาศยัหลกัพ้ืนฐาน เร่ืองการใหบ้ริการท่ีดี อาหารดี บรรยากาศดี การใหบ้ริการท่ีสะอาดสะดวกสบายน่าพึงพอใจ 
เพราะเม่ือลูกคา้มัน่ใจในคุณภาพของอาหาร กจ็ะท าใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการซ ้ า และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สาโรช ไสยสมบติั 
กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้งานประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งงานเก่ียวกบัการให้บริการ ซ่ึงเป็นปัจจยั
ส าคญัประการท่ีเป็นตวับ่งช้ีถึงความเจริญกา้วหนา้ของงานบริการกคื็อ จ านวนผูม้าใชบ้ริการ  

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นทานในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก สตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร การน าหลกัสังคหวตัถุ
ธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต โดยมีความเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือในครอบครัวโดยไม่คิดเหน็ดเหน่ือย มีการเอาใจใส่
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บุคคลในครอบครัวตามหนา้ท่ีโดยไม่ เรียกร้องส่ิงตอบแทนต่างๆ ตอ้งการให้ครอบครัวมีความสมบูรณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของวฑุฒิกร พรรัตนเมธี [8] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การใชห้ลกัสังคหวตัถุธรรมในการปฏิบติังานของพนกังาน : ศึกษาเฉพาะกรณี หา้ง
หุ้นส่วนจ ากดั หลุยส์ พลาสติก อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมพบวา่ พนกังานท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และ
รายไดต่้อเดือน ต่างกนั มีการใชห้ลกัสังคหวตัถุธรรมในการปฏิบติังาน โดยรวมทั้ง 4 ดา้นไม่แตกต่างกนั  

ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นสมานัตตา ซ่ึงแปลผล อยู่ในระดบัมากทั้งน้ีเน่ืองจากสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร  
การน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต ซ่ึงการปฏิบติัตนไม่คงเส้นคงวาต่อบุคคลท่ีแวดลอ้มเราไม่ 
เลือกท่ีรัก มกัท่ีชงั เน่ืองจากมีปัจจยัแวดลอ้มมากมาย ท่ีจะสร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต ท่ีท าให้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
บุญมี โทท า [9] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “พุทธวิธีในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางสังคม” พบวา่ ปัญหาชีวิตของคนเรานั้น มีปัญหา
พ้ืนฐานของชีวติอนัเดียวกนั นัน่คือ ความทุกข ์ไม่วา่จะเป็นทุกขก์ายหรือทุกขใ์จ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความโลภ ความโกรธ และความ
หลง แต่การแกปั้ญหาทางพระพุทธศาสนานั้น ให้ความส าคญักบัการแกปั้ญหาชีวิตจากภายในมาสู่ภายนอก ท่ีมุ่งเอาชนะกิเลส
ตณัหาท่ีมีอยูใ่นจิตใจ โดยการเนน้ใหมี้สติปัญญารู้เท่าทนัในปัญหาท่ีเกิดข้ึน และแกปั้ญหาตามเหตุปัจจยั 

1) สตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีอายตุ่างกนั น าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต แตกต่างกนั
ผลการวิจยั พบว่าสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีอายุต่างกนั มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยรวมทั้ง 4 ดา้นไม่แตกต่างกนั ผลการวิจยัไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการ
วิจยัของพระอุทิศ อภิวโร (มีดี) [10] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การศึกษาหลกัพุทธธรรมเพ่ือแกปั้ญหาชีวิตและเศรษฐกิจ” พบวา่ ปัญหาชีวิต
ของคนเรานั้น มีปัญหาพ้ืนฐานของชีวิตอนัเดียวกนั นัน่คือ ความทุกข ์ไม่วา่จะเป็นทุกขก์ายหรือทุกขใ์จ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความโลภ 
ความโกรธ และความหลง แต่การแกปั้ญหาทางพระพุทธศาสนานั้น ให้ความส าคญักบัการแกปั้ญหาชีวิตจากภายในมาสู่ภายนอก  
ท่ีมุ่งเอาชนะกิเลสตณัหาท่ีมีอยูใ่นจิตใจ โดยการเนน้ใหมี้สติปัญญารู้เท่าทนัในปัญหาท่ีเกิดข้ึน และแกปั้ญหาตามเหตุปัจจยั 

2) สตรีในจังหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใช้สร้างความมั่นคงในการ
ด ารงชีวิต แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบวา่สตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้าง
ความมัน่คงในการด ารงชีวิต โดยรวมทั้ง 4 ดา้นแตกต่างกนั ผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอธิบายไดว้่า ระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลท าใหมี้น าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตแตกต่างกนัได ้เพราะการศึกษา
ระดบัประถมศึกษานั้นไม่ไดส้นใจในเร่ืองคุณภาพของมีการด ารงชีวิตแต่สนใจว่าเม่ือในการเป็นอยูม่ากกว่า คือตอ้งมีอาหารกิน
ครบทุกม้ือมากกว่าคุณภาพชีวิตอ่ืนๆ ส่วนผูท่ี้มีการศึกษาระดบัสูงกว่าประถมศึกษาข้ึนไปจะให้ความสนใจในเร่ืองคุณภาพของ
อาหารและการให้บริการดา้นต่าง ๆ มากกวา่ระดบัประถมศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสงวน สุทธิเลิศอรุณ และคณะ [11]  
ท่ีกล่าวไวว้า่ “กลุ่มตวัอยา่งผูมี้การศึกษาหรือพ้ืนฐาน ความรู้สูง จะยอมรับส่ิงใหม่ ๆ ไดร้วดเร็วกวา่ผูท่ี้มีพ้ืนฐานความรู้ต ่า” พบวา่ 
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ผูป้กครองท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพนัธ์กับกลุ่มตวัอย่างผูมี้การศึกษาหรือพ้ืน
ฐานความรู้สูง จะยอมรับส่ิงใหม่ ๆ ไดร้วดเร็วกวา่ผูท่ี้มีพ้ืนฐานความรู้ต ่า 

3) สตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต
แตกต่างกนั ผลการวิจยั พบวา่สตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงใน
การด ารงชีวติโดยรวมทั้ง 4 ดา้นไม่แตกต่างกนั ผลการวจิยัไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอธิบายไดว้า่การน าหลกัสังคหวตัถุ
ธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตหรือไม่นั้น ไม่อยูท่ี่อาชีพ ท่ีต่างกนั ท่ีมีต่อการใหบ้ริการแตกต่างกนั จึงท าใหแ้มว้า่จะ
อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 4 ดา้นไม่แตกต่างกนั แมว้า่จะมีอาชีพรับจา้งก็มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใช้
สร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของบุญสิริ ชวลิตธ ารง [12] ไดก้ล่าวถึงความหมายของ
สังคหวตัถุ วา่ธรรมอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความยดึเหน่ียวจิตใจของกนัและกนัอนัเป็นไป เพ่ือการสงเคราะห์กนัซ่ึงมีอยู ่4 ขอ้คือ ทาน การ
ใหก้ารเฉล่ียเผื่อแผแ่ก่กนัและกนัซ่ึงเป็นขอ้ส าคญัเพราะวา่ทุก ๆ คนนั้นยอ่มตอ้งการความช่วยเหลือจากกนัและกนัอยูใ่นดา้นต่าง ๆ 
ในดา้นวตัถุ ปิยวาจา การเจรจาถอ้ยค าซ่ึงเป็นท่ีรักเป็นท่ีจบัใจแก่กนัและกนัอนัเป็นถอ้ยค าสุภาพเพราะวาจาท่ีพูดออกไปนั้นถา้เป็น
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วาจาท่ีไม่สุภาพไม่เป็นท่ีรักท่ีพอใจก็เป็นวาจาท่ีอาจเสียดแทงน ้ าใจของผูอ่ื้นท าให้ผูอ่ื้นเสียใจเจ็บใจไม่สบายใจ อัตถจริยา  
การประพฤติประโยชน์ต่อกนัและกนัคือการท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัเช่นโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัสังคมท่ีตนอาศยัอยู่
ตลอดถึงประเทศชาติส่ิงใดท่ีเป็นโทษก็ควรละเวน้ไม่กระท า สมานตัตตา ความเป็นผูว้างตนสม ่าเสมอหรือเสมอตน้เสมอปลายซ่ึง
หมายถึงการรักษาระเบียบวนิยัอนัใดท่ีทุกคนพึงปฏิบติัทั้งผูใ้หญ่ทั้งผูน้อ้ยตามหนา้ท่ีท่ีบญัญติัเอาไวเ้ป็นระเบียบ 

4) สตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั การน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการ
ด ารงชีวิตแตกต่างกนั ผลการวิจยั พบว่า สตรีในจงัหวดัสมุทรสาครท่ีมีรายไดต่้อเดือนมีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้าง
ความมัน่คงในการด ารงชีวิตโดยรวมทั้ ง 4 ดา้นไม่แตกต่างกนั ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ทั้ งน้ีอธิบายได้ว่า  
จะมีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตหรือไม่นั้นอยูท่ี่ท่ีมีรายไดต่้อเดือน ท่ีต่างกนั ไม่มีผลท าใหมี้
การน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พระธรรมโกศาจารย ์
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) [13] ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัสังคหวตัถุ 4 ไวว้่าเม่ือทุกคนต่างประพฤติสังคหวตัถุทัว่ถึงกนัแลว้อยา่ว่าแต่
เฉพาะคนเฉพาะครอบครัวจะรักใคร่นบัถืออยูเ่ป็นสุขสบายเลยถึงคนทั้งหมู่บา้นทั้งเมืองทั้งประเทศทั้งโลกก็ตอ้งอยูเ่ป็นสุขสบาย
ตลอดไปเหมือนกนั เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าสังคหวตัถุทั้ง 4 อยา่งเป็นคุณส าหรับยึดเหน่ียวใจผูอ่ื้นให้รักใคร่นบัถือช่วยเหลือกนั
อยา่งวเิศษ 

 

ข้อเสนอแนะ  
จากผลการวิจยั จึงมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย เน่ืองจากสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใช้

สร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่การน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชใ้นการด าเนินชีวิต
มีความส าคญัมากเห็นไดจ้าก 

1. จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นทานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สตรีในจงัหวดัสมุทรสาครจึงควรรักษามาตรฐาน มีความ
เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือในครอบครัวโดยไม่คิดเหน็ดเหน่ือยตลอดไป  

2. จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปิยวาจาพบว่า ควรรักษามาตรฐานการมีค าพูดท่ีมีความจริงใจ และความปรารถนาดี
อยา่งแทจ้ริงกนัในครอบครัวตามหลกัสังคหวตัถุธรรม 

3. จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นอตัถจริยา พบว่า ควรมีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่คงในการ
ด ารงชีวติในช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เก้ือกลูกนั 

4. จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นสมานตัตา พบวา่ ควรใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตการท่ีจะไม่ระแวงกนั และมี
ความไวว้างใจ เช่ือใจกนั  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิัย 
1. ควรศึกษาการใชห้ลกัสังคหวตัถุธรรมในการปฏิบติังานของขา้ราชการไทย 
2. ควรศึกษาหลกัสังคหวตัถุธรรมเพ่ือแกปั้ญหาชีวติและเศรษฐกิจ 
3. ควรศึกษาเชิงวเิคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของพระพทุธศาสนา 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการด าเนินงาน ในขั้นตอนการวางแผน 
การปฏิบติั สังเกต และการสะทอ้นผล ดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร และเพื่อศึกษาผลการเปล่ียนแปลงตาม
สภาพท่ีคาดหวงั ประสบการณ์การเรียนรู้ซ่ึงเกิดข้ึนในระดบัตวับุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน และองค์ความรู้ใหม่ ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม กบัผูร่้วมวิจยั กลุ่มผูน้ าชุมชน กลุ่มเจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล กลุ่มผูจ้  าหน่ายหรือผูบ้ริโภค วธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ การสงัเกตอยา่งมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม 
 ผลการวิจยัพบว่า การด าเนินงานในขั้นตอนการวางแผน การปฏิบติั การสังเกต และการสะทอ้นผล จ านวน 2 วงจรเป็นไปตาม
แผนท่ีก าหนด ซ่ึงก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในสภาพท่ีคาดหวงั ผูว้จิยัและชุมชนเกิดความสมัพนัธ์และความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั ผูร่้วมวจิยัเรียนรู้ 
กิจกรรมต่าง ๆ ใน 9 ขั้นตอน บุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชนเกิดการเรียนรู้วา่ การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผลตอ้งยดึถือหลกัการมีส่วนร่วม การ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีครอบคลุม และการสะทอ้นผล  ท าใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ในบริบทเฉพาะท่ีเป็นผลจากการด าเนินการวจิยัในตลาดชุมชน
ต าบลบวัทองท่ีอาจมีขอ้จ ากดัในการน าไปใชใ้นวงกวา้ง แต่กอ็าจน าไปเป็นกรณีศึกษาเพื่อประยกุตใ์ชก้บัการตลาดชุมชนแห่งอ่ืน ๆ ได ้
 

ค าส าคญั : การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  การฟ้ืนฟูตลาดชุมชน  ตลาดชุมชน 
 

Abstract  
This research was conducted by participatory action research and aimed 1) to study the operational results in the process of 

planning, acting, observing and reflecting with a participatory action research process in 2 circuits, and 2) to study the results of changes as 
expected condition, learning experiences at the individuals, group and community level, as well as new knowledge acquired  from  
participatory  action  research by using participatory action research methodology comprising of community leader group, authority of the 
subdistrict administrative organization group, distributors or consumers group. Data were collected by interview, participatory observation 
and focus group. 
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The results indicated that the operations in the planning, acting, observing and reflecting phases in 2 circuits were in accordance 
with the plan which caused a changes as expected condition. The researcher and the community formed good relationships and 
understanding. Researchers learned activities in 9 stages. Individuals, Group and communities learned that effective practices must adhere 
to the principles of engagement, comprehensive data collection and reflection resulting. Create new knowledge in specific context resulting 
from conducting research in the Buathong subdistrict community market that may have limitations for broad use but may be used as a case 
study to apply to other community marketing.    

 

Keywords : Participatory Action Research, Community Market Rehabilitation 
 
 

บทน า   
 ในปี พ.ศ. 2560 วิทยาลยัชุมชนบุรีรัมยมี์การศึกษาความตอ้งการของชุมชนต าบลบวัทอง  ผลจากการศึกษาชุมชน พบวา่ 
ปัญหาและความตอ้งการของชุมชนส่วนใหญ่ คือตอ้งการฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทองข้ึนมาใหม่ เน่ืองจากมองว่า มีสถานท่ี
พร้อม แต่กลบัปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์และตอ้งการให้คนในชุมชนต าบลบวัทองไดมี้ท่ีจ าหน่ายสินคา้ [5]  
นอกจากนั้นในปัจจุบนับริเวณดงักล่าวเร่ิมมีคนสัญจรมากข้ึน ตลาดติดกบัถนน 4 เลน ส าหรับโอกาสในการพฒันาตลาดชุมชน
ต าบลบวัทองนั้น เน่ืองจากตลาดชุมชนต าบลบวัทอง เป็นตลาดท่ีมีพ้ืนท่ีติดกบัวทิยาลยัชุมชนบุรีรัมย ์อีกทั้งเป็นทางผา่นระหวา่งตวั
เมืองจงัหวดับุรีรัมยก์บัท่าอากาศยานบุรีรัมย ์ศกัยภาพของต าบลบวัทอง คือ มีผลิตภณัฑข์องชุมชน ไดแ้ก่ ผกัปลอดสารพิษ  ผา้ไหม 
ผา้ดา้ย  ทอเส่ือ เคร่ืองจกัสาน  ขา้วหอมมะลิ  หอ้งปฏิบติัการเพาะขยายไส้เดือนฝอยในการท าสารก าจดัแมลง  ปุ๋ยอินทรีย ์ ช่างฝีมือ
ท าเคร่ืองประดบั  ช่างฝีมือท าขวาน มีด  นอกจากนั้นจงัหวดับุรีรัมยก์ย็งัเป็นจงัหวดัท่ีมีการเติบโตดา้นการท่องเท่ียว โดยมีเป้าหมาย
หลกัท่ีจะเป็นเมืองกีฬามาตรฐานโลก และในปัจจุบนั จงัหวดับุรีรัมยมี์แผนการด าเนินการท่ีจะท าให้เป็นเมืองสุขภาพ เร่ิมมีการ
รณรงคป์ลูกผกัปลอดสารพิษ   
 ดงันั้น ในปี พ.ศ. 2561 วิทยาลยัชุมชนบุรีรัมย ์จึงไดจ้ดัท าโครงการวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันา
รูปแบบการฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทองใหเ้กิดความยัง่ยนื  ต  าบลบวัทอง  อ  าเภอเมืองบุรีรัมย ์ จงัหวดับุรีรัมย ์โดยวธีิการท่ีท าให้
ไดรู้ปแบบการฟ้ืนฟู คือ 1) การศึกษาและวิเคราะห์บริบทชุมชนดา้นกายภาพ ชีวภาพ  เศรษฐกิจ  สังคมและสภาพดา้นสินคา้
ผลิตภณัฑ์ การผลิต ห่วงโซ่มูลค่าและระบบตลาดหลงัจากนั้น 2) หารูปแบบการฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทองใหเ้กิดความยัง่ยนื 
ต าบลบวัทอง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จงัหวดับุรีรัมย ์ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบัการก าหนดตลาดเป้าหมาย (STP Marketing) ส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) การบริหารจดัการตลาดชุมชน (Community Market Management) โดยการจดัประชุมกลุ่ม
ยอ่ยผูเ้ก่ียวขอ้ง จ านวน 3 กลุ่ม ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผูน้ าชุมชน 2) กลุ่มองคก์าร
บริหารส่วนต าบลบวัทอง 3) กลุ่มผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่าย และผูบ้ริโภค ประยุกตใ์ชว้ิธีการประชุมอภิปรายหาขอ้สรุปความสอดคลอ้ง 
(Multi - Attribute Consensus Reaching : MACR) ผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการหาฉันทามติร่วมกนัของทั้ง 3 กลุ่ม พบวา่กลุ่มเป้าหมาย
ของตลาดชุมชนต าบลบวัทอง  จะเป็นกลุ่มคนในต าบลบวัทอง  กลุ่มคนท่ีใชเ้ส้นทางผ่านถนนสาย 219  และกลุ่มนักท่องเท่ียว  
สินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายจะตอ้งมีความหลากหลาย และไม่ซ ้ ากนั ในส่วนของการบริหารจดัการตลาดชุมชน ประกอบดว้ย 1) การจดั
ให้มีระบบบริหารตลาดร่วมกนัของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัทอง ผูน้ าชุมชน ผูผ้ลิต/ผู ้
จ  าหน่ายสินคา้ วิทยาลยัชุมชนบุรีรัมย ์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบา้นสวายสอ โดยคณะท างานแบ่งเป็น 2 คณะ 
คือ 1.1) คณะท างานจดัตั้งตลาด ประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัทอง  ผูน้ าชุมชน  วิทยาลยัชุมชนบุรีรัมย ์ ผูจ้  าหน่าย
สินคา้ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบา้นสวายสอ 1.2) คณะท างานบริหารตลาด  ประกอบดว้ย  ผูผ้ลิตและผู ้
จ  าหน่ายสินคา้ในตลาด 2) มีการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือปรับปรุงแกไ้ขปัญหาตลาดอยา่งสม ่าเสมอ 3) มีกฎ กติกา ตลาดชุมชน
ร่วมกนั 4) สร้างมาตรฐานร่วมกนัของสินคา้ในตลาด รวมทั้งราคาท่ีเป็นธรรม 5) มีรูปสัญลกัษณ์ (Logo) ของตลาดพิมพบ์นเส้ือ/ผา้
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กนัเป้ือน 6) มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ลานจอดรถลูกคา้ พนกังานดูแลการจอดรถ ถงัขยะ ห้องสุขา 7) มีการจดัตั้งเขต (Zone) 
สินคา้อยา่งเป็นระบบไม่ใหป้ะปนกนั 8) มีระบบการออมของกลุ่มท่ีเป็นคณะท างานบริหารตลาด 9) มีระบบการติดตาม บนัทึกผล 
และประเมินผลของการจ าหน่ายสินคา้ในตลาด 10) มีการสุ่มตรวจมาตรฐานตลาดอยา่งสม ่าเสมอ [4] 
 ในขั้นตอนหลงัจากน้ีกเ็พ่ือท่ีจะดูวา่รูปแบบการฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทองท่ีวางแผนมานั้นสามารถท าใหต้ลาดชุมชน
ต าบลบวัทอง เม่ือกลบัเขา้มาใหม่อีกคร้ังจะยงัคงมีความยัง่ยืนหรือไม่  ซ่ึงผูว้ิจัยตอ้งน าไปทดสอบโดยการปฏิบัติและค้นหา
ขอ้เท็จจริงสอดคลอ้งกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเป็นพลวติั 
(Dynamic Process) เกลียวปฏิสัมพนัธ์ โดยมีกระบวนการยอ้นกลบัและน าไปสู่การพฒันาขั้นต่อไป จากผลสะทอ้นของส่ิงท่ีเป็น
ปัญหา การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการปฏิบติั [8] ซ่ึงวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีนิยมใชใ้นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
ได้แก่  การสนทนากลุ่ม  การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม  การบันทึกภาคสนาม  การสัมภาษณ์  การบันทึกประจ าวนั การใช้
แบบสอบถามและการส ารวจ [9,11-14] อยา่งไรกต็ามเพ่ือเป็นการขา้มขอ้จ ากดัต่างๆ เก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของขอ้มูล จึงใชว้ิธีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างน้อย 3 วิธีเป็นการตรวจสอบสามเส้า (triangulate data) เพ่ือการแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ [8]  
ส าหรับงานวิจยัน้ีใชว้ิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยการสัมภาษณ์  การสังเกตอยา่งมีส่วนร่วม  การสนทนากลุ่ม ในการคน้หาความ
จริงท่ีสามารถน าไปสู่การเปล่ียนแปลงองคค์วามรู้ทั้งทางวิชาการ การเปล่ียนแปลงทางสังคม และการพฒันาผูป้ฏิบติั 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานในขั้นตอน การวางแผน การปฏิบติั สังเกต และการสะทอ้นผล ดว้ยกระบวนการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร 
 2. เพื่อศึกษาผลการเปล่ียนแปลงตามสภาพท่ีคาดหวงั ประสบการณ์การเรียนรู้ซ่ึงเกิดข้ึนในระดบัตวับุคคล กลุ่มบุคคล 
ชุมชน และองคค์วามรู้ใหม่ ท่ีเกิดข้ึนจากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

 

กรอบแนวคดิที่ใช้ในการวจิัย 
 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
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วธีิด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง  การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทอง  อ  าเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดั
บุรีรัมย ์ในการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ีมีทั้งหมด 2 วงจร 9 ขั้นตอน คือ  
 ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน (Planning) โดยการจดัสนทนากลุ่มยอ่ย ซ่ึงเป็นคณะกรรมการบริหารตลาดชุมชนต าบลบวัทอง 
ประกอบดว้ย บุคลากรวิทยาลยัชุมชนบุรีรัมย ์เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัทอง ตวัแทนผูน้ าชุมชน 15 หมู่บา้น ผูผ้ลิต 
และผูจ้  าหน่ายสินคา้ในตลาดชุมชนต าบลบวัทอง  ณ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัทอง โดยแนวคิดส าคญัของการพฒันาร่วมกนั
คร้ังน้ีคือ การอธิบายเป้าหมาย และวตัถุประสงคข์องการแกไ้ขปัญหา ใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดเ้ห็นภาพและเกิดความเขา้ใจตรงกนั  
โดยผูว้ิจยัไดน้ าผลการศึกษา  บริบทชุมชนดา้น  กายภาพ  ชีวภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  และ สภาพดา้น สินคา้  ผลิตภณัฑ์ การผลิต  
ห่วงโซ่มูลค่า  และระบบตลาด ของชุมชนในต าบลบวัทอง รวมถึงประวติัการจดัตั้งตลาดชุมชน ตั้งแต่อดีต ปัจจุบนั และรูปแบบ
การฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทองใหเ้กิดความยัง่ยนืท่ีจะเกิดในอนาคต เสนอผูร่้วมวจิยัไดรั้บทราบ โดยทีมวิจยัมีประเดน็สนทนา
กลุ่ม เก่ียวกบั 1) รูปแบบการฟ้ืนฟูตลาดชุมชนท่ีจะมีการคงอยูอ่ยา่งย ัง่ยืน 2) ปัญหาดา้นกายภาพและการบริหารจดัการของตลาด
ชุมชนต าบลบวัทองจากการด าเนินการตามรูปแบบน้ี 3) แนวทางการฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทอง ในอนาคต 
 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้ นการปฏิบัติ (Acting) ในขั้นตอนน้ีเป็นการปฏิบัติ ตามแผนการด าเนินการกิจกรรมฟ้ืนฟูตลาด  
ท่ีไดก้  าหนดไว ้ตามความพร้อมและความตอ้งการของชุมชน โดยทีมวิจยัมีประเด็นท่ีตอ้งศึกษาเพ่ิมเติม ดงัน้ี 1) การเปล่ียนแปลง
ในกิจกรรมและการปฏิบติั 2) ส่ิงท่ีเกิดการเรียนรู้จากการร่วมในการวจิยั 
 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการสังเกต (Observing) โดยมีเป้าหมาย เพื่อน าขอ้มูลมาประมวลผล ใหไ้ดค้  าตอบเก่ียวกบัส่ิงท่ีคาดหวงั 
ส่ิงท่ีไม่คาดหวงั ส่ิงท่ีควรปรับปรุง ขอ้เสนอแนะ ของการปฏิบติักิจกรรมการฟ้ืนฟูตลาด การเก็บรวบรวมขอ้มูลจะเก็บจาก
หลากหลายแหล่ง  เช่น  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  การสัมภาษณ์ผูจ้  าหน่ายสินคา้  การสัมภาษณ์ผูบ้ริโภคในชุมชนและนอก
ชุมชนต าบลบัวทอง โดยมีเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี แบบสัมภาษณ์ผูจ้  าหน่ายสินค้าในตลาดชุมชนต าบลบัวทอง 
ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไปของผูค้า้ในตลาดชุมชน  แนวโนม้ของการคงอยูข่องตลาดชุมชน ปัญหาดา้นกายภาพและการบริหาร
จดัการของตลาดชุมชน แนวทางการฟ้ืนฟูตลาดชุมชน  แบบสัมภาษณ์กลุ่มผูซ้ื้อสินคา้ในตลาดชุมชนต าบลบวัทอง ประกอบดว้ย 
ลกัษณะทัว่ไปของผูซ้ื้อในตลาดชุมชน ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ในตลาดชุมชน ซ่ึงแบบสัมภาษณ์ทั้ง 2 ฉบบั
ก่อนน าไปใชมี้การตรวจสอบและปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการสะทอ้นผล (Reflecting) ขั้นตอนน้ีเป็นการน าผลท่ีไดจ้ากการสังเกตและการสะทอ้นความคิดเห็น 
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดท าเป็นเอกสาร แจ้งกบัองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง และผูน้ าชุมชน ประกอบการตดัสินใจ  
เพ่ือสรุปถึงส่ิงท่ีคาดหวงั ส่ิงท่ีไม่คาดหวงั ส่ิงท่ีควรปรับปรุง ขอ้เสนอแนะ ในการปฏิบติั เพ่ือใหผู้ร่้วมวจิยั มีขอ้มูลในการปรับปรุง
แผนการปฏิบติั การด าเนินการปฏิบติั การสังเกต และการสะทอ้นผลในวงจรท่ี 2 
 ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นการวางแผนใหม่ (Re-planning) สู่การปฏิบติัในรอบท่ี 2 ขั้นตอนน้ีเป็นการด าเนินการ ในวงจรใหม่รอบ
ท่ี 2 ซ่ึงเหมือนกนักบัขั้นตอนท่ี 1 โดยผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ไดร่้วมกนัทบทวนผลการด าเนินกิจกรรมฟ้ืนฟูตลาดทั้งหมดท่ีผ่านมา  
มีการน าขอ้มูลสารสนเทศ ท่ีไดจ้ากการสะทอ้นผลในขั้นตอนท่ี 4 มาร่วมพิจารณาดว้ย หลงัจากนั้นมีการประเมินและเลือก
ทางเลือกเพ่ือการปฏิบติักนัใหม่ ซ่ึงจะท าให้ไดแ้ผนปฏิบติัการ (Action plan) ใหม่ข้ึนมา ซ่ึงอาจมีบางอยา่งท าต่อเน่ือง บางอยา่ง
ตอ้งหยดุไป หรือมีบางอยา่งเพ่ิมเติมเขา้มา ขั้นตอนน้ีมีการด าเนินงานเช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 1 
 ขั้นตอนท่ี 6 ขั้นการปฏิบติัใหม่ (Re-acting) ขั้นตอนน้ีเป็นการปฏิบติั (Action) ตามแผนท่ีจดัท าข้ึนในขั้นตอนท่ี 5 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าแผนการด าเนินการกิจกรรมฟ้ืนฟูตลาดใหม่ท่ีจดัท าข้ึนไปปฏิบติัให้บรรลุผล  การด าเนินการ 3  ขั้นตอน 
คือ ก าหนดแนวทางปฏิบติั ปฏิบติักิจกรรม และประเมินและสรุปผล ขั้นตอนน้ีมีการด าเนินงานเช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 2 
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 ขั้นตอนท่ี 7 ขั้นการสังเกตผลใหม่ (Re-observing) ผูร่้วมวิจัยท าการสังเกต และเก็บรวบรวมขอ้มูลส่ิงท่ีปรากฏข้ึน  
ตามการวางแผนหรือตามสถานการณ์ท่ีปรากฏ หลงัจากนั้นร่วมกนัตีความปรากฏการณ์ต่างๆ จากกิจกรรมฟ้ืนฟูตลาดใหม่ว่า  
เกิดการเรียนรู้ใหม่อะไรบา้ง ขั้นตอนน้ี มีการด าเนินงานเช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 3 
 ขั้นตอนท่ี 8 ขั้นการสะท้อนผลใหม่ (Re- reflecting) เป็นการน าผลจากการสังเกต และการสะท้อนความคิดเห็น  
ของกลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยการสนทนากลุ่ม ร่วมกนัระหว่าง นกัวิจยั กบั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัทอง ผูน้ า
ชุมชน ผูจ้  าหน่ายสินคา้ และ เอกชนท่ีจดัการตลาด จุดมุ่งหมายเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาทั้งหมด การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน   
และขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง   
 ขั้นตอนท่ี 9 ขั้นการสรุปผล (Conclusion) ศึกษาทบทวนผลการด าเนินงาน ในขั้นตอนท่ี 1-8 โดยหาขอ้สรุป ในประเด็น
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้จากการปฏิบติั และองคค์วามรู้จากการปฏิบติั 

 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 
 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทอง อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์ผูว้ิจยัสรุป
ผลการวจิยั ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 
 1) ผลการด าเนินงานในขั้นตอน การวางแผน การปฏิบติั สังเกต และการสะทอ้นผล ดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม 2 วงจร 
 วงจรท่ี 1 : ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน (Planning) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการร่วมคิดและวางแผน ในการหารูปแบบการ
ฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทองท่ีไดม้าจากการวิจัยในปี 2561 มาด าเนินการปฏิบติั ผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจัย ไดข้อ้สรุปร่วมกนัว่า 
รูปแบบจะใหเ้อกชนท่ีมีความเช่ียวชาญมาด าเนินงาน โดยตลาดจะเร่ิมเปิดด าเนินการ ในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทุกวนัศุกร์
และวนัเสาร์ เวลา 15.00 น. - 19.00 น. ช่วงแรกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัทอง จะเป็นผูส้นบัสนุนในการปรับพ้ืนท่ี และจดัพ้ืนท่ี
ส าหรับให้พ่อคา้ แม่คา้ มาวางสินคา้เพ่ือจ าหน่าย โดยท าเป็นแถวยาวบริเวณริมถนน โดยไม่ลึกจากถนนใหญ่ ส าหรับการจดัการ
ตลาดจะใหเ้อกชนท่ีมีความ เช่ียวชาญในการท าตลาดคลองถม มาบริหารจดัการร่วมกบั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัทอง และเปิด
ใหช้าวบา้นในชุมชนต าบลบวัทอง มาจ าหน่ายสินคา้ร่วมกบัพอ่คา้แม่คา้ท่ีเอกชนคือผูท่ี้ท าตลาดคลองถมจดัหามา 

วงจรท่ี  2 : ขั้ นตอนท่ี  2 การปฏิบัติ  (Acting) หลักการท่ีส าคัญ  ของขั้ นตอนน้ี คือ  “หลักการมุ่งเพ่ือให้เ กิด 
การเปล่ียนแปลงและมุ่งเพ่ือใหเ้กิดการกระท าเพ่ือใหบ้รรลุผล” โดยผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัด าเนินการส่งเสริมสนบัสนุนอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบติั ผลจากการลงปฏิบติัพบว่า ผูร่้วมวิจยัจะประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และคอยอ านวยความสะดวก มีการ
ปรึกษาหารือ แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติัการร่วมกนั เพ่ือใหโ้ครงการด าเนินการไปไดต้ามบรรลุเป้าหมาย  
 วงจรท่ี 3 : ขั้นตอนท่ี 3 การสังเกต (Observing) หลกัการท่ีส าคญั ของขั้นตอนน้ี คือ “การสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติัจริง” โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้ไดค้  าตอบเก่ียวกบัส่ิงท่ีคาดหวงั ส่ิงท่ีไม่คาดหวงั ส่ิงท่ีควรปรับปรุง ขอ้เสนอแนะ ของการ
ปฏิบติักิจกรรมการฟ้ืนฟูตลาด 

 
รูปท่ี 2  ขั้นตอนท่ี 3 การสังเกต (Observing) 

ท่ีมา : (การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทอง, 2562) “ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั” 
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 วงจรท่ี 4 : ขั้นตอนท่ี 4 การสะท้อนผล (Reflecting) ขั้นตอนน้ีเป็นการน าผลจากการสังเกตในขั้นตอนท่ี 3 มา
ประมวลผล ใหไ้ดค้  าตอบเก่ียวกบัส่ิงท่ีคาดหวงั ส่ิงท่ีไม่คาดหวงั ส่ิงท่ีควรปรับปรุง ขอ้เสนอแนะของการปฏิบติักิจกรรมการฟ้ืนฟู
ตลาดชุมชนต าบลบวัทอง ดงัน้ี 
 ลกัษณะลูกคา้ของตลาดชุมชนต าบลบวัทอง ส่วนใหญ่จะเป็นผูท่ี้สัญจรไปมาท่ีใชเ้ส้นทางผา่นถนนสาย 219 
ท่ีเลิกจากการท างาน และคนในพ้ืนท่ีต าบลบวัทอง ลูกคา้ไม่ใช่ลูกคา้ประจ า และในแต่ละวนัมีจ านวนลูกคา้ไม่แน่นอน 
 ลกัษณะของพอ่คา้ แม่คา้ ท่ีมาจ าหน่ายสินคา้ตลาดชุมชนต าบลบวัทอง จะมีลกัษณะ ดงัน้ี  1) พอ่คา้ แม่คา้ ท่ี
เวียนขายสินคา้ตามแหล่งตลาดนดัอ่ืนๆ ตลาดชุมชนต าบลบวัทองจะเป็นตลาดท่ีรองรับสินคา้เหลือ 2) พ่อคา้ แม่คา้ ท่ีมาจ าหน่าย
สินคา้ส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นชุมชนต าบลบวัทอง 3) พ่อคา้ แม่คา้ ให้เหตุผลเก่ียวกบัสาเหตุท่ีมาจ าหน่ายสินคา้ในตลาดชุมชนต าบล
บวัทอง  เพราะวา่ตลาดชุมชนต าบลบวัทอง เป็นตลาดเลก็ การจ าหน่ายสินคา้ในตลาดท่ีใหญ่ ถึงแมจ้ะมีลูกคา้เยอะ แต่พอ่คา้ แม่คา้ 
ก็มีจ านวนมากตามไปดว้ย ซ่ึงท าให้มีคู่แข่งมาก ดงันั้น การจ าหน่ายสินคา้ให้กบัลูกคา้กลุ่มเล็กๆ เฉพาะกลุ่มจะดีกว่า  4) จ านวน
พอ่คา้ แม่คา้ ท่ีมาจ าหน่ายสินคา้วนัศุกร์ และวนัเสาร์ จะต่างกนั ในวนัเสาร์จ านวนพอ่คา้ แม่คา้ จะมากกวา่วนัศุกร์ ทั้งน้ีเน่ืองจากใน
วนัศุกร์มีตลาดนดัใหญ่ท่ีใกลก้บัตลาดชุมชนต าบลบวัทอง ท าใหพ้อ่คา้ แม่คา้เลือกไปจ าหน่ายสินคา้ในตลาดนดัดงักล่าว 
 ส่ิงท่ีคาดหวงั คือ 1) พอ่คา้ แม่คา้ ส่วนใหญ่ตอ้งการใหต้ลาดชุมชนต าบลบวัทองเป็นตลาดเลก็ๆ ไม่ตอ้งการ
ใหต้ลาดชุมชนต าบลบวัทองโตกวา่น้ี เพราะถา้ตลาดโตข้ึนพอ่คา้ แม่คา้ กจ็ะมากข้ึน เพ่ิมจ านวนคู่แข่ง 2) สินคา้ท่ีจ าหน่ายส่วนใหญ่
จะเป็นสินคา้ในชุมชน ประเภท ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน สินคา้ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ตามป่า แม่น ้า ล  าคลอง สินคา้เกษตรท่ีปลูกเอง 
อาหารพ้ืนบ้านปรุงส าเร็จท่ีท าเอง ซ่ึงลงทุนไม่เยอะ 3) เกษตรกรในชุมชนต าบลบัวทองท่ีท าการเกษตร และจ าหน่ายสินคา้
การเกษตรให้กบัพ่อคา้คนกลางในราคาขายส่ง มีแหล่งจ าหน่ายสินคา้ ท าให้มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 4) พ่อคา้ แม่คา้ ในพ้ืนท่ีชุมชนต าบล
บวัทองพึงพอใจ เพราะ มีท่ีท ามาหากินใกลบ้า้น ท าใหป้ระหยดัน ้ามนัไม่ตอ้งขบัรถไปไกล ช่วยลดตน้ทุน 5) ชุมชนในพ้ืนท่ีต าบล
บวัทองพึงพอใจเพราะมีแหล่งขายสินคา้ใกลบ้า้น 6) การให้เอกชนมาช่วยดูแลตลาดเป็นส่ิงท่ีดี เพราะเอกชนช่วยอ านวยความ
สะดวก เดินสายไฟให้ท าให้สว่างเวลากลางคืน มีห้องน ้ า การจดัการขยะ ช่วยเปิดเพลงท าให้คึกคกั มีชีวิตชีวา  7)  ตลาดชุมชน
ต าบลบวัทองท าเลดี ติดถนน ท่ีจอดรถสะดวกสบาย 
 ส่ิงท่ีไม่คาดหวงั 1) พ่อคา้ แม่คา้ บางคร้ังไม่มีสินคา้มาจ าหน่าย เพราะไม่สามารถหาสินคา้ในชุมชนได ้
เน่ืองจาก ผลิตไม่ทนั เกิดการขาดแคลน เพราะผลกระทบจากฤดูกาล และสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ หากพ่อคา้ แม่คา้ ไปรับ
สินคา้จากแหล่งอ่ืนมาจ าหน่าย กจ็ะท าใหมี้ตน้ทุนเพ่ิมข้ึน 2) รายไดไ้ม่แน่นอน เฉล่ีย 100-1,200 บาท 3) หากวนัไหนฝนตกลูกคา้ก็
จะนอ้ย ขายไม่คุม้ตน้ทุน 4) ค่าเช่าตลาดไม่เหมาะสม น่าจะลดลง เพราะบางวนักข็ายได ้บางวนัขายไม่ได ้4) บริเวณท่ีจอดรถน่าจะ
จอด 2 แถวหนัหลงัเขา้หากนั  
 ส่ิงท่ีควรปรับปรุง ดงัน้ี 1) บริเวณใกล้ๆ  ตลาดชุมชนต าบลบวัทอง มีชาวบา้นเอาววั ควาย มาเล้ียง เกิดมูล
สัตว ์ท าใหส่้งกล่ินเหมน็ และมีแมลงวนัมาตอมอาหาร 2) ในช่วงฤดูฝน พ้ืนจะแฉะ ควรมีการเทดินเพ่ิม และใส่หินคลุก 3) สถานท่ี
จ าหน่ายสินคา้น่าจะมีหลงัคา ร่ม หรือกางเตน้ท ์เพ่ือกนัแดด กนัฝน    
 ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 1) ตอ้งการใหเ้ป็นตลาดชุมชนท่ีขายสินคา้ครบทุกประเภท เพราะติดถนนใหญ่คนสัญจร
ไปมาเยอะ 2) ตอ้งการให้เป็นตลาดชุมชนท่ีเปิดทุกวนั ในตอนเยน็ 3) ตอ้งการให้เป็นตลาดชุมชน ท่ีถาวร โดยสร้างเป็นตลาด
คอนกรีต ใหบ้ริการชุมชน จดัเกบ็ร้านละ 20-30 บาท 4) ชุมชนน่าจะมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการตลาด ช่วยกนัดูแลเอง เพื่อท่ีจะ
ไม่ตอ้งเกบ็ค่าเช่าตลาด 5) หน่วยราชการในต าบลบวัทอง สนบัสนุนในพ้ืนท่ีใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว กจ็ะช่วยท าใหจ้ าหน่ายสินคา้
ไดม้ากข้ึน 6) หน่วยราชการในต าบลบวัทอง สนบัสนุนการแปรรูปและพฒันาผลิตภณัฑข์าย เพื่อท าใหมี้สินคา้ในชุมชน 
 วงจรท่ี 5 : ขั้นตอนท่ี 5 การวางแผนใหม่ (Re-planning) หลกัการท่ีส าคญั ของขั้นตอนน้ี คือ “ใหโ้อกาสแก่ชุมชนใน
การเสนอแนวทางการแกปั้ญหาดว้ยตนเองอยา่งเตม็ท่ี” มีการน าขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบการฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทองให้เกิด
ความยัง่ยนื ท่ีพฒันาข้ึนในปี 2561 และขอ้มูลสารสนเทศ ท่ีไดจ้ากการสะทอ้นผลในขั้นตอนท่ี 4 มาพิจารณาร่วมกนั โดยใหชุ้มชน
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คิดเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ดว้ยตนเอง และเป็นผูต้ดัสินใจเลือกส่ิงท่ีเห็นว่าเหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุด หลงัจากนั้นมีการ
ประเมิน และเลือกทางเลือกเพ่ือการปฏิบติักนัใหม่ ซ่ึงจะท าใหไ้ดแ้ผนปฏิบติัการ (Action plan) ใหม่ข้ึนมา ซ่ึงในท่ีสุด กไ็ดข้อ้สรุป
ร่วมกนัว่าตลาดชุมชนต าบลบวัทองยงัคงด าเนินการ ทุกวนัศุกร์ และเสาร์ เวลา 15.00 น. - 19.00 น. เช่นเดิม แต่มีการเพ่ิมตลาด
ประจ าร้านขายพนัธ์ไม ้สินคา้เกษตรอินทรีย ์ท่ีด  าเนินการจ าหน่ายทุกวนั เพ่ือเป็นการทดลองตลาดในเบ้ืองตน้ 
 วงจรท่ี 6 : ขั้นตอนท่ี 6 การปฏิบติัใหม่ (Re-acting) หลกัการท่ีส าคญั ของขั้นตอนน้ี คือ  “หลกัการมุ่งเปล่ียน 
แปลงและมุ่งใหเ้กิดการกระท าเพ่ือใหบ้รรลุผล และหลกัการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั
อยา่งเป็นระบบ” การด าเนินการในขั้นตอนท่ี 6 ด าเนินการในระหวา่งเดือน มิถุนายน 2562 – สิงหาคม 2562 
 

 
รูปท่ี 3  ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 6 การปฏิบติัใหม่ (Re-acting) 

ท่ีมา : (การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทอง, 2562) “ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั” 
 

 วงจรท่ี 7 : ขั้นตอนท่ี 7 การสังเกตผลใหม่ (Re-observing) หลกัการท่ีส าคญั ของขั้นตอนน้ี คือ “หลกัการการสังเกต
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัจริง” ผูร่้วมวิจยัท าการสังเกต ขณะมีการปฏิบติักิจกรรมฟ้ืนฟูตลาดใหม่และเก็บรวบรวมขอ้มูลส่ิงท่ี
ปรากฏข้ึน ดงัน้ี 1) เน่ืองจากตลาดชุมชน ต าบลบวัทองเพ่ิงเปิดด าเนินการเพียง 8 เดือน ดงันั้น จึงยงัคงด าเนินการเช่นเดิม คือทั้ง
ตลาดชุมชนชัว่คราวและตลาดชุมชนถาวร โดยตลาดชุมชน ต าบลบวัทองชัว่คราวให้เอกชนด าเนินการเปิดทุกวนัศุกร์ และเสาร์ 
เวลา 15.00 น. - 19.00 น. ตลาดชุมชนประจ าเป็นร้านขายพนัธ์ไม้ สินคา้เกษตรอินทรีย์ ด าเนินการจ าหน่ายทุกวนั 2) แต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารตลาด ประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัทอง ทีมงานเอกชนท่ีมาจดัการตลาด พ่อคา้-แม่คา้ ท่ีมา
จ าหน่ายสินคา้ท่ีตลาด 3) ปรับพ้ืนท่ี ท่ีจอดรถ ปรับภูมิทศัน์ ส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตลาดใหดี้ข้ึน 
 วงจรท่ี 8 : ขั้นตอนท่ี 8 การสะทอ้นผลใหม่ (Re- reflecting) ในขั้นตอนการสะทอ้นผลใหม่ (Re- reflecting) 
ด าเนินการในวนัท่ี 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบวัทอง ผูว้ิจัยยงัคงยึดถือหลกัการท่ีส าคญั  คือ 
“หลกัการรับฟังขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ระดมความคิด จากผูร่้วมวิจัยทุกคน วิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์ และประเมินตนเอง 
ตลอดจนการเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ”  

 
รูปท่ี 4  ขั้นตอนท่ี 8 การสะทอ้นผลใหม่ (Re- reflecting) 

ท่ีมา : (การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทอง, 2562) “ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั” 
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 วงจรท่ี 9 : ขั้นตอนท่ี 9 การสรุปผล (Conclusion) ขั้นตอนน้ีผูว้ิจัยท าการสรุปผลการวิจัยและเรียบเรียงเป็น
รายงานการวิจยัเพื่อถอดองคค์วามรู้เป็นผลการศึกษาตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั  ตามประเดน็ ดงัน้ี 1) ผลการเปล่ียนแปลง (change) 
ท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริง 2) ผลการเรียนรู้จากการปฏิบติั (learning by doing) ท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล กลุ่มบุคคล และตลาดชุมชน
ต าบลบวัทอง 3) ความรู้ใหม่ (new knowledge) ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติั 
 2. ผลการเปล่ียนแปลงตามสภาพท่ีคาดหวงั ประสบการณ์การเรียนรู้ซ่ึงเกิดข้ึนในระดบัตวับุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน และ
องคค์วามรู้ใหม่ ท่ีเกิดข้ึนจากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
 2.1 ผลการเปล่ียนแปลง (change) ท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริง ตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1-8 ดงัน้ี 
 2.1.1 คนในชุมชนต าบลบวัทองจากก่อนหนา้น้ีไม่เคยคิดท่ีจะฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทองเร่ิมท่ีจะกลบั 
มาฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทองข้ึนใหม่ เพราะตลาดชุมชนเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัในการส่งเสริมใหเ้ศรษฐกิจชุมชนเขม้แขง็ 
 2.1.2 ผูว้ิจยัและคนในชุมชนต าบลบวัทอง เกิดความสัมพนัธ์และความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั เน่ืองจากกิจกรรมทุก
อยา่ง ทั้งก่อนด าเนินการ ขณะด าเนินการ และหลงัด าเนินการ มีการพฒันาร่วมกนั 
 2.1.3 ผูร่้วมวจิยัเรียนรู้ กระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบส่วนร่วม โดยเร่ิมจากน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา
มาถ่ายทอดใหชุ้มชนไดรั้บรู้ หลงัจากนั้นชุมชนเปรียบเทียบ และคดัเลือกมาด าเนินการตามวงจรแบบเกลียวสวา่น (spiral cycle) ให้
ไดค้  าตอบเก่ียวกบัส่ิงท่ีคาดหวงั ส่ิงท่ีไม่คาดหวงั ส่ิงท่ีควรปรับปรุง และขอ้เสนอแนะการฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทอง  
 2.2 ผลการเรียนรู้จากการปฏิบติั (learning by doing) ท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน 
 2.2.1 การเรียนรู้ในตวับุคคล 
 2.2.1.1 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีดี เป็นส่ิงส าคญั ในการไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น ท่ีสามารถ
น าไปใชแ้กปั้ญหา และเกิดสภาพท่ีคาดหวงั และในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ตอ้งบนัทึกอนุทินเพ่ือใหไ้ดป้ระเดน็ครบถว้น  
 2.2.1.2 เรียนรู้วา่ในการด าเนินงานทุกกิจกรรม บางคร้ังอาจมีอุปสรรคเกิดข้ึนในระหวา่งการท างาน เช่น 
สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย ฝนตก แดดร้อน เป็นตน้ 
 2.2.2 การเรียนรู้ระดบักลุ่มบุคคล 
 2.2.2.1 เรียนรู้ว่า การท่ีจะสามารถด าเนินการฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบัวทอง ให้ประสบผลส าเร็จ   
องคก์รบริหารส่วนต าบลบวัทองท่ีรับผดิชอบตลาดชุมชนโดยตรง จะตอ้งเป็นผูริ้เร่ิมและเป็นหลกัในการด าเนินการ  
 2.2.2.2 การเรียนรู้กิจกรรม การวางแผน การปฏิบติั การสังเกตและการสะทอ้นผล วา่ ในวงจรท่ี 2 จะใช้
เวลาสั้นกวา่วงจรท่ี 1 เพราะวา่มีทกัษะและประสบการณ์ รวมทั้งเกิดความคุน้เคยระหวา่งผูร่้วมวจิยัดว้ยกนั 
 2.2.2.3 เรียนรู้ว่าในการระดมความคิดเห็นท่ีไม่สอดคลอ้งกนัเกิดข้ึนบ่อย เน่ืองจากต่างฝ่ายต่างรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง ซ่ึงผูว้จิยัควรหาวธีิการใหทุ้กคนไดมี้โอกาสในการร่วมแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ีโดยไม่มีอคติต่อกนั 
 2.2.2.4 เรียนรู้ว่า ขอ้ค  าถามในการสะทอ้นผล ควรน าเอาเทคนิคการวิเคราะห์หลงัการปฏิบติั (After 
Action Review: AAR) มาใชเ้พ่ือใหท้ราบเก่ียวกบัส่ิงท่ีคาดหวงั ส่ิงท่ีไม่คาดหวงั ส่ิงท่ีควรปรับปรุง และขอ้เสนอแนะในการปฏิบติั 
 2.2.3 การเรียนรู้ระดบัชุมชน 
 2.2.3.1 เรียนรู้ว่าการฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทองให้เกิดความยัง่ยืนนั้น การสร้างความเขา้ใจกับ
ชุมชน ในเบ้ืองตน้เป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็น และชุมชนตอ้งมีส่วนร่วม โดยเร่ิมจากจุดเลก็แลว้ค่อยๆขยายวงกวา้งออกไป  
 2.2.3.2 เรียนรู้ว่าการฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทองให้เกิดความยัง่ยืนนั้น ตอ้งเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายในชุมชนและนอกชุมชน 
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 2.3 ความรู้ใหม่ (new knowledge) ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติั 
 2.3.1 ในการวางแผน เม่ือไดแ้ผนการปฏิบติัมาแลว้ ไม่ควรยดึติดกบัแผนมากเกินไป สามารถปรับเปล่ียนไป
ตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในภายหลงัได ้
  2.3.2 รูปแบบการฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทองใหเ้กิดความยัง่ยืน ไดม้าจากการศึกษาและวิเคราะห์
บริบทชุมชนดา้นกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพดา้นสินคา้ ผลิตภณัฑ์ การผลิต ห่วงโซ่มูลค่าและระบบตลาด  
ในพ้ืนท่ีต าบลบวัทองท่ีอาจมีขอ้จ ากดัในการน าไปใชใ้นวงกวา้ง แต่กอ็าจน าไปเป็นกรณีศึกษา หรือน ากระบวนการเป็นแนวทางใน
การประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาตลาดชุมชนแห่งอ่ืนๆ ได ้
 

อภิปรายผล 
ผูว้ิจยัอภิปรายผล โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
1. ผลการด าเนินงานในขั้นตอน  การวางแผน  การปฏิบติั  สังเกต และการสะทอ้นผล ดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ

แบบมีส่วนร่วม 2 วงจร การวจิยัน้ีใชก้ระบวนการขดลวด (PAOR) 4 ขั้นตอน ตามแนวคิดของเคมมิส และแทกการ์ด (Kemmis and 
McTaggart) [10] ศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมเพ่ือแกปั้ญหาของกลุ่มผูป้ฏิบติังานร่วมกนัอยา่งนอ้ย 3 ฝ่าย ฝ่ายแรก คือ กลุ่มผูท่ี้อยู่
กบัปัญหา ไดแ้ก่ ผูน้ าชุมชน ผูจ้  าหน่ายสินคา้และผูบ้ริโภค ฝ่ายท่ีสอง คือ นกัพฒันาท่ีเป็นเจา้ของตลาดและมีภารกิจในการดูแล
ตลาดชุมชน ฝ่ายท่ีสาม คือ นกัวิชาการหรือนกัวิจยั โดยมีขั้นตอนการปฏิบติั 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ วางแผน ปฏิบติั  สังเกต และสะทอ้น
ผล และน าผลการสะทอ้นมาพฒันาแผนงานในรอบต่อไป ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองเป็นพลวตั ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อขา้ม
ขอ้จ ากดั เก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของขอ้มูล จะใชว้ิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอยา่งนอ้ย 2 วิธี เป็นการตรวจสอบสามเส้า (triangulate 
data) [11] งานวิจยัน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ การสังเกตอยา่งมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
อติญาณ์ [7]  ท่ีไดศึ้กษาการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของผูใ้ชบ้ริการ ในการพฒันาตลาดสดสุขภาพ พบวา่ การด าเนินการ
ในทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีดี มีประโยชน์ต่อชุมชน และควรด าเนินการ อยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรเชษฐ์  [6] ท่ี
ไดศึ้กษาการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชเ้พ่ือเป็นแนวทางในการลดปัญหาหมอกควนัท่ีเกิดจากการเผาในท่ีโล่ง : 
กรณีศึกษาเกษตรกรรายย่อยผูป้ลูกขา้วโพด ในอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ควรท ากิจกรรมเป็นกลุ่มหรือทีม และให้
เกษตรกรเขา้มามีส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมตน้ด าเนินงานไปจนจบโครงการ เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของและการผูกมดัให้มีความ
รับผดิชอบท่ีจะท างานไปจนเห็นผล 

2. ผลการเปล่ียนแปลงตามสภาพท่ีคาดหวงั ประสบการณ์การเรียนรู้ซ่ึงเกิดข้ึนในระดบัตวับุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน และ
องคค์วามรู้ใหม่ ท่ีเกิดข้ึนจากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

 2.1. ผลการเปล่ียนแปลงตามสภาพท่ีคาดหวงั คือ ชุมชนเร่ิมท่ีจะกลบัมาฟ้ืนฟูตลาดชุมชนข้ึนใหม่ ผูว้ิจยัและชุมชน
เกิดความสัมพนัธ์และความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั  ผูร่้วมวิจยัเรียนรู้ กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบส่วนร่วมท่ีเป็นการเรียนรู้จากการ
กระท า ตามวงจรแบบเกลียวสวา่น ท าใหไ้ดค้  าตอบเก่ียวกบัส่ิงท่ีคาดหวงั ส่ิงท่ีไม่คาดหวงั ส่ิงท่ีควรปรับปรุง ขอ้เสนอแนะการฟ้ืนฟู
ตลาดชุมชนต าบลบวัทอง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชิตวรา บรรจงปรุ และคณะ [1] ท่ีไดศึ้กษาการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างศกัยภาพทางการแข่งขนัในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัท าให้ทราบลกัษณะเด่น 
จุดแขง็ ประเดน็ปัญหา ความรู้ในเชิงธุรกิจและความร่วมมือแบบเครือข่าย เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันาวสิาหกิจชุมชนต่อไป 
 2.2. การเรียนรู้ ท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนพมนตรี สกลศิลป์ศิริ 
และคณะ [3] ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาคุณภาพครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน: การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจยัท าให้
ทราบสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีคาดหวงั หลงัจากนั้นร่วมกนัพิจารณาก าหนด และประเมินทางเลือก เพ่ือน าสู่การปฏิบติัท่ีเช่ือมัน่วา่จะ
สามารถแกปั้ญหา และเกิดสภาพท่ีคาดหวงัไดส่้งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงและเรียนรู้ในทางบวกทั้งในระดบับุคคล กลุ่มบุคคล 
และระดบัโรงเรียน  
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2.3. ความรู้ใหม่ คือ เม่ือไดแ้ผนการปฎิบติัมาแลว้ สามารถปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ในภายหลงัไดแ้ละ 
รูปแบบท่ีได ้อาจมีขอ้จ ากดัในการน าไปใชใ้นวงกวา้ง แต่สามารถน าไปเป็นแนวทางในการประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาตลาดชุมชน
แห่งอ่ืนๆ ได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Wuest, J. [15] ท่ีกล่าวว่า “ความจริงจึงไม่ไดมี้เพียงหน่ึงเดียว ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์
ส่วนตวัและสถานการณ์ท่ีเกิดขณะนั้น” สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพระจกัรพล ป้องศิริ [2]  ท่ีไดศึ้กษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้
ใน โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา : การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม พบวา่ ผูว้ิจยั และผูร่้วมวิจยั เกิดการเรียนรู้จาก
การปฏิบติั ทั้งในดา้นความรู้และประสบการณ์ต่างๆและเกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบติั 3 ลกัษณะ คือ 1) ความรู้ใหม่จากการปฏิบติั
ตามหลกัการเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในบริบทเฉพาะโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา 2) ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการใช้
หลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน และ 3) ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการถอดบทเรียน คือ “SRIJAN Model”  

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผูว้ิจยั ตอ้งเป็นนกัจดักระบวนการ และมีความเป็นมืออาชีพในการประสานงานกบันกัพฒันาท่ีเป็นเจา้ของตลาด และผู ้
ท่ีอยูก่บัปัญหาตลาดชุมชนเพ่ือหาจุดเหมาะสมระหวา่งความคาดหวงักบัศกัยภาพของชุมชนท่ีมีอยู ่
 2. ส่งเสริมการพฒันาสินค้า และถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือให้คนในชุมชนน ามาพฒันาสินค้า และเห็น
ความส าคญัของการสร้างความแตกต่างในสินคา้ วา่สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนได ้
 3. การประยกุตใ์ชใ้นตลาดชุมชนอ่ืน ควรศึกษาบริบทของชุมชน และหาแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชนนั้น 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคศึ์กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 และเพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการเรียน

การสอนท่ีส่งผลต่อการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ของนกัศึกษาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ประชากรในการวจิยั 
คือ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาการบญัชีตน้ทุน 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 79 คน โดยเกบ็ขอ้มูลจากประชากรทั้งหมด  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (inferential 
statistics) ใชก้ารวเิคราะห์องคป์ระกอบ (factor analysis)  
 ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการบญัชีตน้ทุน 2 ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัดา้นส่วนตวัผูเ้รียน 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นความมุ่งหวงัในการน าไปใชป้ระโยชน์ ดา้นกระบวนการเรียนรู้ ดา้นพฤติกรรมในการเรียน และดา้นความรู้พื้นฐานเดิมของผูเ้รียน 
โดยความแปรปรวนขององคป์ระกอบทั้งหมด สามารถอธิบายตวับ่งช้ีไดร้้อยละ 66.067 2) ปัจจยัดา้นผูส้อน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเจตคติท่ีดีของ
ผูส้อน และการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ โดยความแปรปรวนขององคป์ระกอบทั้งหมด สามารถอธิบายตวับ่งช้ี ไดร้้อยละ 68.456 3. ปัจจยั
ด้านสภาพแวดล้อม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีปฏิสัมพนัธ์กับกลุ่มเพื่อน ด้านสภาพแวดล้อมทัว่ไปท่ีเอ้ือต่อการเรียน ด้านแรงเสริมจาก
ครอบครัว โดยความแปรปรวนขององคป์ระกอบทั้งหมด สามารถอธิบายตวับ่งช้ี ไดร้้อยละ 74.574 และแนวทางในการเรียนการสอนท่ีส่งผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการบญัชีตน้ทุน 2 ดา้นส่วนตวัผูเ้รียน คือนกัศึกษาท่ีความตอ้งการประสบความส าเร็จ และมีเป้าหมาย ความคาดหวงั 
ความเช่ือมัน่ท่ีจะประสบความส าเร็จในอนาคตเม่ือจบการศึกษา มีการพฒันาตนเองให้ดีข้ึนทั้งดา้นความรู้และดา้นสติปัญญาดา้นความ
มุ่งหวงัในการน าไปใชป้ระโยชน์ มีความตรงต่อเวลาและกระตือรือร้นในการเรียน ก่อนสอบทุกคร้ังมีการอ่านและทบทวนเน้ือหารายวิชาท่ี
จะสอบ ดา้นผูส้อน คืออาจารยค์วรใหค้วามส าคญัและมีความใส่ใจกบันกัศึกษา มีการใหค้  าปรึกษาในรายวชิาท่ีนอกเหนือจากในชัว่โมงสอน 
มีการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียน มีการร่วมกิจกรรมสัมพนัธ์ สร้างความคุน้เคยให้ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างอาจารยก์บันกัศึกษา ดา้น
สภาพแวดลอ้ม คือการมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเพื่อน มีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อน และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้
กบัเพื่อนได ้มีการใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการท างานกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย มีส่วนร่วมในการน าเสนอแสดงความคิดเห็นร่วมกนั
กบักลุ่มเพื่อน 
 

ค าส าคญั : ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  การบญัชีตน้ทุน 2  มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
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Abstract  
The purposes of the research were to study factors affecting achievement of the cost accounting 2 course, and to find the teaching 

model guideline of this course, in bachelor of accountancy program, Kanchanaburi Rajabhat University. The samples were the 79 students 
who enrolled the cost accounting 2 course during the first semester in 2018. By collecting data from the entire population. The research 
instrument was questionnaires. The data was analyzed by descriptive statistics and inferential statistics which factor analysis was used. 

The result was found that, the factors affecting the achievement of cost accounting 2 course were 1) 4 personal characters of 
students that were the anticipation of knowledge applying, the process learning, the learning behavior and the prior knowledge of learner. 
The total variance was able to explain the indicators at the percentage of 69.067. 2) 2 personal characters of instructors that were the good 
attitude of the teacher and the learning skills encouragement. The total variance was able to explain the indicators at the percentage of 
68.456, and 3) 3 environmental factors that were the interaction with friends, the environment that enhance the studying and the family 
supplement. The total variance was able to explain the indicators at the percentage of 74.574 and instructional guidelines that contribute to 
the academic achievement of cost accounting 2. In the private factor, the student who desired to be successful and had goals, expectations, 
and confidence to be a success in the future upon graduation. There was self-improvement in both knowledge and intelligence in the prospect 
of utilization. Be punctual and enthusiastic with reading and review of the course content about learning before the examination. In the 
teaching aspect, teachers should give importance and care to students. Counseling was provided for subjects other than teaching hours. 
Learning motivation was strengthened participation in relationship activities, team building and create a good relationship between teachers 
and students. In the environment aspect, it was about interacting with a group of friends. Have friend-assisted learning, having a good 
relationship with friends and can adapt to friends. There was mutual assistance in the assigned group work. Participation was sharing opinion 
feedback with a group of friends     

 

Keywords : Academic Achievement, Cost Accounting 2, Kanchanaburi Rajabhat University 
 
 

บทน า   
 ปัจจุบันสังคมและเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นผลมาจากการพฒันาทางเทคโนโลยี  ซ่ึงน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ วิชาการ กฎเกณฑม์าตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ซ่ึงผลของการเปล่ียนแปลงน้ีส่งผล
กระทบต่อวิชาชีพต่างๆ รวมถึงวิชาชีพทางการบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต เป็นหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจดัการเรียนการสอนใหมี้ความทนัสมยัเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี พ.ศ. 2553 วตัถุประสงคเ์พื่อให้
นกัศึกษาเม่ือส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรแลว้ มีความรู้ความสามารถ เป็นนกับญัชีท่ีมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการ
ประกอบวิชาชีพการบญัชีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาครัฐ เอกชน ทอ้งถ่ินและสังคมอาเซียน เป็นนกับญัชีท่ีมีจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพบัญชีตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของหลกัสูตร เป็นนักบัญชีท่ีสามารถปรับตวัให้เขา้กับการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคม กา้วทนัเทคโนโลยี และน าความรู้สู่การพฒันาทอ้งถ่ินและสังคมอาเซียน ตามปรัชญาของหลกัสูตร คือ สร้างนกั
บญัชีท่ีมีความเช่ียวชาญในวชิาชีพ  มีจรรยาบรรณ  กา้วทนัเทคโนโลย ี เพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินและสังคมอาเซียน [1] 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และแกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 และแกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 
2553) ไดใ้หแ้นวทางการจดัการศึกษาไวว้า่การจดัการศึกษาตอ้งเนน้ความรู้อยา่งบูรณาการ โดยก าหนดเร่ืองท่ีนกัศึกษาจ าเป็นตอ้ง
เรียนรู้และท าการปฏิรูปการเรียนการสอนและการประเมินผลท่ีเป็นระบบการเรียนการสอนท่ีพึงปรารถนาโดยมีการจดัส่ือและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอและเหมาะสมสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการพฒันาการเรียนให้เกิดกบั
นักศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ก าหนดให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพบัญชี  
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โดยน าไปใชใ้นการคน้ควา้พฒันาตนเองใหเ้จริญกา้วหนา้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีและสามารถน าความรู้และทกัษะ
ในวิชาชีพบญัชีไปสู่การปฏิบติังานในวิชาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างอาชีพใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ และภูมิใจในวิชาชีพ
ท่ีได้ศึกษา  โครงสร้างของหลักสูตรเ ป็นหมวดวิชา ท่ีสอดคล้องกับ ท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 129 หน่วยกิต รายวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 (Cost Accounting 2) รหัสวิชา 
35223002 หมวดวชิาเอกบงัคบั และเป็นวิชาท่ีส าคญัอีกหน่ึงในวิชาท่ีหลกัสูตรบญัชีบณัฑิตท าการจดัการเรียนการสอนซ่ึงนกัศึกษา
ในหลกัสูตรทุกคนจะตอ้งเรียนและสอบผา่น และเป็นวิชาท่ีส าคญัอยา่งยิง่ต่อเส้นทางสู่วิชาชีพบญัชี ซ่ึงขอ้ก าหนดของสภาวิชาชีพ 
เร่ืองหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคุณวฒิุการศึกษาของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตก าหนดใหผู้ข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบ
บญัชีตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีทางการบญัชี หรือประกาศนียบตัรไม่ต ่ากวา่ปริญญาทางการบญัชี และตอ้งเป็นผูท่ี้
เคยศึกษาและสอบผา่น 8 วิชา ซ่ึงวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 เป็น 1 ใน 8 ของรายวิชาดงักล่าว ในการจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรยงั
ตอ้งการให้นกัศึกษาประสบความส าเร็จในการเรียน ซ่ึงปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นตวัช้ีวดัถึงการประสบความส าเร็จในการจดัการเรียนการ
สอนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ซ่ึงจากการท่ีไดท้  าการสอนในรายวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 
พบว่า มีนักศึกษาส่วนใหญ่ท าแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 50 และโดยลกัษณะของรายวิชาการบญัชีตน้ทุน 2  
เน้ือหาในบทจะเนน้ถึง ความเขา้ใจท่ีชดัเจนในความหมายและประเภทของตน้ทุนในลกัษณะต่าง ๆ ทั้งน้ีจะท าให้เกิดแนวคิดเพ่ือ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบับญัชีตน้ทุนต่อไป ระบบตน้ทุนต่างๆ ขั้นตอนการคิดค านวณตน้ทุน และตน้ทุนไปการ
วิเคราะห์เพ่ือช่วยในการตดัสินใจ จะมีสูตรมากมายซ่ึงยากแก่การจดจ า  อีกทั้งหากนกัศึกษาขาดความตั้งใจในการเรียน เกิดความ
เบ่ือหน่ายเขา้เรียนไม่ตรงเวลาหรือขาดเรียน ส่งผลใหน้กัศึกษาไม่สามารถท าความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีอาจารยส์อนในหอ้งเรียน และ
ไม่สามารถท าแบบฝึกหัดได ้ ซ่ึงผูส้อนจะประสบปัญหาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีนกัศึกษาส่วนใหญ่ท าแบบทดสอบแต่
ละคร้ังไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด โดยการท าแบบทดสอบจะแบ่งออกเป็น 3 คร้ัง แต่ละคร้ังคะแนนเตม็ 20 คะแนน แต่นกัศึกษาส่วน
ใหญ่ท าแบบทดสอบแต่ละคร้ังไดค้ะแนนไม่ถึงร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็  
 จากสภาพปัญหาดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ปัญหาในการจดัการเรียนการสอนควรไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหก้ารเรียนใน
รายวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 (Cost Accounting 2) สัมฤทธ์ิผลตามจุดประสงค์ของการจดัการเรียนการสอน และนักศึกษาประสบ
ความส าเร็จในการเรียน ผูว้ิจยัจึงไดส้นใจศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 เพ่ือให้ทราบวา่มี
ปัจจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ช่วยให้นกัศึกษาประสบความส าเร็จในการเรียน ลดปัญหาทางการเรียนและ
ความสูญเปล่าทางการศึกษา และใชเ้ป็นแนวทางช่วยแกไ้ข ปรับปรุง ส่งเสริมสนับสนุนให้การจดัการเรียนการสอนให้บงัเกิด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนครอบคลุมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้ งทางด้านพุทธพิสัย ทกัษะพิสัย คุณธรรมและจริยธรรม ตาม
คุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงค์ สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยัท่ีเนน้การเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นหลกัทางวิชาการ
ของทอ้งถ่ิน มุ่งพฒันาสังคมให้เกิดความอยูดี่มีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา การวิจัย สร้างองค์ความรู้ จัดการความรู้ บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยสู่ีชุมชน ทอ้งถ่ินและสังคม  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
 2. เพ่ือใหไ้ดแ้นวทางในการเรียนการสอนท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ของนกัศึกษาหลกัสูตรบญัชี
บณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
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ขอบเขตของการวจิัย  
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวจิยัคร้ังน้ีจะศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ต่อไปน้ี ภายใตภ้ายใตเ้คร่ืองมือวิจยัและนิยามศพัท ์ไดแ้ก่ (1) 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 และ (2) แนวทางในการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อการเรียนวชิาการบญัชี
ตน้ทุน 2 ของนกัศึกษาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
     ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา 2561 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี จ านวน  79 คน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 
2562 [2] 

3. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี การวจิยัคร้ังน้ีก าหนดพ้ืนท่ีการวจิยัไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 งานวจิยัเร่ืองน้ีเป็นงานวจิยัประยกุต ์(applied research) 
 เคร่ืองมือการวิจยัและการพฒันาเคร่ืองมือ 

1. เคร่ืองมือการวจิยัท่ีใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล มีดงัน้ี  
 1.1 แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามและความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบดว้ย ค าถามแบบปลายปิด (close-ended question) ทั้งแบบเลือกตอบและแบบแสดง
ความคิดเห็นเป็นระดบัตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และค าถามแบบปลายเปิด (open-ended question) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) เพื่อใหผู้ต้อบใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  
 1.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบดว้ยค าถามปลายเปิด (open-ended question) เพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูล
เชิงคุณภาพจากนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2  
 2. การพฒันาเคร่ืองมือ 
      การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยัก่อนเก็บรวบรวมขอ้มูลมาใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพ่ือให้เกิดความ
แม่นย  าของเคร่ืองมือในการวดั โดยผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรง (validity) ดว้ยการน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัได้
พฒันาข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญท าการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) จ านวน 3 ท่าน แลว้จึงน าผล
การตรวจสอบมาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญโดยคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index of 
Item Objective Congruence) ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป [3] หลงัจากนั้นไดน้ าเคร่ืองมือการวจิยัไปหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยการน าไปทดสอบ
กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) เฉล่ียอยูท่ี่ 0.86 
 การรวบรวมข้อมูล  
 การรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ีคือ  
 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ีคือ 
 1.1 การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงส ารวจภาคสนาม โดยเขา้ไปสอบถามโดยใชเ้คร่ืองมือ
วจิยัท่ีเตรียมไวล่้วงหนา้ เพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 1.2 การเก็บขอ้มูลเชิงเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชเ้ทคนิคการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
เป็นการประชุมร่วมระหว่างนักวิจยั กบัตวัแทนตวัแทนนักศึกษาเพ่ือจดัท าแนวทางในการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อการเรียน
วิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ของนกัศึกษาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 
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2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากเอกสาร บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเกบ็รวบรวมไดจ้ากหน่วยงานต่าง ๆ 
 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ในการวจิัย 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา (descriptive statistics) เพื่อแสดงการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และ
ทดสอบสมมุติฐาน ไดแ้ก่ ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ Factor Analysis ดงัน้ี 
  1. ขอ้มูลเชิงปริมาณ การเกบ็ขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนามโดยเขา้ไปสอบถามโดยใชเ้คร่ืองมือ
วิจยัท่ีเตรียมไวล่้วงหน้า ประกอบดว้ย ค าถามแบบปลายปิด (close-ended question) แบบเลือกตอบและค าถามแบบปลายเปิด 
(open-ended question) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) เพื่อให้ผูต้อบให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ แบ่งเป็น 3 
ตอน โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลก าหนดระดบัความคิดเห็นโดยใชม้าตรวดั [4] แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ก าหนดช่วง
ระดบัของความคิดเห็น ออกเป็น 5 ระดบั เกณฑใ์นการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็น มีการแบ่งอนัตรภาคชั้น
โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย [4]  

2. ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชเ้ทคนิคการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นการ
ประชุมร่วมระหวา่งนกัวิจยั กบัตวัแทนนกัศึกษาเพ่ือจดัท าแนวทางในการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 
ของนกัศึกษาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis)  

 

ผลการวจิัย 
 การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี แบ่งตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 วตัถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการบญัชีตน้ทุน 2  
 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ของนกัศึกษาหลกัสูตร
บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1  ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาการบญัชีตน้ทุน 2 โดยรวม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน x  S.D. การแปลผล 
1. ดา้นส่วนตวัผูเ้รียน 4.12 0.40 มาก 
2. ดา้นผูส้อน 4.21 0.51 มาก 
3. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 4.08 0.41 มาก 

รวม 4.14 0.39 มาก 
 

 จากตารางที่ 1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ของนกัศึกษา โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.14 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบญัชีตน้ทุน 2 โดยรวม อยูใ่น
ระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ได้แก่ ด้านผูส้อน ด้วยค่าเฉล่ีย 4.21 รองลงมา คือ ดา้นส่วนตวัผูเ้รียน ดว้ย
ค่าเฉล่ีย 4.12 ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.08 ตามล าดบั  
การวเิคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการบัญชีต้นทุน 2 
 การตรวจสอบความเหมาะสมของการใชก้ารวิเคราะห์องค์ประกอบ KMO (Kaiser-Meger-Olkin) และ Bartlett's Test  
ใช้ทดสอบสมมติฐานจะเป็นค่าสถิติท่ีมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ  Chi-Square ถ้าค่าไคสแควร์มีค่ามากหรือค่า Sig  
ในการทดสอบนัยส าคญัทางสถิติ (α) จะปฏิเสธ H0 หรือยอมรับ H1 นั่นคือ ตวัแปรท่ีทดสอบมีความสัมพนัธ์กนัจึงสามารถใช้
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เทคนิคการวิเคราะห์ Factor Analysis ไดด้งัแสดงตามตารางท่ี 2-7 
ตารางที่ 2  แสดงผลการทดสอบความเหมาะสมของปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ดา้นส่วนตวั
ผูเ้รียน และผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเมทริกสหสัมพนัธ์ 

การทดสอบ ผลการทดสอบ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .755 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 543.330 

 df 105 
 Sig. .000 

 

จากตารางที่ 2 ค่า Bartlett's Test มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square เท่ากบั 543.330 ไดค้่า Significant เท่ากบั 
.000 ซ่ึงน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าตวัแปร ทั้ง 15 ตวั มีความสัมพนัธ์กนัจึงเหมาะสมในการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ Factor 
Analysis ได ้
ตารางที่ 3  แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ดา้น

ส่วนตวั 
ผูเ้รียน 

องค์ประกอบ จ านวนตัวแปร ค่าน า้หนักองค์ประกอบ ค่าความร่วมกนั 
1 ดา้นความมุ่งหวงัในการน าไปใชป้ระโยชน์ 5 0.607-0.847 0.539-0.776 
2 ดา้นกระบวนการเรียนรู้ 4 0.520-0.856 0.596-0.845 
3 ดา้นพฤติกรรมในการเรียน 3 0.535-0.749 0.439-0.661 
4 ดา้นความรู้พ้ืนฐานเดิมของผูเ้รียน 4 0.558-0.848 0.556-0.790 

 

ตารางที่ 4  แสดงผลการทดสอบความเหมาะสมของปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ดา้นผูส้อน        
และผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเมทริกสหสัมพนัธ์ 

การทดสอบ ผลการทดสอบ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Samplinqg Adeuacy .880 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 965.542 

 df 105 
 Sig. .000 

 

จากตารางที่ 4 ค่า Bartlett's Test มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square เท่ากบั 965.542 ไดค้่า Significant เท่ากบั 
.000 ซ่ึงน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าตวัแปร ทั้ง 15 ตวั มีความสัมพนัธ์กนัจึงเหมาะสมในการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ Factor 
Analysis ได ้
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ตารางที่ 5  แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ดา้น
ผูส้อน 

องค์ประกอบ จ านวนตัวแปร ค่าน า้หนักองค์ประกอบ ค่าความร่วมกนั 
1 ดา้นเจตคติท่ีดีของผูส้อน 11 0.582-0.845 0.527-0.837 
2 ดา้นการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ 4 0.626-0.884 0.599-0.837 

 

ตารางที่ 6  แสดงผลการทดสอบความเหมาะสมของปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ดา้น
สภาพแวดลอ้ม และผลการทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบ ผลการทดสอบ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .767 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 571.085 

 df 105 
 Sig. .000 

 

จากตารางท่ี 6 ค่า Bartlett's Test มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square เท่ากบั 571.086 ไดค้่า Significant เท่ากบั 
.000 ซ่ึงน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าตวัแปร ทั้ง 15 ตวั มีความสัมพนัธ์กนัจึงเหมาะสมในการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ Factor 
Analysis ได ้
ตารางที่ 7  แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของปัจจัยท่ี ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบัญชีต้นทุน 2                      
ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

องค์ประกอบ จ านวนตัวแปร ค่าน า้หนักองค์ประกอบ ค่าความร่วมกนั 
1 ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเพ่ือน 6 0.638-0.830 0.647-0.825 
2 ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปท่ีเอ้ือต่อการเรียน 4 0.582-0.854 0.660-0.814 
3 ดา้นแรงเสริมจากครอบครัว 4 0.769-0.950 0.789-0.908 

 

วตัถุประสงค์ข้อที ่2 เพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างผูว้ิจยั และ
นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี เพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางในการเรียนการสอนท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการ
บญัชีตน้ทุน 2 ตามองคป์ระกอบปัจจยัท่ีสกดัได ้จากตวัแทนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 20 ราย คณะผูว้ิจยัจึงไดส้รุปรวบรวมขอ้มูลจากการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือจดัท าแนวทางในการเรียนการสอนท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ดงัน้ี 

1. แนวทางในการเรียนการสอนทีส่่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการบัญชีต้นทุน 2 จ าแนกตามปัจจัยด้านส่วนตัวผู้เรียน 

1.1 ดา้นความมุ่งหวงัในการน าไปใชป้ระโยชน์ นกัศึกษาท่ีความตอ้งการประสบความส าเร็จ และมีเป้าหมาย ความ 

คาดหวงั ความเช่ือมัน่ท่ีจะประสบความส าเร็จในอนาคตเม่ือจบการศึกษา มีการพฒันาตนเองให้ดีข้ึนทั้ งดา้นความรู้และดา้น

สติปัญญา  จะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท าใหมี้ระดบัผลการเรียนท่ีดีข้ึน 

1.2 ดา้นกระบวนการเรียนรู้ นักศึกษาท่ีมีความรับผิดชอบต่องานหรือการบา้นท่ีผูส้อนมอบหมาย มีความตรงต่อ 
เวลาและกระตือรือร้นในการเรียน ก่อนสอบทุกคร้ังมีการอ่านและทบทวนเน้ือหารายวิชาท่ีจะสอบ จะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ท าใหมี้ระดบัผลการเรียนท่ีดีข้ึน 
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1.3 ดา้นพฤติกรรมในการเรียน นกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนอย่างสม ่าเสมอ มีความมัน่ใจในตนเอง กลา้คิด กลา้ท า กลา้
พดู กลา้แสดงออก กลา้ซกัถามขอ้สงสัยต่าง ๆ ในรายวชิาท่ีเรียนกบัอาจารยผ์ูส้อน และมีความพึงพอใจในการเรียน จะมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง 

1.4 ดา้นความรู้พ้ืนฐานเดิมของผูเ้รียน นกัศึกษาเลือกเรียนในสาขาท่ีตรงกบัความสนใจ และความถนดัของตนเอง 
และเคยมีพ้ืนฐานความรู้เก่ียวกบัวิชาดา้นบญัชีมาตอนระดบัมธัยมศึกษา จะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท าใหมี้ระดบัผลการ
เรียนท่ีดีข้ึน 

2. แนวทางในการเรียนการสอนทีส่่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการบัญชีต้นทุน 2 จ าแนกตามปัจจัยด้านผู้สอน  
2.1 ดา้นเจตคติท่ีดีของผูส้อน อาจารยค์วรให้ความส าคญัและมีความใส่ใจกบันักศึกษา มีการให้ค  าปรึกษาใน

รายวิชานอกเหนือจากในชัว่โมงสอน มีการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียน มีการร่วมกิจกรรมสัมพนัธ์ สร้างความคุน้เคยให้
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา จะช่วยส่งเสริมการเรียนของนกัศึกษาส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท าใหมี้ระดบั
ผลการเรียนท่ีดีข้ึน 

2.2 ดา้นการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ ผูส้อนควรมีการช่วยเหลือ สนับสนุน วางแผนการเรียน มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจากการเรียนรู้จริงประสบการณ์จริง [7]  และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนคน้ควา้ดว้ยตนเอง  เช่น การจดบนัทึก
ค าบรรยาย การศึกษาคน้ความดว้ยตนเอง การอ่านการเขียนรายงาน การน าเสนอรายงาน มีการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
อยา่งเหมาะสมและครอบคลุมเน้ือหาในรายวชิา รวมทั้งใหค้  าปรึกษาในรายวชิานอกเหลือจากเวลาสอน 

3. แนวทางในการเรียนการสอนที่ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2  จ าแนกตามปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม  

3.1 ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเพ่ือน มีการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือน และสามารถ
ปรับตวัให้เขา้กบัเพ่ือนได ้มีการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการท างานกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย มีส่วนร่วมในการน าเสนอ
แสดงความคิดเห็นร่วมกนักบักลุ่มเพ่ือน จะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท าใหมี้ระดบัผลการเรียนท่ีดีข้ึน 

3.2 ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปท่ีเอ้ือต่อการเรียน คือสภาพแวดลอ้มภายในห้องเรียน การมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียน เช่น มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงพอในการเรียนวิชาระบบสาระสนเทศทางการบญัชี มีเคร่ือง
พิมพ์ดีดเพียงพอในการเรียนเสริมทกัษะพิมพ์ดีดไทย-องักฤษ และสภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีใช้
ประกอบการคน้ควา้หาขอ้มูลเพ่ิมเติม รวมทั้งบรรยากาศในการเรียนรู้ และอาคารสถานท่ีหอ้งเรียน 

3.3 ดา้นแรงเสริมจากครอบครัว ครอบครัวของนกัศึกษาใหก้ารสนบัสนุนทุก ๆ ดา้นเก่ียวกบัการเรียน เช่น ค่าใชจ่้าย
ท่ีใชใ้นศึกษา ความสะดวกในการเดินทางมาเรียน ท่ีพกัอาศยัระหวา่งศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งการไดรั้บก าลงัใจ ไดรั้บความรักความ
เขา้ใจ และการไดรั้บความอบอุ่นจากครอบครัว 
 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบญัชีตน้ทุน 2 พบวา่ ดา้นประวติั

ภูมิหลงั  ดา้นทศันคติและนิสัยในการเรียน ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ดา้นคุณภาพการสอน ดา้นแรงเสริมจากผูส้อน ดา้นบุคลิกภาพ
ของผูส้อน ดา้นครอบครัว ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการเรียน ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาการบญัชีตน้ทุน 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 [5, 6]  

และผลจากการศึกษาแนวทางในการเรียนการสอนท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2  พบวา่ แนวทางใน
การเรียนการสอนท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ดา้นผูเ้รียน คือนกัศึกษาท่ีความตอ้งการประสบความส าเร็จ 
และมีเป้าหมาย ความคาดหวงั ความเช่ือมัน่ท่ีจะประสบความส าเร็จในอนาคตเม่ือจบการศึกษา มีการพฒันาตนเองใหดี้ข้ึนทั้งดา้น
ความรู้และดา้นสติปัญญา  จะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน [5] นักศึกษาท่ีมีความรับผิดชอบต่องานหรือการบา้นท่ีผูส้อน
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มอบหมาย มีความตรงต่อเวลาและกระตือรือร้นในการเรียน ก่อนสอบทุกคร้ังมีการอ่านและทบทวนเน้ือหารายวิชาท่ีจะสอบ 
นกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนอยา่งสม ่าเสมอ มีความมัน่ใจในตนเอง กลา้คิด กลา้ท า กลา้พูดกลา้แสดงออก กลา้ซักถามขอ้สงสัยต่าง ๆ  
ในรายวิชาท่ีเรียนกบัอาจารยผ์ูส้อน และมีความพึงพอใจในการเรียน [7] นักศึกษาเลือกเรียนในสาขาท่ีตรงกบัความสนใจ และ
ความถนดัของตนเอง และเคยมีพ้ืนฐานความรู้เก่ียวกบัวิชาดา้นบญัชีมาตอนระดบัมธัยมศึกษา จะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ท าใหมี้ระดบัผลการเรียนท่ีดีข้ึน [6] ดา้นผูส้อน คืออาจารยค์วรใหค้วามส าคญัและมีความใส่ใจกบันกัศึกษา มีการใหค้  าปรึกษาใน
รายวิชาท่ีนอกเหนือจากในชัว่โมงสอน มีการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียน มีการร่วมกิจกรรมสัมพนัธ์ สร้างความคุน้เคยให้
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา ผูส้อนควรมีการช่วยเหลือ สนบัสนุน วางแผนการเรียน มีการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนจากการเรียนรู้จริงประสบการณ์จริง [5] และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนคน้ควา้ดว้ยตนเอง  เช่น การจดบนัทึกค าบรรยาย 
การศึกษาคน้ความดว้ยตนเอง การอ่านการเขียนรายงาน การน าเสนอรายงาน มีการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลายอย่าง
เหมาะสมและครอบคลุมเน้ือหาในรายวิชา รวมทั้งให้ค  าปรึกษาในรายวิชานอกเหลือจากเวลาสอน และดา้นสภาพแวดลอ้ม คือ 
ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเพ่ือน ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปท่ีเอ้ือต่อการเรียน [5] และดา้นแรงเสริมจากครอบครัว  และแรงจูงใจ
จากการเรียนรู้ของนกัศึกษา การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพมีผลในเชิงบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา [9] อีกทั้ง การเรียนรู้ท่ีเนน้
ประสบการณ์จากการปฏิบติัจากแหล่งเรียนรู้จริง [8]  และความตอ้งการประสบความส าเร็จมีความสัมพนัธ์กบัทางบวกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง หมายความวา่ ผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงจะมีแรงจูงใจในดา้นการอยา่งประสบความส าเร็จสูง [10] และ
แนวทางในการเรียนการสอนท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ดา้นส่วนตวัผูเ้รียน คือนกัศึกษาท่ีความตอ้งการ
ประสบความส าเร็จ และมีเป้าหมาย ความคาดหวงั ความเช่ือมัน่ท่ีจะประสบความส าเร็จในอนาคตเม่ือจบการศึกษา มีการพฒันา
ตนเองให้ดีข้ึนทั้ งด้านความรู้และด้านสติปัญญาด้านความมุ่งหวงัในการน าไปใช้ประโยชน์ [5] มีความตรงต่อเวลาและ
กระตือรือร้นในการเรียน ก่อนสอบทุกคร้ังมีการอ่านและทบทวนเน้ือหารายวิชาท่ีจะสอบ ด้านผูส้อน คืออาจารย์ควรให้
ความส าคญัและมีความใส่ใจกบันกัศึกษา มีการให้ค  าปรึกษาในรายวิชาท่ีนอกเหนือจากในชัว่โมงสอน มีการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียน มีการร่วมกิจกรรมสัมพนัธ์ สร้างความคุน้เคยใหค้วามสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา ดา้นสภาพแวดลอ้ม คือ 
นกัศึกษามีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเพ่ือน มีการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือน และสามารถปรับตวัให้เขา้กบั
เพื่อนได ้[9] และควรมีการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการท างานกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย มีส่วนร่วมในการน าเสนอแสดง
ความคิดเห็นร่วมกนักบักลุ่มเพ่ือน 

 

ข้อเสนอแนะ  
จากการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1. นกัศึกษาควรน าผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ไปประยุกตใ์ชเ้พื่อ

ก่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน  
2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

2.1 ควรทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาอ่ืน จากกลุ่มตวัอย่างอ่ืนเพ่ือให้
ทราบถึงปัจจยัร่วมกนัและปัจจยัท่ีแตกต่างกนั 

2.2 ควรวิเคราะห์รูปแบบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาอ่ืนของนกัศึกษาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยั
ราชภฏักาญจนบุรี 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพื่อพฒันาทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของ
เด็กปฐมวยั ก่อนและหลงัการใชชุ้ดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพื่อพฒันาทกัษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  มีกลุ่มตวัอยา่ง คือ เด็กปฐมวยั ปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส จ านวน 35 คน ก าลงัศึกษาอยู่
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยท าการทดลอง 5 สัปดาห์ จ านวน 20 คาบ คาบละ 20 นาที เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยัคร้ังน้ีคือ ชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพื่อพฒันาทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวยั แผนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพื่อพฒันาทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
และแบบประเมินทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research)  
ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลองการวิจยัแบบ One Group Pretest – Posttest Design สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) ประสิทธิภาพของชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพื่อพฒันา
ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั เท่ากับ 92.82/92.71 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไวคื้อ 80/80  2) ทกัษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัโดยภาพรวมก่อนการใช้ชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินเพชรบุรี  
ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.62 และคะแนนทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัหลงัการใชชุ้ดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้
ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 18.54 ความกา้วหน้าของทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เฉล่ียเท่ากบั 9.91 
เพิ่มข้ึนโดยรวมเฉล่ียร้อยละ 49.55 ซ่ึงสูงกวา่ก่อนการใชชุ้ดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี 
 

ค าส าคญั : ชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี  ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ปฐมวยั 
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Abstract  
This study is a Quasi Experimental research which aim at 1) inventing and investigating the use of learning activity package that 

promote the Phetchaburi local wisdom in order to support and enhance the mathematic fundamental learning for kindergarten children. 2) 
comparing the different result between the pre and post score of fundamental mathematics test after the use of mathematics learning activity 
package that promote the Phetchaburi local wisdom for kindergarten children. The 35 samples obtained by cluster random sampling were third 
year kindergarten children who are studying at Tessaban 3 Chumchonwatchantaravas School during the second semester of 2016 academic 
year. The duration in experimenting and collecting data for this research was in total of 5 weeks. Researcher implemented the learning activity 
package for 20 periods lesson; 20 minutes for each period. The instruments employed for this study were 1) the learning activity package that 
promote the Phetchaburi local wisdom 2)a learning management plan which design by the instructor 3) the skill and knowledge evaluation form 
in mathematic for kindergarten children. The collected data were analyzed in terms of mean, standard deviation, and t-test. 

The findings were as follows : 1) The efficiency of the aforesaid learning package was 92.82/92.71 which was higher than the 
criterion set of 80/80. 2) The overall achievement result of kindergarten children before implementing the learning activity package that 
promote the Phetchaburi local wisdom is equal 8.62 in an average whereas post achievement score (After implementing the learning activity 
package that promote the Phetchaburi local wisdom) is equal 18.54 in an average. In overall, the fundamental knowledge in mathematic of 
kindergarten children have significantly increased in 9.91 and in an average of 49.55. Therefore, after kindergarten children experienced 
the aforementioned package, their learning progress in mathematic was considered as higher.     

 

Keywords : Young Children teacher, Using Learning Process Of The Local Wisdom, The Basic Mathematical Skills 
 
 

บทน า   
ปัจจุบนัประเทศไทยอยูใ่นยคุปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือให้ทนักบัสภาวะความเจริญกา้วหนา้ และการเปล่ียนแปลงดา้นสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง ดังระบุไวใ้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พุทธศกัราช 2545 [1] ท่ีก าหนดให้บุคคลมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกนัทางการศึกษา และในหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 
2546 [2] ก าหนดไวว้า่เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการอบรมเล้ียงดู และส่งเสริมพฒันาการ ตลอดจนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เพื่อให้
เดก็มีโอกาสพฒันาตนเองตามล าดบัขั้นของพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลและเตม็ศกัยภาพ 
      “เดก็ปฐมวยั” คือวยัเร่ิมตน้ของชีวิต ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี จดัไดว้า่เป็นระยะท่ีส าคญัท่ีสุดของชีวิต เพราะพฒันาการ
ทุกดา้นเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงการพฒันาเดก็ในช่วงน้ีควรจะเป็นการวางรากฐานความรู้ในดา้นต่างๆ โดยเนน้การบูรณาการทกัษะท่ี
มีความส าคัญและจ าเป็นต่อเด็ก ได้แก่ ทักษะการเคล่ือนไหว ทักษะการใช้ภาษา ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะทาง
คณิตศาสตร์ และทกัษะทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งปลูกฝังเร่ืองคุณธรรมเขา้ไปดว้ย เดก็ควรไดเ้รียนรู้ผา่นประสบการณ์ท่ีหลากหลาย
อย่างเหมาะสมเพ่ือเป็นการวางรากฐานของการเรียนรู้และการพฒันาทักษะในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม [3] ปัจจุบันการจัด
ประสบการณ์เพ่ือให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์นั้น สามารถจดัไดห้ลากหลายรูปแบบ ครูสามารถสอดแทรกเขา้กบั
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเดก็ๆ สามารถท าได ้คณิตศาสตร์เป็นวิชาการคิดอยา่งมีเหตุผล การศึกษาอยา่งสม ่าเสมอและการใชก้ระบวนการคิดท่ี
ถูกตอ้งของการเรียนคณิตศาสตร์จะสร้างใหเ้ดก็เกิดความสามารถพ้ืนฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
ตอ้งปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวยัเน่ืองจากคณิตศาสตร์เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวนัหากมองไปรอบๆ ตวัจะเห็นว่าชีวิต
เรามีความเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์เป็นอยา่งมากสังเกตในการเล่นและการพูดคุยของเด็กมกัจะมีเร่ืองคณิตศาสตร์เขา้มาเก่ียวขอ้งใน
ชีวิตประจ าวนัอยู่เสมอ [4] ครูควรฝึกให้เด็กมีโอกาสฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ โดยให้เด็กไดคิ้ดโดยใชเ้หตุผล คน้หาค าตอบดว้ย
ตนเอง โดยอาศัยการสังเกต ส ารวจ จ าแนก เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ จัดล าดับ การนับ และท าตามแบบผ่านกิจกรรมต่างๆ  
จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์มีความส าคญัส าหรับเดก็และครูควรสอดแทรกบูรณาการไปกบัทุกกิจกรรม  
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จากการศึกษางานวิจยัของ [5] ไดท้  าการวจิยัการพฒันาชุดฝึกเสริมทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับผูเ้รียนปฐมวยัโดยผูป้กครอง
มีส่วนร่วม การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาชุดฝึกเสริมทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ส าหรับผูเ้รียนปฐมวยั โดยผูป้กครองมี
ส่วนร่วม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 และเพ่ือเปรียบเทียบทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ของผูเ้รียนปฐมวยัก่อน
และหลกัการใชชุ้ดฝึกเสริมทกัษะ ผลการวจิยัพบวา่ ชุดฝึกเสริมทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ส าหรับผูเ้รียนปฐมวยัโดยผูป้กครองมี
ส่วนร่วมท่ีผูว้จิยั สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 93.04/92.33 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว ้และผูเ้รียนปฐมวยั ท่ีไดรั้บการพฒันา
ดว้ยการใชชุ้ดฝึกเสริมทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับผูเ้รียนปฐมวยั โดยผูป้กครองมีส่วนร่วมมีทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
สูงกว่าก่อนการพฒันาดว้ยการใชชุ้ดฝึกเสริมทกัษะอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 และ [6] ไดท้  าการวิจยัการส่งเสริมทกัษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองผา่นชุดกิจกรรม “สนุกกบัลูกรัก” ผลการวิจยัพบวา่ เดก็ปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดั
กิจกรรมส่งเสริมทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์โดยผูป้กครองผ่านชุดกิจกรรม “สนุกกบัลูกรัก” มีความสามารถดา้นทกัษะพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัในทุกทกัษะเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

การส่งเสริมทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยันอกจากจะมีรูปแบบการส่งเสริมท่ีหลากหลายแลว้  การอบรม
เล้ียงดู การจดัส่ิงแวดลอ้ม  และการจดัการเรียนรู้ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินก็ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาเด็กปฐมวยัไดด้ว้ย
เช่นกนั ซ่ึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นสภาพแวดลอ้มใกลต้วัเดก็ปฐมวยั เป็นส่ิงเร้าท่ีดีและมีความเหมาะสมในการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยั
ไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากเด็กปฐมวยัไดเ้รียนรู้ส่ิงเร้าจากธรรมชาติผา่นการเล่น การไดส้ัมผสั จบัตอ้ง สังเกต คิดคน้ศึกษาดว้ยความ
เพลิดเพลิน การท่ีเด็กไดน้บัจ านวน วดัขนาด จ าแนกส่ิงของ เปรียบเทียบส่ิงของ ส่ิงเร้าท่ีเรียนจะท าให้เกิดการจ า และความเขา้ใจ
สร้างมโนทศัน์ในเร่ืองท่ีเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหก้บัเดก็ปฐมวยัไดเ้รียนรู้ มีประสบการณ์โดยตรง 
จากการลงมือปฏิบติัไดล้องท าตามแบบอย่างจะสามารถพฒันาศกัยภาพ พร้อมส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาของเดก็ปฐมวยัและนอกจากน้ีส่ิงท่ีส าคญั จากการท่ีเดก็ปฐมวยัไดเ้รียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นการปลูกฝังให้
เดก็ปฐมวยัมีความรัก ความผกูพนั เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนหรือทอ้งถ่ินท่ีตนเองอยู ่(7) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของจงัหวดัเพชรบุรี
ตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ   ด ารงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของจงัหวดัเพชรบุรีเป็นอาชีพเล้ียงครอบครัวและเกิดอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น ขนม
หวาน  ของท่ีระลึก การท่องเท่ียว ผลผลิตสดและผลิตภณัฑ์แปรรูปจากตาลโตนด ยงัสามารถพฒันาจนส่งออกต่างประเทศไดอี้ก
ดว้ย ถือไดว้่าเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนท่ีทรงคุณค่า ควรอนุรักษแ์ละส่งเสริมไว ้โดยการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเผยแพร่
จดัการเรียนรู้ใหเ้ดก็ไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติัจริงผา่นกระบวนการต่างๆ ใหเ้ดก็ไดส้ัมผสั จบัตอ้ง สังเกต คิดคน้ศึกษาดว้ยตนเอง 
จะท าให้เด็กเกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภูมิปัญญาไทย เห็นคุณค่าในการอนุรักษภู์มิปัญญาไทย คุณธรรมในการด าเนินชีวิต 
เพ่ือใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์สามารถเลือกสรรน าไปพฒันาและสืบทอดไดอ้ยา่งงดงาม รวมทั้งปลูกฝังความรักความหวงแหนใน
คุณค่าและเอกลกัษณ์ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของจงัหวดัเพชรบุรี ท่ีสามารถน ามาปรับใชก้บัการ
เรียนการสอนเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์กบัเด็กปฐมวยั  จึงมีความสนใจท่ีจะสร้างชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ย
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  ทั้งน้ีผลจากการศึกษาท่ีไดด้  าเนินการวิจยั
จะเป็นแนวทางใหค้รูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปฐมวยัน าไปใชเ้ป็นแนวทางการจดัประสบการณ์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์ใหก้บัเดก็ปฐมวยัต่อไป 
 

วตัถุประสงค์  

                1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี 

เพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั  
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2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั ก่อนและหลังการใช้ชุดการส่งเสริม
กระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

 

ขอบเขตของการวจิัย  
1. ขอบเขตด้านพืน้ที่ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส จงัหวดัเพชรบุรี  
2. ขอบเขตด้านตวัแปรที่ศึกษา ประกอบดว้ย 

        ตวัแปรตน้ คือ ชุดการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั จ านวน 5 เล่ม ดงัน้ี เล่มท่ี 1 วุน้ลูกตาล, เล่มท่ี 2 ขนมตาล, เล่มท่ี 3 ดอกไมจ้ากใบตาล, 
เล่มท่ี 4 ท่ีคัน่หนงัสือจากใบตาล, เล่มท่ี 5 พวงมโหตร 

 ตวัแปรตาม คือ ผลการเรียนรู้โดยพิจารณาคะแนนหลงัเรียนของผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่  คะแนนทกัษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3  ในดา้นการสังเกต การเปรียบเทียบ การจ าแนก การนบัและการรู้ค่าตวัเลข 

3. ขอบเขตด้านเน้ือหา เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการน าชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี มาใชใ้นการพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นทั้งหมด 5 เล่ม 
ไดแ้ก่ เล่มท่ี 1 วุน้ลูกตาล, เล่มท่ี 2 ขนมตาล, เล่มท่ี 3 ดอกไมจ้ากใบตาล, เล่มท่ี 4 ท่ีคัน่หนงัสือจากใบตาล, เล่มท่ี 5 พวงมโหตร 

4. ขอบเขตด้านเวลา การศึกษาคร้ังน้ีท าการทดลองโดยการใชชุ้ดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั โดยจดัการเรียนรู้กบักลุ่มตวัอยา่งในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 35 คน เป็นเวลา 5 สัปดาห์ 20 คาบๆ ละ 20 นาที 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ เดก็ปฐมวยั  (อนุบาล)  ปีท่ี 3/1  -  3/3 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  
จ านวน 3  ห้องเรียน  ประกอบด้วยเด็กปฐมวัย   (อนุบาล)  ปี ท่ี  3/1  จ านวน  38  คน  เด็กปฐมวัย  (อนุบาล) ปี ท่ี  3/2   
จ านวน  33 คน  และเดก็ปฐมวยั  (อนุบาล)  ปีท่ี 3/3  จ านวน 35 คน  รวมทั้งหมด 106  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ เดก็ปฐมวยั (อนุบาล)  ปีท่ี 3/3  โรงเรียนเทศบาล  3  ชุมชนวดัจนัทราวาส  จ านวน 35 คน ซ่ึงไดม้าจาก
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เน่ืองจากนักเรียนในแต่ละห้องเรียนมีนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนคละกนั  
ผูศึ้กษาจึงสุ่มแบบกลุ่มมา 1 หอ้งเรียน และใชน้กัเรียนทั้งหมดในกลุ่มเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี 
                เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ 1. ชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือ
พฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั  2. แผนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันา
ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั  3. แบบประเมินทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั   
  ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. การส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพ่ือพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ผูว้ิจยัไดด้  าเนินขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี  ดงัน้ี 1) ศึกษาเอกสาร 
ทฤษฎี และหลกัการจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี เพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดท าชุดการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินเพชรบุรี เพ่ือพฒันาทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั 2) สร้างชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี เพื่อพฒันา
ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั ฉบับร่าง 3) ตรวจสอบความสอดคลอ้งเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 
ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ปฐมวยั จ านวน  2 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยัและประเมินผลทางการศึกษา 
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จ านวน  1  ท่าน ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าเพ่ือให้มีความสอดคลอ้ง(IOC) ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป  4)หาค่าประสิทธิภาพ
ของชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3 แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) โดยน าไปทดลองใช้กบัเด็กปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3 
โรงเรียนเทศบาล 2  วดัพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถมัภ)์  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 9 คน ท่ีมีระดบั
ความสามารถเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน อยา่งละ 3 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครู
ดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั ตามเกณฑ ์80/ 80  แลว้น ามาปรับปรุง
แกไ้ข ไดค้่า E1/E2 เท่ากบั  90.69/86.11  แสดงวา่ชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี
เพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวว้า่ยอมรับได ้ 
คือ 80/80  5)ปรับปรุงแกไ้ข และจดัท าชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี เพื่อพฒันา
ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั ฉบบัสมบูรณ์เพ่ือใชใ้นระยะต่อไป 

2. แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสร้างแบบทดสอบทกัษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั ตามขั้นตอนดงัน้ี 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการจากเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบทดสอบ
ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั 2) วเิคราะห์เน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้เพ่ือวางแผนการออกขอ้สอบใหส้อดคลอ้ง
กบัเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีตอ้งการวดั 3) เลือกประเภทของแบบทดสอบท่ีจะวัด คือ เป็นแบบทดสอบ แบบปรนัย  3  
ตวัเลือก  4) สร้างผงัขอ้สอบแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ของครูด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินเพชรบุรี  เพ่ือพฒันาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3   
5) เขียนขอ้สอบแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ตามผงัขอ้สอบท่ีไดว้างแผนไว ้ จ านวน  30  ขอ้   
ซ่ึงมากกว่าจ านวนขอ้ท่ีใชจ้ริง 6) ตรวจสอบคุณภาพเพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถดา้น
ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3 โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน  ซ่ึงประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญด้านการ
จดัการเรียนรู้ปฐมวยั  จ านวน  2  ท่าน  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยัและประเมินทางการศึกษา  จ านวน 1 ท่าน ไดค้่า IOC ตั้งแต่ 0.80-1.00 
7) คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่า  IOC มากกว่าหรือเท่ากบั 0.50 ข้ึนไป และปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 8)จัดพิมพ์เป็น
แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3 ฉบบัสมบูรณ์ 

3. สร้างและหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพ่ือพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  1) ศึกษาหลกัสูตรเด็กปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3  พุทธศกัราช 2546  2) ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา
เด็กปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3  พุทธศักราช 2546 ของโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจันทราวาส ผูศึ้กษาได้ด าเนินการ ดังน้ี  
(1) วิเคราะห์องคป์ระกอบของชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3 โดยจ าแนกออกเป็น 3 ส่วน คือ จุดประสงคก์ารเรียนรู้  เน้ือหาและ
กิจกรรม  (2) วิเคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดยน าเอาจุดประสงคก์ารเรียนรู้  แต่ละขอ้มาวิเคราะห์ เพ่ือจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ให้ครบทุกดา้น คือ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะกระบวนการและดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  
(3) วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ของชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3 โดยน าเอาเน้ือหาหลกัมาวิเคราะห์เป็นเน้ือหายอ่ย (4) วิเคราะห์เน้ือ
เร่ืองของชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  
ส าหรับเด็กปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3 โดยน าเอากิจกรรมในแต่ละเล่มมาวิเคราะห์หารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
3) ก าหนดกรอบแนวคิดการเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 4) เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 5) น าแผนการจดัประสบ
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การณ์การเรียนรู้ให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ปฐมวยั จ านวน 2 ท่าน และดา้นวิจยัและ
ประเมินทางการศึกษา  จ านวน 1 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบต่าง ๆ ในแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
ความชดัเจน ความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Index of Item Objective Congruence) 
ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยไดค้่าดัชนีความสอดคลอ้งเฉล่ีย 0.80-1.00  6)ปรับปรุงและแก้ไขแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 7)น าแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบการใชข้องชุดการส่งเสริม
กระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  
(อนุบาล)  ปีท่ี 3 ไปด าเนินการจดัประสบการณ์การเรียนรู้กบัผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งต่อไป   

 

ผลการวจิัย 
ตอนที่  1  ผลการสร้างนวัตกรรมและการหาประสิทธิภาพของชุดการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพชรบุรี เพ่ือพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั  (อนุบาล) ปีที ่3  
 ผูว้ิจยัไดท้  าการสร้างชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี เพื่อพฒันาทกัษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล  3 ชุมชน 
วดัจนัทราวาส  รายละเอียดของผลการสร้างเป็นดงัน้ี 
ตารางที่  1 ผลการสร้างนวตักรรมชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี เพื่อพฒันาทกัษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเดก็ปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3 

  เล่มที่ ช่ือเร่ือง จ านวนแบบฝึก เวลาจัดประสบการณ์ (คาบ) 
1 วุน้ลูกตาล 4 4 
2 ขนมตาล 4 4 
3 ดอกไมจ้ากใบตาล 4 4 
4 ท่ีคัน่หนงัสือจากใบตาล 4 4 
5 พวงมโหรต 4 4 

รวม 20 20 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ การสร้างชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี เพื่อพฒันา
ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3  จ านวน 5 เล่ม ใชเ้วลาจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งส้ิน   
20 คาบ ๆ ละ 20 นาที และไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซ่ึงทุกท่านเห็นวา่มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชก้บั
ผูเ้รียน  หลงัจากผูศึ้กษาน าชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจนครบถว้นทุกเล่ม  และไดท้ดสอบวดัความสามารถ
ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  พบว่าหลงัจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และประเมินผลหลงัการใช้ทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ น ามาค านวณหาค่าประสิทธิภาพ ผลปรากฏดงัน้ี  
 

ตารางที่   2  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพื่อพฒันา
ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ส าหรับเดก็ปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3 

   ค่าประสิทธิภาพ จ านวนคน คะแนนเตม็ ร้อยละ ประสิทธิภาพ ความหมาย 
ระหวา่งเรียน/กระบวนการ ( 1E ) 35 20 92.82 92.82 ผา่นเกณฑ ์
ระหวา่งเรียน/ผลลพัธ์ ( 2E ) 35 20 92.71 92.71 ผา่นเกณฑ ์
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 จากตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพของชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี เพื่อ
พฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเดก็ปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3  ท่ีพฒันาข้ึน  มีค่าประสิทธิภาพกระบวนการ ( 1E ) เท่ากบั  
92.82  ค่าประสิทธิภาพ ผลลพัธ์  ( 2E ) เท่ากบั 92.71  หรือมีค่า 1E / 2E  เท่ากบั  92.82/92.71 โดยสูงกวา่ค่าประสิทธิภาพท่ีก าหนด
ไว ้   คือ 80/80 ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 1  
 

ตอนที ่2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยชุดการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
ด้วยภูมปัิญญาท้องถิ่นเพชรบุรี  เพ่ือพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเดก็ปฐมวยั (อนุบาล) ปีที ่3 
ตารางที่ 3  คะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี เพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเดก็ปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3  

คะแนน 
Pretest 
(20) 

Posttest 
(20) 

คะแนนความก้าวหน้า (D) 
ร้อยละ 

ของความก้าวหน้า 
รวม 302 649 347 

49.55 
ค่าเฉล่ีย 8.62 18.54 9.91 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ โดยภาพรวมคะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนก่อนเรียนดว้ยชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้
ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเดก็ปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3 เท่ากบั 8.62 และ
คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 18.54 ซ่ึงสูงกว่าก่อนเรียน   โดยคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 9.91 และเพ่ิมข้ึนโดยรวมเฉล่ียร้อยละ 49.55 
แสดงว่าผูเ้รียนท่ีผ่านการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี  เพื่อ
พฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเดก็ปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของการศึกษา  
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพชรบุรี เพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเดก็ปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม x  S.D. t-test 1 tail Sing 

ทดสอบก่อนเรียน 35 20 8.62 1.68 
34.418 .000 

ทดสอบหลงัเรียน 35 20 18.54 0.82 

  df 34 0.05 = 1.6896 
 จากตารางท่ี 4 พบวา่ คะแนนเฉล่ียของการทดสอบวดัทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลงัเรียนดว้ยชุดการส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั 

(อนุบาล) ปีท่ี 3 ผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน  (x = 8.62, S.D. = 1.68) และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน  (x = 18.54,  S.D.= 
0.82)  ผลการทดสอบพบว่าคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   ซ่ึงเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
ตารางที ่ 5  การเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ดา้นการสังเกต  ของเด็กปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี  3  ก่อนและหลังการจัด 
การเรียนรู้ด้วยชุดการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทักษะพ้ืนฐาน 
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3 

การทดลอง N 
ก่อนจัดประสบการณ์ หลงัจัดประสบการณ์ 

x  S.D. x  S.D. 

การสังเกต 35 2.14 0.77 4.60 0.50 
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จากตารางท่ี 5 พบว่าหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเดก็ปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3  ผูเ้รียนมีคะแนนทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  
ดา้นการสังเกตสูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  พิจารณาจากคะแนนดา้นการสังเกตของเด็กปฐมวยั (อนุบาล)  
ปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินก่อนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.14  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.77 และหลงัการจดัการเรียนรู้ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.60  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50  
ตารางที ่ 6  การเปรียบเทียบทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ดา้นการเปรียบเทียบ  ของเด็กปฐมวยั (อนุบาล)  ปีท่ี  3  ก่อนและหลงัการ
จัดการเรียนรู้ด้วยชุดการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทักษะพ้ืนฐาน 
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3 

การทดลอง N 
ก่อนจัดประสบการณ์ หลงัจัดประสบการณ์ 

x  S.D. x  S.D. 

การเปรียบเทียบ 35 2.09 0.61 4.57 0.50 

จากตารางท่ี 6 พบว่าหลงัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี  เพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ส าหรับเด็กปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3 ผูเ้รียนมีคะแนนทกัษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ดา้นการเปรียบเทียบ  สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  พิจารณาจากคะแนนดา้นการ
เปรียบเทียบของเด็กปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ก่อนการจดัการเรียนรู้ไดค้ะแนน 
เฉล่ียเท่ากับ 2.09  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 และหลงัการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.57  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.50 
ตารางที่  7  การเปรียบเทียบทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ดา้นการจ าแนก  ของเด็กปฐมวยั (อนุบาล)  ปีท่ี  3  ก่อนและหลงั 
การจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐาน 
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3 

การทดลอง N 
ก่อนจัดประสบการณ์ หลงัจัดประสบการณ์ 

x  S.D. x  S.D. 

การจ าแนก 35 1.94 0.73 4.63 0.49 

 จากตารางท่ี 7 พบว่าหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เพชรบุรี เพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเดก็ปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3  ผูเ้รียนมีคะแนนทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  
ดา้นการจ าแนก  สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  พิจารณาจากคะแนนดา้นการจ าแนก ของเด็กปฐมวยั (อนุบาล)  
ปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินก่อนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 1.94  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.73 และหลงัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.49 
ตารางที ่ 8  การเปรียบเทียบทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ดา้นการนบัและรู้ค่าตวัเลขของเดก็ปฐมวยั (อนุบาล)  ปีท่ี  3 ก่อนและหลงั 
การจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี เพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐาน 
ทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเดก็ปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3 

การทดลอง N 
ก่อนจัดประสบการณ์ หลงัจัดประสบการณ์ 

x  S.D. x  S.D. 

การนบัและรู้ค่าตวัเลข 35 2.46 0.61 4.74 0.44 

 จากตารางท่ี 8 พบว่าหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เพชรบุรี  เพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเดก็ปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3  ผูเ้รียนมีคะแนนทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  
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ดา้นการนบัและรู้ค่าตวัเลข  สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  พิจารณาจากคะแนนดา้นการนบัและรู้ค่าตวัเลข  ของ
เด็กปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินก่อนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ไดค้ะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 2.46  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61 และหลงัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.74 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.44 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย   
 ชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี เพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  
ส าหรับเด็กปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3  จากผลการศึกษาพบว่ามีประสิทธิภาพ เท่ากบั  92.82/92.71  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 
80/80 ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั [8] ไดท้  าการศึกษาการพฒันาแบบฝึกกิจกรรมส่งเสริมความจ าของผูเ้รียน
ปฐมวยั การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกกิจกรรมส่งเสริมความจ าของผูเ้รียนปฐมวยัและศึกษา
เปรียบเทียบความสามารถในการจ าของผูเ้รียนปฐมวยัก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกกิจกรรมส่งเสริมความจ าของผูเ้รียนปฐมวยั ผล
การศึกษาพบวา่แบบฝึกกิจกรรมส่งเสริมความจ าของผูเ้รียนปฐมวยัมีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.01/81.25 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 
80/80 ท่ีตั้งไว ้ และสอดคลอ้งกบั [9] ไดท้  าการศึกษาการพฒันาแบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับ
ผูเ้รียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาแบบฝึกทกัษะกระบวนการทางดา้นวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
ส าหรับผูเ้รียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน
ของผูเ้รียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานของผูเ้รียน ชั้นอนุบาล 
ปีท่ี 2 ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษา พบวา่แบบฝึกทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานส าหรับผูเ้รียน ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.56/82.20 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว ้นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั [10] ไดท้  าการศึกษาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ส าหรับผูเ้รียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
เสริมทกัษะขั้นพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และศึกษาผลการพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์โดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับผูเ้รียน ชั้นอนุบาลปีท่ี 1 โรงเรียนชุมชนบา้นป่าคาแม่เงินสามคัคี ส านกังาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย  
เขต 3 ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกเสริมทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ทั้งหมด 5 ชุดมีค่าประสิทธิภาพรวมเท่ากบั 85.62/93.10  
ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80   
 การศึกษาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัโดยรวมและรายดา้นท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินทั้งก่อนและหลงัการทดลองผลการศึกษาพบวา่เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีทกัษะพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์สูงข้ึนซ่ึงเป็นไปตามสมมติท่ีไดต้ั้งไว ้เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีคะแนนทกัษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนการจดักิจกรรมเฉล่ียเป็น 8.62 คะแนน แต่หลงัการทดลองเด็กปฐมวยัมีคะแนนทกัษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์เป็น 18.54 คะแนน แสดงวา่ รูปแบบการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้นส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์ตรงใน
การท ากิจกรรม โดยเปิดโอกาสให้เด็กไดเ้รียนรู้ผ่านการใช้ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ของจริง โดยเน้นให้เด็กไดส้ังเกต เปรียบเทียบ   
จ าแนก  และการนับและรู้ค่าจ านวน โดยผ่านประสาทสัมผสัทั้ ง 5 จากการมอง การฟัง การไดก้ล่ิน  การชิม และการสัมผสั
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของเดก็ปฐมวยัท่ีเป็นวยัแห่งการส ารวจคน้ควา้ มีความอยากรู้อยากเห็นและสนใจส่ิงแปลกใหม่ในกิจกรรม 
การไดล้งมือกระท า การจบัตอ้งสัมผสัท าใหเ้ดก็เขา้ใจ จากพ้ืนฐานความคิดทางทฤษฎีการเรียนรู้ เนน้ใหเ้ห็นวา่เดก็ปฐมวยัท่ีเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงท่ีผูใ้หญ่เตรียมสภาพแวดลอ้มให้ โดยลงมือปฏิบติัจริงดว้ยประสาทสัมผสัทั้ง 5 ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้จาก
ของจริง ผา่นกระบวนการกบัส่ิงนั้น ๆ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเพียเจท ์(Piaget) บรูเนอร์ (Bruner) และมอนเตสซอร่ี (Montessori)  
ท่ีใหค้วามส าคญักบัการเรียนรู้ถึงการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม และการลงมือปฏิบติัจะกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการรับรู้ท่ีง่าย และ
จดจ าส่ิงต่าง ๆ ไวเ้ป็นอยา่งดี เกิดความเขา้ใจในท่ีสุด จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
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ครูสามารถท าใหเ้ดก็เกิดทกัษะต่าง ๆ ไดต้ามความตอ้งการ  โดยข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายของครูวา่ตอ้งการให้เกิดผลเช่นไรแลว้จึงคิด
กิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย ซ่ึงการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้นสามารถส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัเกิดทกัษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ไดเ้ป็นอยา่งดี  และเม่ือจ าแนกรายดา้น พบว่าทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัดีทั้ง 4 ดา้น คือ 
ดา้นการสังเกต (ค่าเฉล่ีย 4.60) ดา้นการเปรียบเทียบ (ค่าเฉล่ีย 4.57) ดา้นการจ าแนก (ค่าเฉล่ีย 4.63) และดา้นการนบัและรู้ค่าตวัเลข
(ค่าเฉล่ีย 4.74)  แสดงให้เห็นว่าการจดัการเรียนรู้จากชุดการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เพชรบุรีช่วยส่งเสริมใหเ้ดก็ปฐมวยัมีทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีดีข้ึน  ทั้งน้ีสามารถอภิปรายผลไดว้า่ ระดบัทกัษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัแยกเป็นรายดา้น พบวา่ เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหลงัการทดลองสูง
กวา่ก่อนการทดลอง มีระดบัทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์สูงข้ึนทุกดา้น ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่รูปแบบการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ช่วยส่งเสริมใหเ้ดก็ปฐมวยัเกิดการเรียนรู้ไดดี้ และส่งผลใหท้กัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ดา้นการสังเกต การเปรียบเทียบ 
การจ าแนก และการนับและรู้ค่าจ านวนอยู่ในระดบัท่ีดีข้ึน ประกอบกบัทกัษะดงักล่าวเป็นทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีเด็ก
จะตอ้งเรียนรู้เพื่อสามารถท่ีจะน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ [4] ท่ีกล่าววา่ ครูจะตอ้งเนน้ให้
เด็กลงมือปฏิบติัจริง และไดท้ ากิจกรรมท่ีมีความหมายเก่ียวกบัตวัเด็ก ให้เด็กไดท้ั้งดู ทั้งจบัตอ้ง และทดสอบความคิดของเขาใน
บรรยากาศท่ีเป็นกนัเองในชั้นเรียน หรือนอกชั้นเรียน เดก็ควรจะไดรั้บการฝึกฝนใหมี้ความเขา้ใจหรือมีแนวคิดเก่ียวกบัคณิตศาสตร์
การสอนแต่ละคร้ังครูควรสอนความคิดรวบยอดเพียงเร่ืองเดียว เช่น เพ่ิมหรือลด โดยอาศยักิจกรรมท่ีเดก็ไดล้งมือปฏิบติัและเรียนรู้
ดว้ยตนเอง คือมีการนับกนัจริง ๆเด็กเร่ิมท่ีจะสามารถสังเกตลกัษณะ และคุณสมบติัต่าง ๆ ของวตัถุได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั [11]  
ไดก้ล่าวว่าเด็กจะตอ้งมีประสบการณ์ และไดรั้บการฝึกในเร่ือง ของการสังเกต การจ าแนกส่ิงต่าง ๆ ตามรูปร่าง การเปรียบเทียบ 
การบอกต าแหน่ง การเรียงล าดบั การนบัและการวดั ซ่ึงทกัษะต่าง ๆ เหล่าน้ีจะช่วยเตรียมเดก็ให้พร้อมท่ีจะกา้วไปสู่การเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในขั้นสูงต่อไป  สอดคลอ้งกบั [12] การพฒันาทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนปฐมวยัโดยใชกิ้จกรรมการ
เรียนรู้ประกอบชุดแบบฝึกทกัษะ การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการพฒันาทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียน
ปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดแบบฝึกทกัษะ ผลการศึกษาพบวา่ การพฒันาทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
ของผูเ้รียนปฐมวยั หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดแบบฝึกทกัษะโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก และจ าแนกรายทกัษะมี
ค่าเฉล่ียคะแนนสูงข้ึนทุกทกัษะ อยูใ่นระดบัดีมาก 3 ทกัษะ คือ ทกัษะการสังเกต ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะ การลงความเห็นและอยู่
ในระดบัดี 1 ทกัษะ คือ ทกัษะการจ าแนกประเภท เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งก่อนและหลงัการทดลอง พบวา่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01  เช่นเดียวกบั  [13] การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาชุดฝึกลีลามือ  เพ่ือส่งเสริมความพร้อมดา้นการ
เขียนของผูเ้รียนปฐมวยั : กรณีศึกษา โรงเรียนบา้นแท่น จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยั พบวา่ชุดฝึกลีลามือเพ่ือส่งเสริมความพร้อม
ดา้นการเขียนท่ีพฒันาข้ึนสามารถส่งเสริมความพร้อมดา้นการเขียนของผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด (มีผูเ้รียนท่ีไดค้ะแนน
ถึงร้อยละ 75 เป็นจ านวนร้อยละ75 ข้ึนไป) โดยผูเ้รียนมีคะแนนจากการท าแบบประเมินความพร้อมดา้นการเขียน ถึงร้อยละ 75  
เป็นจ านวนร้อยละ 100 และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ [14] ท่ีพบวา่ 1) ประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ดร่วมกบัรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 
81.80/81.53 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 2) ผลการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ พบวา่ ความสามารถใน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์หลงัใช้สูงกว่าก่อนใช้แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .05 และ3) ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดฝึกทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจ 
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ดา้นลกัษณะของชุดฝึกทกัษะ และดา้นกิจกรรมในชุดฝึกทกัษะ อยูใ่นระดบัมากเท่ากนัตามล าดบั 

จากท่ีกล่าวมานั้นแสดงให้เห็นว่า การจดัการเรียนรู้จากชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพชรบุรีนั้นเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงดว้ยการปฏิบติักบัส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ โดยผา่นประสาทสัมผสั
ทั้ง 5 จากการมอง การฟัง การไดก้ล่ิน การชิม และการสัมผสั เนน้ให้เด็กไดส้ังเกต  เปรียบเทียบ และจ าแนกโดยครูจะสอดแทรก
ความรู้ทางดา้นทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ใหแ้ก่เดก็โดยการแนะน า และใหเ้ดก็ไดล้งมือกระท ากบัส่ือท่ีเป็นของจริง เพื่อใหเ้ดก็
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ไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้โดยครูมีบทบาทส าคญัในการเตรียมส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ และใชค้  าถามในการกระตุน้ใหเ้ดก็ไดล้งมือท า และ
คิดทบทวนล าดบัขั้นตอนในขั้นสรุป ดงันั้นเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจัดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจึงมีทกัษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัท่ีดีข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อสังเกตทีไ่ด้จากการศึกษา 
 1.  การเปิดโอกาสให้เด็กไดเ้รียนรู้จากส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ของจริง ให้เด็กไดล้งมือกระท ากบัส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ดว้ยตนเอง ท าให้เกิดความสนใจ ตั้งใจ มีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม ซ่ึงเป็นลกัษณะนิสัยท่ีควรสร้างให้เกิดในตวัเด็ก 
แมว้า่เด็กไดเ้คยเห็นส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ในชีวิตประจ าวนัอยูแ่ลว้ แต่เด็กก็ไม่มีโอกาสไดล้งมือกระท ากบัส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ เหล่านั้น 
เม่ือเดก็ไดรั้บโอกาส เดก็จึงใหค้วามสนใจ มีช่วงความสนใจในการท ากิจกรรมเป็นเวลานาน สนุกสนาน ไม่เบ่ือ 
 2.  เด็กมีการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน และยงัไดรั้บสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์กบัร่างกาย 
ตลอดจนเรียนรู้การบริโภคอาหารท่ีเป็นประโยชน์จากการจดักิจกรรมประกอบอาหาร 
 3. การจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นกลุ่ม เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการลงมือ
กระท ากบัส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีเป็นของจริงและหลากหลาย เดก็ไดท้  ากิจกรรมร่วมกบัเพ่ือนทั้งดา้นความคิดและการกระท า จึงส่งผล
ใหเ้ดก็เกิดการพฒันาโดยองคร์วมทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1. ชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี ครูควรเปิดโอกาสใหเ้ด็กกลา้พูด 
กลา้แสดงออก โดยใชค้  าถามเพื่อกระตุน้ใหเ้ดก็รู้จกัคิด และควรเป็นค าถามปลายเปิดท่ีเดก็สามารถตอบไดอ้ยา่งหลากหลาย 
 2. ชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กร่วมท า
กิจกรรมทุก ๆ ขั้นตอนเพ่ือใหเ้ดก็ไดป้ระสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ ซ่ึงจากการใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 จะช่วยส่งเสริมพฒันาการ
ในดา้นต่าง ๆของเดก็ และส่งเสริมในการเรียนรู้ดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย 
 3. ชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี ครูควรเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ให้
เหมาะสมปลอดภยั และมีจ านวนเพียงพอกบัเด็กสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม และมีการกระตุน้ให้เด็กเกิดการสนใจ และอยากลง
มือท ากิจกรรมดว้ยตนเอง โดยอยูใ่นเง่ือนไขท่ีก าหนด เพื่อความปลอดภยั และครูตอ้งมีการยดืหยุน่ในการท ากิจกรรมและดูแลคอย
ใหค้  าแนะน าอยา่งใกลชิ้ด 
 ข้อเสนอแนะในการท างานศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาการเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ เช่น การคิด
แกปั้ญหา ดา้นภาษา โดยใชชุ้ดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี 
 2. ควรมีการศึกษาต่อเน่ืองเก่ียวกบัทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ในเด็กปฐมวยั กลุ่มตวัอยา่งเดียวกนัเพ่ือศึกษาถึง
ความเปล่ียนแปลงของทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีชดัเจนข้ึน 
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บทคดัย่อ 
 กำรวิจยัเร่ือง “รูปแบบกำรยุติขอ้พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำ อ  ำเภอบำงเลน 
จงัหวดันครปฐม” มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำปัญหำ อุปสรรค และขอ้เสนอกำรยุติขอ้พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบำงปลำ อ  ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม และ 2) เพ่ือวเิครำะห์และสังเครำะห์รูปแบบกำรยุติขอ้พิพำทในชุมชนแบบมีส่วน
ร่วมในพ้ืนท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำ อ  ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม โดยกำรวิจยัน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงคุณภำพ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้
ในกำรวิจยัน้ี คือ ผูน้  ำชุมชน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ก ำนัน 
ผูใ้หญ่บำ้น เจำ้พนักงำนฝ่ำยปกครองท่ีมีหน้ำท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง และผูท่ี้มีขอ้พิพำท จ ำนวน 10 คน เคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล  
ไดแ้ก่ แบบสัมภำษณ์ และกำรจดัประชุมสนทนำกลุ่ม 2 คร้ัง  

ผลกำรวจิยัพบวำ่  กำรยติุขอ้พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ควรมีส่วนร่วมท่ีเกิดจำกคนในชุมชนเดียวกนัจะส่งผลดีเพรำะแต่ละฝ่ำย
ไดรั้บรู้ปัญหำและรู้ท่ีมำของปัญหำเป็นอยำ่งดี โดยกำรมีส่วนร่วมในกำรยติุขอ้พิพำท หรือกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทท่ีเกิดข้ึนนั้น ควรตอ้งให้ผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งเขำ้มำร่วมในกำรแก้ไข อำทิเช่น หน่วยงำนรำชกำรอ่ืนของรัฐ ซ่ึงจะเป็นผูป้ระสำนควำมร่วมมือระหว่ำงผูท่ี้เกิดขอ้พิพำทกับ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ในกำรแกไ้ขปัญหำไดเ้ป็นอย่ำงดี โดยปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรยุติขอ้
พิพำทกำรสมำนฉันท์ หรือกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำทในชุมชน อันเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของคนทุกฝ่ำยในชุมชนนั้ น พบปัญหำต่ำง ๆ  
แบ่งออกเป็น 3 ดำ้น ไดแ้ก่ 1) ปัญหำดำ้นกำรปฏิบติังำน พบว่ำ คู่กรณีพิพำทไม่ให้ควำมเช่ือถือผูท่ี้ปฏิบติังำนในกำรระงบัขอ้พิพำท และใช้
อ  ำนำจโดยมิชอบในกำรกดดนักำรปฏิบติังำนของเจำ้หน้ำท่ีเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวั 2) ปัญหำดำ้นบุคลำกร พบว่ำ เจำ้หน้ำท่ีหรือบุคลำกรท่ี
เก่ียวข้องกับกำรยุติข้อพิพำทขำดควำมรู้ในเร่ืองกฎหมำยท่ีต้องปฏิบัติ ซ่ึงส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนส ำเร็จผลตำมเป้ำหมำย 3) ปัญหำด้ำน
งบประมำณและทรัพยำกร พบว่ำ งบประมำณมีอยู่อย่ำงจ ำกัด ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยไดง่้ำย เพรำะมีขั้นตอนระเบียบทำงรำชกำรท่ีมีควำมยุ่งยำก 
และแนวทำงในกำรสร้ำงรูปแบบกำรยุติข้อพิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำ อ  ำเภอบำงเลน  
จงัหวดันครปฐมให้มีประสิทธิภำพและไดป้ระสิทธิผลดีมำกยิ่งข้ึนนั้น ตอ้งประกอบไปดว้ย บุคลำกรตอ้งมีควำมรู้ในเร่ืองกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรระงบัขอ้พิพำทในเบ้ืองตน้ และตอ้งมีกำรเชิญหน่วยงำนท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งเขำ้ร่วมในกำรระงบัขอ้พิพำท เพ่ือท่ีจะแกไ้ขปัญหำไดต้รงจุด 
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ค าส าคัญ : บริหำรจดักำร กำรมีส่วนร่วม กำรยติุขอ้พิพำท 
 

Abstract  
The research “Model of disputes resolution in participatory community: case study of Bang Pla Subdistr ict Administrative 

Organization, Bang Len District, Nakhon Pathom Province” has the purpose to 1) study the problems and give suggestions of Ban g  
Pla Subdistrict Administrative Organization, Bang Len District, Nakhon Pathom Province and 2) analysis and syn thesis model to the 
participatory management of Bang Pla Subdistrict Administrative Organization, Bang Len District, Nakhon Pathom Province.  Thi s research 
was qualitative research which were interviewing with 10 interviewees, comprising of community leaders, chief executive of the SAO, chief 
administrator of the SAO, deputy chief administrator of the SAO, subdistrict headmen, village headmen, directly related admin istrative 
officers and the dispute parties. The tools of this research composed of questionnaires and 2 times of focus group.  

The results showed that: Dispute resolution with participatory administration ought to grow by the people who have lived in t he 
same communities as they can perceive problem and thoroughly realize the causes. In this regar d, dispute resolution or mediation should 
consist of parties in interest such as other government agencies acting as mediators between the parties and the related orga nizations. 
 The problems and obstacles concerning the performance of officers involved in dispute settlement, reconciliation or mediation originating 
in community participation can be divided in 3 aspects; namely: 1) operational problems; creditability of officers in charge,  abuse of power, 
and conflict of interest 2) personnel problems; lack of legal knowledge and effectiveness of performance and 3) budgeting and resource 
allocation problems; limited budget and lack of resources. And to enhance efficiency and effectiveness, suggestions for build ing the 
participatory administation model in the subdistrict area network in partnership with Nakhon Pathom Rajabhat University must comprise 
personnel who possess the legal knowledge regarding the fundamental of dispute resolution and solicit for organizations invol ved so as to 
relevantly solve problems. 

    

Keywords : Management, Participation, Dispute Resolution 
 
 

บทน า   
 หลกักำรมีส่วนร่วมไดบ้ัญญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 [1] โดยรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบนั ซ่ึงประกำศใชเ้ม่ือวนัท่ี 6 เมษำยน 2560 ไดบ้ญัญติัรับรองหลกักำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งส ำหรับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น กำรก ำหนดให้สมำชิกสภำทอ้งถ่ินและผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินตอ้งมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชน 
ประชำชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเขำ้ช่ือกนั เพ่ือเสนอขอ้บญัญติัหรือเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินได้  
ในกำรด ำเนินงำนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรใหป้ระชำชนทรำบ โดยตอ้งมีกลไก
ให้ประชำชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมดว้ย ดงันั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงตอ้งมุ่งเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนให้
เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
 จำกกำรศึกษำขอ้มูลชุมชมภำคสนำมและขอ้มูลจำกคู่มือกำรพฒันำทกัษะกำรวิจยัชุมชนดว้ยกำรวิจยัเชิงชำติพนัธ์ุวรรณำ
แบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community Assessment Process: RECAP) พ้ืนท่ีต่ำง ๆ ในต ำบลเครือข่ำยคู่ควำมร่วมมือ
มหำวิทยำลยัรำชภฏันครปฐม พบวำ่หลำยพ้ืนท่ีมีกำรบริหำรจดักำรพ้ืนท่ี ท่ีมีควำมเหมำะสมในระดบัหน่ึง แต่กำรบริหำรจดักำร
ดงักล่ำวอยู่ภำยใตแ้นวนโยบำยของรัฐเป็นหลกั ซ่ึงเป็นกำรบริหำรและจดักำรท่ีให้ประชำชนภำยในพ้ืนท่ีไดมี้ส่วนร่วมแค่เพียง
กระบวนกำรในกำรจดัท ำแผน แต่ขำดกระบวนกำรในกระบวนกำรพฒันำ นอกจำกน้ีจำกขอ้มูล RECAP พบว่ำบำงกิจกรรม/
โครงกำรตำมแผนพฒันำ เป็นกิจกรรม/โครงกำรท่ีด ำเนินกำรโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหลกั ซ่ึงกำรมีส่วนร่วมในเร่ือง
เก่ียวกบัยติุธรรมชุมชนนั้นมีปัญหำและอุปสรรคมำก โดยสำเหตุเกิดจำก ประชำชนซ่ึงเป็นคู่กรณีพิพำท หรือแมแ้ต่เจำ้พนกังำนท่ี
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ท ำหนำ้ท่ีในกำรยติุขอ้พิพำทขำดองคค์วำมรู้พ้ืนฐำนอนัเก่ียวกบักฎหมำย  จึงส่งผลให้มีกำรละเมิดสิทธิกนั และไม่สำมำรถยติุขอ้
พิพำทในชุมชนของตนได ้โดยหลกักำรมีส่วนร่วมนั้นตอ้งเกิดจำกคนในชุมชนร่วมมือกนัเพ่ือหำแนวทำงร่วมกนั ในกำรจดักำรกบั
ปัญหำท่ีเกิดข้ึน เพื่อวตัถุประสงคใ์หค้นในชุมชนอยูอ่ำศยักนัไดอ้ยำ่งผำสุก จึงควรมีกำรบริหำรจดักำรกบัปัญหำท่ีเกิดข้ึนใหมี้ควำม
เหมำะสมเกิดควำมยติุธรรมกบัทุกฝ่ำย  โดยสอดคลอ้งกบับทควำมวจิยัของอนิรุทธ์ บวัทอง [2] 

ดงันั้น จำกปัญหำและกำรสะทอ้นขอ้มูลในพ้ืนท่ีดงักล่ำวจำกประชำชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยควำมเห็น
ร่วมกนัของคณะผูว้จิยัจึงเห็นวำ่ ควรมีกำรศึกษำกำรสร้ำงรูปแบบกำรยติุขอ้พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม เน่ืองจำกพ้ืนท่ีดงักล่ำว มีกำรบริหำรจดักำรต ำบลแบบมีส่วนร่วมในเร่ือง
ยติุธรรมชุมชน แต่ยงัไม่เห็นเป็นรูปธรรมชดัเจน ถึงขั้นตอนและกระบวนกำรต่ำง ๆ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนเขียนเร่ืองกำรมีส่วนร่วม 
หลกักำรพ้ืนฐำน เทคนิคและกรณีตวัอยำ่ง ของนรินทร์ชยั พฒันพงศำ [3] เพื่อแสวงหำกระบวนกำร แนวทำงกำรบริหำรจดักำร
แบบมีส่วนร่วมของต ำบลต่ำง ๆ ในกำรเปรียบเทียบรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรต ำบลแบบมีส่วนร่วมในกำรยุติขอ้พิพำท และ
น ำเสนอรูปแบบดงักล่ำวท่ีเหมำะสมกบัพ้ืนท่ีในภูมิภำคตะวนัตกต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษำปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอกำรยุติขอ้พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม 

2. เพ่ือวิเครำะห์และสังเครำะห์รูปแบบกำรยุติข้อพิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

กำรวิจัยน้ี เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (qualitative research) โดยใช้แบบสัมภำษณ์เจำะลึก ประกอบกับกำรจัดประชุม
สนทนำกลุ่ม (Focus Group) โดยผูว้ิจยัมุ่งประเด็นกำรศึกษำไปท่ีรูปแบบกำรจดักำรต ำบลแบบมีส่วนร่วมของชุมชน อนัเก่ียวกบั
กำรยติุขอ้พิพำทท่ีโดดเด่น เพื่อน ำไปสู่กำรคน้หำรูปแบบหรือแนวทำงกำรมีส่วนร่วมในชุมชนท่ีมีควำมเหมำะสมกบับริบทของ
ชุมชนนั้น ๆ ซ่ึงมีวธีิในกำรด ำเนินกำรวจิยั ดงัน้ี 

1. การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวจิยั  
   โดยกำรศึกษำจำกเอกสำร ต ำรำ และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และกำรศึกษำจำกภำคสนำม ดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์เจำะลึก  

(In-depth Interview) และกำรจดัประชุมสนทนำกลุ่ม (Focus Group)  
2. กลุ่มตวัอย่างและวธีิการสุ่มตวัอย่าง 

 2.1 กลุ่มประชำกรเป้ำหมำย  
 ผูว้จิยัใชห้น่วยในกำรวเิครำะห์ในระดบัจุลภำค (micro level) คือ ระดบับุคคล โดยผูว้จิยัแบ่งกลุ่มเป้ำหมำยเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
 กลุ่มเป้ำหมำยหลัก ท่ีใช้ส ำหรับกำรวิจัยเชิงคุณภำพด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์เจำะลึก  (In-depth Interview) ได้แก่  
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ก ำนัน ผู ้ใหญ่บ้ำน  
เจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองท่ีมีหน้ำท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง ผูน้ ำชุมชน และผูท่ี้มำขอรับกำรบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
บำงปลำ อ ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม เป็นกำรสมัภำษณ์เพื่อคน้หำขอ้มูลจำกบุคคลหลำยประเภท 
 กลุ่มเป้ำหมำยท่ีใช้ส ำหรับกำรจัดประชุมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) ได้แก่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รองปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น เจำ้พนกังำนฝ่ำยปกครองท่ีมีหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรง ผูน้ ำชุมชน และผูท่ี้มำขอรับกำรบริกำรขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม ซ่ึงเป็นกลุ่ม
เดียวกนักบักำรสมัภำษณ์เจำะลึก โดยเป็นกำรสนทนำกลุ่มเพ่ือสังเครำะห์ควำมคิดเห็นร่วมกนั 
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 2.2 กำรคดัเลือกกลุ่มเป้ำหมำย  
 กลุ่มเป้ำหมำยท่ีใช้ส ำหรับกำรวิจัยเชิงคุณภำพโดยกำรสัมภำษณ์เจำะลึกและกำรจัดประชุมสนทนำกลุ่ม คือ   
กลุ่มตวัอยำ่งท่ีถูกเลือกแบบเจำะจงซ่ึงเป็นผูน้ ำชุมชนหรือมีประสบกำรณ์ ท่ีสำมำรถใหค้วำมรู้ ควำมคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะต่ำง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบกำรจดักำรต ำบลแบบมีส่วนร่วม และยนิดีถ่ำยทอดขอ้มูล โดยก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยไวด้งัน้ี  
 กลุ่มเป้ำหมำยท่ีใชส้ ำหรับกำรวิจยัเชิงคุณภำพโดยกำรสัมภำษณ์เจำะลึก (In-depth Interview) ไดแ้ก่ นำยกองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รองปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น  เจำ้พนกังำนฝ่ำยปกครอง
ท่ีมีหน้ำท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง ผูน้ ำชุมชน และผูท่ี้มำขอรับกำรบริกำร จ ำนวน 10 คน โดยผูว้ิจัยจะเน้นกลุ่มตวัอย่ำงท่ีเป็นปลดั
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ก ำนัน และผูใ้หญ่บำ้น เน่ืองจำกเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับกำรแก้ไขปัญหำโดยตรง ส่วนในกลุ่มอ่ืนนั้น  
เช่น นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ผูท่ี้มำขอรับกำรบริกำร เป็นกำรสมัภำษณ์เพื่อใหไ้ดแ้นวคิดท่ีเก่ียวกบัปัญหำและวธีิกำรแกไ้ข
ปัญหำ ในมุมมองของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบกำรบริหำรจดักำรต ำบลแบบมีส่วนร่วม ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัระบบกำรไกล่เกล่ียขอ้
พิพำทหรือกำรประนอมขอ้พิพำท หรือยติุธรรมชุมชน 
 กลุ่มเป้ำหมำยท่ีใชส้ ำหรับกำรจดัสนทนำกลุ่ม (Focus Group) ไดแ้ก่ นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  ปลดัองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล รองปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ก ำนัน ผูใ้หญ่บำ้น เจำ้พนักงำนฝ่ำยปกครองท่ีมีหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง  
ผูน้ ำชุมชน และผูท่ี้มำขอรับกำรบริกำร จ ำนวน 30 คน โดยกำรจดัสนทนำกลุ่ม จ ำนวน 2 คร้ัง  แบ่งออกเป็น คร้ังท่ี 1 เพื่อเป็น
กำรศึกษำถึงกำรน ำชุมชนตน้แบบมำปรับใช้ และคร้ังท่ี 2 เป็นกำรสนทนำกลุ่ม เพื่อเป็นกำรสรุป คืนขอ้มูลสู่ชุมชน เสนอแนะ
เพ่ิมเติมก่อนเขียนร่ำงโครงกำรวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

3. พื้นทีก่ารศึกษาวจิยั  
 ไดแ้ก่ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม เน่ืองจำกพ้ืนท่ีน้ีเป็นพ้ืนท่ีมีศกัยภำพในกำร
บริหำรจดักำรชุมชนและเป็นเครือข่ำยกำรท ำงำนร่วมกนัของมหำวทิยำลยัรำชภฏันครปฐม 
 4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 กำรสร้ำงเคร่ืองมือกำรวิจยัเชิงคุณภำพ ผูว้ิจยัไดใ้ชค้  ำถำมในกำรสัมภำษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยใชว้ิธีกำรสัมภำษณ์แบบ
เจำะลึก และสัมภำษณ์แบบ face to face ซ่ึงค ำถำมท่ีสัมภำษณ์จะเป็นประเด็นท่ีเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรวิจยั  โดยค ำถำม
เหล่ำน้ีเกิดจำกกำรทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จำกนั้นจึงให้ผูเ้ช่ียวชำญท่ีมี
ควำมรู้ ควำมช ำนำญเก่ียวกบักำรจดักำรแบบมีส่วนร่วมในกำรจดักำรขอ้พิพำท กำรบริหำรควำมขดัแยง้ เป็นผูต้รวจสอบควำม
ถูกตอ้งของแบบสมัภำษณ์ 
 5. กำรวเิครำะห์ขอ้มูล 

กำรวิเครำะห์/ตีควำมขอ้มูลเชิงคุณภำพ คณะผูว้ิจยัใชว้ิธีกำรกำรถอดถอ้ยค ำจำกกำรให้สัมภำษณ์แบบค ำต่อค ำจดบนัทึก 
กำรสังเกตกำรณ์ และคดัลอกขอ้ควำมส ำคญัจำกเอกสำรและบนัทึกอย่ำงละเอียด เพื่อให้กำรตีควำมและกำรก ำหนดประเด็นท่ี
ส ำคญัได้อย่ำงถูกตอ้งเช่ือถือได้ แลว้ท ำกำรวิเครำะห์ขอ้มูลเชิงคุณภำพโดยใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์เน้ือหำ (content analysis) 
 เพ่ือก ำหนดหัวขอ้/กลุ่มหัวขอ้แนวคิดส ำคญั (topic/category) แบบแผนแนวคิดส ำคญัอนัเป็นแก่นสำระหลกั (pattern/themes)  
เพ่ือน ำไปสู่กำรตอบค ำถำมกำรวจิยั สรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำร พร้อมใหข้อ้เสนอแนะเพื่อน ำขอ้มูลไปสรุปและจดัท ำกำรปรับปรุง
และพฒันำต่อไป และเขียนรำยงำนผลกำรวจิยั 

 

สรุปผลการวจัิย 
ในกำรศึกษำวิจยัเร่ือง “รูปแบบกำรยติุขอ้พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำ 

อ ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม” ผูว้จิยัไดผ้ลกำรวจิยัตำมวตัถุประสงคข์องกำรวจิยั ดงัน้ี  
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอการยุติข้อพิพาทในชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

1. รูปแบบในกำรจดักำรตนเอง แบบมีส่วนร่วม 
ผลกำรวิจยัพบวำ่ ผูใ้ห้ขอ้มูลคนส ำคญัมีควำมเห็นไปในแนวทำงเดียวกนัวำ่ กำรบริหำรจดักำรแบบมีส่วนร่วมควรมีส่วน

ร่วมท่ีเกิดจำกคนในชุมชนนั้นเอง เพรำะจะรู้ปัญหำและกำรจดักำรกบัปัญหำมำกกวำ่ โดยกำรมีส่วนร่วมในกำรยติุขอ้พิพำท หรือ
กำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทท่ีเกิดข้ึนนั้น ควรตอ้งให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเขำ้มำร่วมในกำรแกไ้ข อำทิเช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำ) จะท ำหนำ้ท่ีเป็นเสมือนคนกลำง ท่ีคอยประสำน ควำมร่วมมือระหวำ่งผูท่ี้เกิดขอ้พิพำทกบั
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ในกำรแกไ้ขปัญหำ  

2. ปัญหำดำ้นกำรปฏิบติังำน 
ผลกำรวิจยัพบว่ำ ผูใ้ห้ขอ้มูลคนส ำคญัมีควำมเห็นไปในแนวทำงเดียวกนัว่ำปัญหำดำ้นกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งมีหลำยกรณี ดงัน้ี 
 2.1 ในกำรแก้ไขปัญหำขอ้พิพำทท่ีเกิดข้ึนนั้น คู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้งไม่ให้ควำมเคำรพ หรือไม่ให้ควำมเช่ือถือผูท่ี้   
ท ำหนำ้ท่ีในกำรยติุขอ้พิพำท 

2.2 คู่กรณีพิพำทใชอ้ ำนำจส่วนตวัในกำรกดดนักำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ี เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวั 
3. ปัญหำดำ้นบุคลำกร 

 3.1 ในกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ีหรือบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรยติุขอ้พิพำทขำดควำมรู้ในเร่ืองกฎหมำย  ท่ีตอ้ง
ปฏิบติั ซ่ึงส่งผลใหก้ำรปฏิบติังำนส ำเร็จผลตำมเป้ำหมำย และประชำชนหรือคู่กรณีพิพำทจะมีควำมเช่ือถือต่อกำรยติุปัญหำ 

3.2 กำรยติุขอ้พิพำทนั้น ควรตอ้งใหบุ้คคลท่ีแต่ละฝ่ำยเคำรพนบัถือ ย  ำเกรงเขำ้ร่วมในกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท เพรำะ
จะส่งผลใหส้ำมำรถยติุขอ้พิพำทได ้และท ำใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน 

4. ปัญหำดำ้นทรัพยำกรและงบประมำณ 
ในดำ้นงบประมำณนั้น มีปัญหำค่อนขำ้งมำก เพรำะหน่วยงำนรัฐ เช่น ส ำนกังบประมำณ ใหเ้งินงบประมำณมำอยำ่งจ ำกดั 

ไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบติังำน ซ่ึงกำรจะไดใ้ชง้บประมำณในแต่ละคร้ังตอ้งใชข้ั้นตอนในกำรของบประมำณค่อนขำ้งมำกและใช้
เวลำนำน ไม่ทนัต่อกำรแกไ้ขปัญหำ หรือไม่สำมำรถเยียวยำกบัปัญหำท่ีเกิดข้ึนไดท้นั เช่น ไม่มีเงินงบประมำณในกำรเชิญบุคคล
หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้ร่วมในกำรแกไ้ขปัญหำ อำทิ ตอ้งมีกำรจ่ำยค่ำพำหนะ หรือ ค่ำเบ้ียเล้ียงใหเ้จำ้หนำ้ท่ี เป็นตน้ เม่ือไม่มี
กำรจดัสรรงบประมำณท่ีเพียงพอจึงส่งผลต่อกำรปฏิบติังำนใหส้ ำเร็จลุล่วงไปได ้

จะเห็นไดว้ำ่ ปัญหำอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินงำนในกำรยติุขอ้พิพำทในชุมชนนั้น มีหลำยประกำร โดยองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลบำงปลำนั้น ขำดงบประมำณท่ีใชใ้นกำรด ำเนินกำร จึงส่งผลต่อกำรบริหำรจดักำร และบุคลำกรมีองคค์วำมรู้ดำ้น
กฎหมำยอยำ่งจ ำกดั จึงส่งผลใหไ้ม่สำมำรถแกไ้ขกบัปัญหำท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งทัว่ถึงและรวดเร็ว 
วตัถุประสงคท่ี์ 2 เพ่ือวเิครำะห์และสงัเครำะห์รูปแบบกำรยติุขอ้พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
บำงปลำ อ ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม 

ผูใ้ห้ขอ้มูลคนส ำคญัแต่ละท่ำน มีควำมเห็นสอดคลอ้งไปในทิศทำงเดียวกนัวำ่รูปแบบกำรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนของ
ต ำบลบำงปลำในเร่ืองกำรยติุขอ้พิพำท สมำนฉนัทใ์นชุมชน หรือกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทท่ีจะส่งผลใหก้ำรบริหำรจดักำรเป็นไปดว้ย
ควำมเรียบร้อยดีท่ีสุดนั้น ตอ้งประกอบดว้ยส่ิงดงัต่อไปน้ี คือ  

1. ประชำชนในพ้ืนท่ีตอ้งมีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงดำ้นกฎหมำย ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยแพ่งหรือกฎหมำยอำญำ หรือแมแ้ต่
กฎหมำยท่ีดิน เม่ือประชำชนมีควำมรู้ในกฎหมำยเบ้ืองตน้แลว้ จะส่งผลให้ไม่มีกำรละเมิดสิทธิซ่ึงกนัและกนัไม่กระท ำกำรใด
ก่อใหเ้กิดขอ้พิพำท ปรำศจำกกำรถูกฟ้องร้อง 
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2. กำรท่ีผูมี้ส่วนร่วมในกำรแกปั้ญหำขอ้พิพำทท่ีเกิดข้ึน ควรตอ้งมีกำรเชิญบุคคลหรือหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ ในกำรแกไ้ข
ปัญหำในเร่ืองนั้น ๆ มำประสำนผลประโยชน์ร่วมกนั หรือแกไ้ขปัญหำร่วมกนั จะส่งผลใหก้ำรยติุขอ้พิพำทเกิดข้ึนไดโ้ดยรวดเร็ว 
 

อภิปรายผลการวิจัย   
ในกำรศึกษำวิจยัเร่ือง “รูปแบบกำรยติุขอ้พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำ 

อ ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม” ผูว้จิยัไดท้ ำกำรอภิปรำยผลกำรวจิยัตำมวตัถุประสงคข์องกำรวจิยั โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอการยุติข้อพิพาทในชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
 1. รูปแบบในกำรจดักำรตนเอง แบบมีส่วนร่วม 
 ผูใ้หข้อ้มูลคนส ำคญั เห็นไปในทำงเดียวกนัวำ่รูปแบบในกำรจดักำรตนเองแบบมีส่วนร่วมนั้น เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน โดยหน่วยงำนของรัฐจะท ำหน้ำท่ีเป็นเสมือนคนกลำงท่ีคอยประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงผูท่ี้เกิด  ขอ้พิพำทกับ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง ในกำรแก้ไขปัญหำ ซ่ึงรูปแบบกำรจัดกำรตนเองในเร่ืองท่ีเก่ียวกับยุติธรรมชุมชน กำรสมำนฉันท์  
หรือกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทนั้น เกิดจำกกำรรวมกลุ่มของคนในหมู่บำ้นหลำยฝ่ำย ซ่ึงแต่ละฝ่ำยพยำยำมท่ีจะไม่ใหเ้กิดปัญหำใหญ่ใน
ภำยหลงั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนของสมพนัธ์ เตชะอธิกและคณะ [4] กล่ำววำ่ องคป์ระกอบขององคก์รชำวบำ้นเป็นกลุ่มชุมชนท่ีมี
อุดมกำรณ์ร่วมกนัมีเป้ำหมำยและวตัถุประสงค์ร่วมกนัมีผลประโยชน์ร่วมกนั มีกำรรวมกลุ่มกนัของคน เช่น ผูน้ ำทำงควำมคิด  
ผูน้ ำทำงศีลธรรม ผูน้ ำทำงดำ้นอำชีพ ผูน้ ำดำ้นกำรพดู ผูน้ ำท่ีสำมำรถประยกุตง์ำนรำชกำรกบัเป้ำหมำยเพ่ือชำวบำ้นได ้ผูน้ ำทำงกำร
ประสำนทรัพยำกร สมำชิกและชำวบำ้นทัว่ ๆ ไปจะตอ้งมีกำรบริหำรจดักำร กำรตดัสินใจร่วมกนั มีกำรแบ่งบทบำทหนำ้ท่ีตำม
ต ำแหน่ง ซ่ึงสอดคล้องกับควำมเห็นของผู ้ให้ข้อมูลคนส ำคัญท่ำนหน่ึง กล่ำวว่ำ  “กรณีท่ีมีปัญหาข้อพิพาทดังกล่าว  
การตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในสมัยอดีตจะมีการตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยในเบื้องต้น จะประกอบด้วย 1. ผู้น า 
(ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) 2. บุคลากรในส่วนองค์การบริหารส่วนต าบล 3.บุคลากรในส่วนอ าเภอ ร่วมกันไกล่เกลีย่ข้อ
ขัดแย้งในส่วนเบือ้งต้นก่อน” 
 กำรมีส่วนร่วมดงักล่ำว ส่งผลต่อกระบวนกำรคิดและตดัสินใจในผลประโยชน์ร่วมกนั เพ่ือเป็นกำรยติุขอ้พิพำทท่ีเกิดข้ึน 
เป็นกำรตกลงร่วมกนัระหวำ่งหน่วยงำนรัฐกบัประชำชน หรืออำจเป็นระหวำ่งประชำชนดว้ยกนัเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระดบักำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนของสมำคมกำรมีส่วนร่วมสำกล (IAP2–International Association for Public Participation) ในระดบัท่ี 3 
คือ กำรมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ำมำมีบทบำท (To Involve): เป็นลักษณะท่ีประชำชนเข้ำไปมีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องใน
กระบวนกำรวำงแผนและตดัสินใจ ซ่ึงมีกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและขอ้มูลระหวำ่งรัฐกบัประชำชนอยำ่งจริงจงั ซ่ึงหน่วยงำน
ภำครัฐ มีหนำ้ท่ีจดัระบบอ ำนวยควำมสะดวกและยอมรับกำรเสนอแนะ [5] ซ่ึงสอดคลอ้งกบัควำมเห็นของผูใ้หข้อ้มูลคนส ำคญัท่ำน
หน่ึง กล่ำวว่ำ “มีคณะกรรมการหมู่ บ้าน ผมต้องท าให้ผู้ ใหญ่บ้านสร้างทีมงาน สร้างคณะกรรมการท่ีเข้มแข็ง มันเป็นข้อตกลง  
ถ้ากรรมการหมู่บ้านมารับรู้ด้วย กจ็ะไม่ใช่คนเดียวท่ีจะตัดสินใจ กลายเป็นว่ากรรมการหมู่บ้านจะมบีทบาทในชุมชน ซ่ึงจะสามารถ
ตอบค าถามและแก้ไขปัญหา” 
 โดยกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ดังกล่ำวสอดคล้องกับหลักยุติธรรมชุมชน (Community Justice) หมำยถึง  
กำรป้องกนัอำชญำกรรม และกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัควำมยติุธรรมในรูปแบบต่ำง ๆ ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนในกระบวนกำร
ยติุธรรมหน่วยใดหน่วยหน่ึงท่ีเปิดโอกำสให้ชุมชนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรป้องกนัหรือในกิจกรรมนั้น ๆ  โดยมีเป้ำหมำยสุดทำ้ย
เพื่อคุณภำพชีวติของชุมชน [6] (Karp and Clear, 2000 : 324) 
 กำรยติุขอ้พิพำทท่ีเกิดข้ึนในชุมชน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือไม่ตอ้งกำรใหค้ดีเขำ้สู่กระบวนพิจำรณำ หำกเป็นเพียงเร่ืองเลก็นอ้ย
ท่ีจะสำมำรถพูดคุยกนัได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัควำมเห็นของผูใ้หข้อ้มูลคนส ำคญัท่ำนหน่ึง กล่ำววำ่ “จะมีการตั้งฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเข้ามา
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ลงไปไกล่เกลี่ยขอพิพาท และลงไปหาข้อตกลงเพ่ือไกล่เกลี่ย ไม่ใช่ท่ีทาง อบต. อย่างเดียว กจ็ะมี คือถ้าเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข ก็
จะมสีาธารณสุขไปด้วย ผู้น าชุมชน ตัวแทนของในชุมชนท่ีเป็นคนกลางไปด้วย” 
 โดยรูปแบบของกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีหลำยระดับ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยท่ีตั้ งไว ้แต่ละบุคคลหรือแต่ละ
หน่วยงำนมีอ ำนำจในกำรตดัสินใจและแก้ไขปัญหำร่วมกนัแตกต่ำงกนั โดยสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของ Cohen & Norman Upoff 
(2523) และ Lee J. Cary (2519) [7] ท่ีอธิบำยรูปแบบกำรมีส่วนร่วม สำมำรถแยกประเภทของกำรมีส่วนร่วมออกเป็น 8 ลกัษณะ ดงัน้ี  
 1) กำรมีส่วนร่วมประชุม (Attendance at meeting)  
 2) กำรมีส่วนร่วมสนบัสนุนทุน (Financial contribution)  
 3) กำรมีส่วนร่วมในฐำนะกรรมกำร (Membership on Committees)  
 4) กำรมีส่วนร่วมในฐำนะผูน้ ำ (Position of leadership)  
 5) กำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ (Decision making)  
 6) กำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบติักำร (Implementation)  
 7) กำรมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits)  
 8) กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล (Evaluation)  
 กำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ หรือในกำรปฏิบติักำร หรือผลประโยชน์ต่ำง ๆ นั้น ประชำชนในพ้ืนท่ีใหค้วำมส ำคญักบั
กำรมีส่วนร่วมท่ีแตกต่ำงกนั ข้ึนอยู่กบับุคคลท่ีเคำรพนบัถือ โดยสอดคลอ้งกบัผูใ้ห้ขอ้มูลคนส ำคญัท่ำนหน่ึง กล่ำวว่า “ชาวบ้าน
ยอมรับการตัดสินจากบุคคลภายนอกมากกว่าบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา เช่น กรณีการไปรับรองในเร่ืองต่าง ๆ 
จนเกิดปัญหาไม่ไว้ใจกัน ในระหว่างคู่กรณี เน่ืองจากการผิดค าพูดต่อกันศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบางปลา ก็จะประสานให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด บริษัทท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีมีกรณีพิพาทกัน เข้ามาร่วมไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทกัน 
เจ้าหน้าท่ีผู้ เกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาจะเป็นผู้ประสานงานให้” 
 2. ปัญหาด้านการปฏบิัตงิาน 
 ในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึนในชุมชนนั้น ประชำชนในพ้ืนท่ีไม่ค่อยใหค้วำมเคำรพต่อผลกำรตดัสินของคนในพ้ืนท่ีมำกนกั 
โดยเห็นวำ่คนท่ีมำจำกส่วนกลำงหรือหน่วยงำนอ่ืนนั้น มีควำมน่ำเช่ือถือมำกกวำ่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลคนส ำคญัท่ำนหน่ึงกล่ำว
วำ่ “ปัญหาด้านการปฏิบัติงานตรงท่ีชาวบ้านยอมรับการตัดสินจากบุคคลภายนอกมากกว่าบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ปลา เช่น กรณีการไปรับรองในเร่ืองต่าง ๆ จนเกิดปัญหาไม่ไว้ใจกัน ในระหว่างคู่กรณี เน่ืองจากการผิดค าพดูต่อกัน” 
 ผูท่ี้มีขอ้พิพำทส่วนมำก จะใหค้นท่ีมีอ ำนำจสูงกวำ่กดดนักำรท ำงำนของเจำ้หนำ้ท่ีชั้นผูน้อ้ย เพื่อท่ีตนจะไดผ้ลประโยชน์
มำกข้ึนกวำ่ท่ีควรจะเป็น เช่น กำรบุกรุกแนวเขต สอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลคนส ำคญัท่ำนหน่ึงกล่ำววำ่ “ส่วนมากจะจบได้ ไม่ไปถึง
อ าเภอ ส่วนน้อยท่ีจะมพีวกดันทุรัง พวกท่ีคิดว่าตัวเองมเีพาเวอร์ แล้วกร้็องเรียน บางทีว่ิงไปหาผู้หลกัผู้ใหญ่ให้ลงมาคุย ติดต่อหรือ
โทรศัพท์มา แต่เรากใ็ห้เหตผุลว่า กต้็องด าเนินการตามข้อเท็จจริง” 
 3. ปัญหาด้านบุคลากร 
 ในดำ้นปัญหำกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ีท่ีมีอ ำนำจนั้น มีปัญหำดำ้นบุคลำกรอยูห่ลำยดำ้น เช่น บุคลำกรขำดควำมรู้ใน
เร่ืองกฎหมำยท่ีตอ้งปฏิบติั โดยผูใ้ห้ขอ้มูลคนส ำคญั กล่ำววำ่ “เจ้าหน้าท่ีผู้ เกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาจะเป็นผู้
ประสานงานให้ โดยให้หน่วยงานดังกล่าวท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาให้ความรู้แก่ชาวบ้า  โดยเฉพาะโครงการด้านกฎหมาย จึงท าให้
เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาได้ใกล้ชิดกับชาวบ้านมากขึน้” 
 จะเห็นไดว้ำ่ ควำมรู้ของผูท่ี้ท ำหนำ้ท่ีในกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำท หรือกำรสมำนฉันทน์ั้นส ำคญัมำก โดยบุคคลท่ีท ำหนำ้ท่ี
ในกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทส่วนใหญ่ จะเป็นก ำนันหรือผูท่ี้ทุกคนให้ควำมเคำรพ แต่บุคคลเหล่ำน้ีมีควำมรู้ในเร่ืองกฎหมำยท่ี
เก่ียวข้องน้อยมำก จึงควรให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับมหำวิทยำลัย หรือหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในกำรอบรม ให้ควำมรู้  
เพื่อน ำไปใชใ้นกำรขจดัขอ้พิพำทได ้นอกจำกปัญหำกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ีแลว้ยงัมีปัญหำดำ้นบุคลำกร ซ่ึงไม่พียงพอต่อกำร
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ปฏิบัติงำน ส่งผลให้ไม่อำจอ ำนวยควำมเป็นธรรมได้อย่ำงรวดเร็วและทัว่ถึง โดยผูใ้ห้ขอ้มูลคนส ำคญั กล่ำวว่ำ “บุคลากรไม่
เพียงพอ โดยเฉพาะบุคลากรท่ีมคีวามรู้ความสามารถระงับข้อพิพาทได้ กรณีความขัดแย้งในด้านต่าง ๆ จ าเป็นต้องใช้นิติกร” 
 ฉะนั้น กำรให้ควำมรู้แก่บุคลำกรเป็นส่วนส ำคญัมำก ชุมชนควรมีกำรแลกเปล่ียนองค์ควำมรู้กับหน่วยงำนอ่ืน เช่น 
หน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแกปั้ญหำในเร่ืองนั้น เช่น ปัญหำดำ้นส่ิงแวดลอ้มหรือสำธำรณสุข ควรจะให้สำธำรณสุข
จงัหวดัเป็นผูรั้บผิดชอบ หรือหำกชุมชนมีขอ้ตกลงควำมร่วมกบัมหำวทิยำลยั สำมำรถน ำองคค์วำมรู้จำกอำจำรยใ์นมหำวทิยำลยัไป
ใชใ้นกำรแกไ้ขปัญหำได ้เป็นตน้  
 4. ปัญหาด้านทรัพยากรและงบประมาณ 
 ปัญหำดำ้นงบประมำณเป็นปัญหำท่ีส ำคญัในทุกชุมชน ซ่ึงในชุมชนน้ีมีงบประมำณท่ีไม่เพียงพอ โดยหน่วยงำนรัฐจะให้
งบประมำณมำอยำ่งจ ำกดั จะด ำเนินกำรท ำอะไรตอ้งมีแผนงำนท่ีชดัเจนและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของชุมชน เป็นหลกั สอดคลอ้ง
กบัควำมเห็นของผูใ้หข้อ้มูลคนส ำคญัท่ำนหน่ึง กล่ำววำ่ “งบประมาณไม่ครอบคลมุถึงอย่างไรมนักม็ีปัญหาในด้านงบประมาณอยู่
แล้วทุกท่ี ท้องถ่ินกใ็ห้มา แต่ส าหรับการท าตามแผน การแก้ไขของชุมชนเป็นแนวทางหลกัซ่ึงแต่ละหมู่บ้านได้ท าการประชุมและ
ท าความเข้าใจว่า ทุกหมู่บ้านจะต้องมีแผนการพัฒนา ถ้าหมู่บ้านใดไม่มีแผนกจ็ะไม่สามารถท างานได้ ตัวอย่างเช่นจะท าถนนเส้น
ใดเส้นหน่ึงถ้าไม่อยู่ในแผนกไ็ม่สามารถท าได้” 
 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสมพนัธ์ เตชะอธิกและคณะ [4] ซ่ึงกล่ำววำ่ องคป์ระกอบขององคก์รชำวบำ้นเป็นกลุ่มชุมชนท่ี
มีอุดมกำรณ์ร่วมกนัมีเป้ำหมำยและวตัถุประสงคร่์วมกนั มีผลประโยชน์ร่วมกนั โดยเนน้กำรมีเป้ำหมำยร่วมหรือผลประโยชนร่์วม 
ตอ้งค ำนึงถึงกำรประสำนงำน กิจกรรมและงบประมำณทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำร 
 วตัถุประสงค์ข้อที ่2 เพ่ือวเิคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการยุตข้ิอพพิาทในชุมชนแบบมส่ีวนร่วมในพื้นทีอ่งค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
 รูปแบบกำรจดักำรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนของต ำบลบำงปลำในเร่ืองกำรยติุขอ้พิพำท สมำนฉันท์ในชุมชน หรือกำร
ไกล่เกล่ียขอ้พิพำทท่ีจะส่งผลให้กำรบริหำรจดักำรเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อยดีท่ีสุดนั้นควรจะให้ประชำชนในพ้ืนท่ีมีควำมรู้
พ้ืนฐำนทำงกฎหมำย ไม่วำ่จะเป็นกฎหมำยแพง่หรือกฎหมำยอำญำ หรือแมแ้ต่กฎหมำยท่ีดิน จะส่งผลใหแ้ต่ละฝ่ำยไม่กระทบสิทธิ
และหนำ้ท่ีซ่ึงกนัและกนั อนัเป็นกำรแกไ้ขปัญหำไดเ้บ้ืองตน้อีกทำงหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทควำมวิจยัของวรรณีศำ สีฟ้ำ [8] ท่ีวำ่
ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจของบุคคลนั้น มีควำมสมัพนัธ์กบัระดบัของกำรมีส่วนร่วม และสอดคลอ้งกบัควำมเห็นของผูใ้หข้อ้มูลคนส ำคญั 
กล่ำววำ่ “เน่ืองจำกประชำชนในชุมชนองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำค่อนขำ้งมีมำก ควำมคิดจึงแตกต่ำงกนัออกไป เช่น ไม่รับ
ฟังเหตุผล เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ ดังน้ัน จากกรณีดังกล่าวถ้าประชาชนควรได้รู้กฎหมายมากขึน้ จะลดกระบวนการไกล่
เกลีย่ข้อพิพาทได้ รูปแบบ การจัดการท่ีดี ควรจะให้ชาวบ้านได้มคีวามรู้ด้านกฎหมายโดยเฉพาะสิทธิและหน้าท่ีของตนเองเพ่ือการ
ด ารงชีวิตท่ีดีและมคีวามสุข” 
 เจำ้หนำ้ท่ีหน่วยงำนของรัฐเห็นว่ำ หำกประชำชนทุกคนพอรู้กฎหมำยจะไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น จะทรำบว่ำอะไรควร 
อะไรไม่ควร อนัเป็นกำรป้องกำรกำรเกิดขอ้พิพำทไดอี้กทำงหน่ึง อีกประกำรหน่ึงท่ีส ำคญั คือ กำรประสำนกบัหน่วยงำนส่วนกลำง
เขำ้ร่วมในกำรยติุขอ้พิพำทท่ีเกิดข้ึนในชุมชน อนัเป็นกลไกหน่ึงท่ีมีควำมส ำคญัในกำรขบัเคล่ือน ใหก้ำรมีส่วนร่วมในชุมชนยุติขอ้
พิพำทไดง่้ำยข้ึน เพรำะคนในชุมชนใหค้วำมเคำรพและเกรงใจ  
 อีกประกำรท่ีส ำคญั ท่ีจะท ำใหง้ำนยติุธรรมชุมชนเกิดประสิทธิภำพมำกท่ีสุด คือกำรท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเชิญหน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบในกำรแกไ้ขปัญหำในเร่ืองนั้น ๆ มำประสำนผลประโยชน์ร่วมกนั หรือแกไ้ขปัญหำร่วมกนั จะท ำใหข้อ้พิพำทยติุลงได ้
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนเขียนของถวลิวดี บุรีกลุ [9] กล่ำววำ่ กำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทท่ีตอ้งใหป้ระชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วมนั้นตอ้งง่ำยไม่
ซับซ้อน และทุกคนจะสำมำรถท่ีจะมีส่วนร่วมในกำรแกไ้ขปัญหำได ้และสอดคลอ้งกบัควำมเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลคนส ำคญัท่ำน
หน่ึง กล่ำวว่ำ “เรียกทุกส่วนมา เชิญคณะกรรมการประปา กองทุนหมู่ บ้าน ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อสม. กลุ่มแม่บ้าน 
รัฐวิสาหกิจชุมชน เพ่ือคุยกันว่าจะท าอะไรแก้ไขปัญหาอะไร มีงบประมาณท่ีบริหารจัดการหมู่ บ้านเท่าไร ประปาหมู่ บ้านกใ็ห้ 
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อบต. สร้าง แต่เราดูแล เก็บค่าน า้ แล้วเงินก็อยู่ภายในชุมชนในหมู่ บ้านเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน กรรมการหมู่ บ้านก็ประชุมกับท่าน
ผู้ใหญ่บ้านในฐานะคณะกรรมการหมู่บ้านกเ็อามาคุยกัน” 

 จะส่งผลให้แกไ้ขปัญหำไดอ้ย่ำงตรงประเด็น ชำวบำ้นไดรั้บประโยชน์ และเป็นกำรมีส่วนร่วม ในกำรแกไ้ข
ปัญหำกนัอยำ่งแทจ้ริงและยัง่ยนื ชุมชนจะพึ่งพำตนเองได ้

 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรมีกำรอบรมใหค้วำมรู้เก่ียวกบักฎหมำยเบ้ืองตน้ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งในชีวติประจ ำวนัให้กบัประชำชนเพ่ือให้
รู้สิทธิและหนำ้ท่ีของตน และเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทุกคน ซ่ึงจะส่งผลใหก้ำรยติุขอ้พิพำทมีประสิทธิภำพ 
 2. ควรจดัสรรงบประมำณใหเ้พียงพอใหก้บัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม เน่ืองจำก
ตอ้งมีกำรประสำนหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือช่วยในกำรแกไ้ขปัญหำขอ้พิพำท 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ เพื่อส่งเสริม

การตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   โดยการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา มีระยะเวลาใน
การทดลองใชก้ระบวนการเรียนรู้ 3 เดือน ในการด าเนินการวิจยัสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นการพฒันากระบวนการ
เรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ เพื่อส่งเสริมการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณ  และระยะท่ี 2 เป็นการทดลองใชก้ระบวนการ
เรียนรู้ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ านวน 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 40 คน และกลุ่มควบคุม 
40 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ คือ แบบวดัการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่ง
มีวิจารณญาณในการอ่านวิชาภาษาไทย ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 ซ่ึงเป็นแบบคู่ขนาน  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 1) กระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ เพื่อส่งเสริมการ
ตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณ มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน คือ ขั้นส ารวจบทความ ขั้นระบุปัญหา ขั้นวเิคราะห์พฤติกรรม
เพื่อการขยายความ ขั้นตรวจสอบและประเมินขอ้โต้แยง้ ขั้นท าความเขา้ใจและสร้างมโนทศัน์ส าคญั ขั้นการสะท้อนคิดในบทความ  
2) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณมีการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ย
กระบวนการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  

ค าส าคญั : การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ  การตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวจิารณญาณ 
 

Abstract  
This research aimed to develop and study of the effectiveness of learning process for critical reading to promote critical language 

awareness of senior secondary students. This study was a research and development which covered 3 months of experiment in learning 
process. The research was divided into 2 phrases, the first phrase was for developing learning process for critical reading to promote critical 
language awareness, and phrase 2 was the test for learning process. The sample group was 80 students in Matthayom 6 from Satthasamut 
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school, 40 students were in experiment group and 40 students were in control group. The tool for data collection to evaluate the effectiveness 
of learning process was critical language awareness assessment form for Thai language reading set 1 and set 2 which were in parallel format. 
The data analysis was proceeded with arithmetic mean, standard deviation, and t-test. The result can be concluded as follows, 1) Learning 
process for critical reading to promote critical language awareness consisted of 6 steps of learning activities which are, exploring text, 
identifying problem, analyzing behavior for explanation, checking and evaluating arguments, understanding and establishing core concept, 
and reflecting from text 2) Students participated in learning process for critical reading showed higher critical language awareness than 
students in normal instruction at significance level of 0.05 
 

Keywords : Critical Reading, Critical Language Awareness 
 
 

บทน า   
การตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการด าเนินชีวิต ความกา้วหนา้ทางวิทยาการต่างๆ 

ท าใหก้ารใชภ้าษาไม่ใช่เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารเท่านั้น แต่ยงัสามารถสร้างอิทธิพลในการด าเนินชีวติและการประกอบอาชีพอีก
ด้วย Moumou [1]กล่าวว่า ในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัต่อการใช้ภาษาในสังคม ซ่ึงเห็นชัดจากการปรากฏ
พฤติกรรมกรรมการใชภ้าษาในการควบคุมทางสังคมโดยไดเ้ปล่ียนจากการบงัคบัสู่การใชอ้  านาจผา่นภาษา ท าให้ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ
การใชภ้าษาในการควบคุมทิศทางความสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายในระดบัวิชาชีพ เช่น ระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย ครูผูส้อนและนกัเรียน 
นกัข่าวและผูใ้ห้ขอ้มูล เป็นตน้ [2]ดงันั้นการตระหนกัรู้ในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ จึงมีบทบาทส าคญัในการช่วยให้ผูใ้ชภ้าษา
สามารถปฏิบติัและแสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลจากภาษาท่ีไดจ้ากการอ่าน 

การตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวจิารณญาณ หมายถึง สมรรถนะทางภาษาของนกัเรียนท่ีส าคญัซ่ึงช่วยใหน้กัเรียนสามารถ
ใชภ้าษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ Fairclough [3] เสนอทางเลือกในการเรียนรู้ภาษาสองดา้น คือ  1) พฒันาทกัษะการส่ือสาร และ    
2) ส่งเสริมการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ การพฒันาทกัษะการส่ือสารมุ่งเน้นการสร้างผูเ้รียนให้สามารถใชภ้าษา
เพื่อท่ีจะเติมเตม็ความตอ้งการท่ีจ าเป็นของตนเองได้ ในขณะเดียวกนัการส่งเสริมการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณของ
นกัเรียน หมายถึงการพฒันาความสามารถของนกัเรียนท่ีสะทอ้นการใชอ้  านาจในภาษา โดยท่ี Fairclough [2]กล่าวอีกมุมหน่ึงว่า 
การเรียนรู้ภาษาเป็นเพียงการเน้นท่ีการพฒันาทกัษะทางภาษาเท่านั้น ซ่ึงมองขา้มประเด็นของการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมี
วิจารณญาณ สอดคลอ้งกบัลกัษณะของนักเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ซ่ึงพบว่าในเน้ือหาสาระการเรียนรู้ในรายวิชาดงักล่าวเป็นการเรียนผ่านบทประพนัธ์ วรรณคดี ตอ้งใชก้ระบวนการ
ตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณในการเขา้ใจความหมายในวรรณคดีหรือบทประพนัธ์ท่ียกมาให ้จากการสังเกตพฤติกรรม
ในการเรียนรู้ในปีการศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่นกัเรียนสามารถเรียนรู้ในการอ่านหรือการใชท้กัษะทางภาษาในการ ฟัง พูด อ่าน และ
เขียน ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่กลบัพบวา่นกัเรียนยงัขาดการตระหนกัรู้เก่ียวกบัค าศพัท์ในวรรณคดีหรือบทประพนัธ์ท่ีใชเ้ป็นส่ือในการ
จดัการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะของขอ้บกพร่องท่ีพบคือ 1) นกัเรียนไม่สามารถอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัตวั
ละครในมุมมองของตนเองจากการอ่านวรรณคดีหรือบทประพนัธ์ 2) นกัเรียนไม่สามารถแปลความ เช่ือมโยงค าศพัท์ การเลือกใช้
ค  าศพัท ์ของส่ือท่ีก าหนดมาให้ตามบริบทในวรรณคดีหรือบทประพนัธ์นั้นๆ 3) นกัเรียนไม่สามารถเขา้ใจรสของวรรณคดีหรือค า
ประพนัธ์ จากอ านาจของภาษาท่ีตอ้งการส่ืออารมณ์ ความรู้สึก และการแสดงออกของพฤติกรรมในตวัละครไดอ้ยา่งถูกตอ้งจาก
การขยายความค าศพัท์ท่ีหลากหลายในเน้ือความ ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Sultan, Rofinddin, Nurhadi, และ Priyatni [4] 
ในการวิเคราะห์การตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ ท่ีแสดงให้เห็นว่าร้อยละ 65.99 นักเรียนนิยมให้ความหมายจาก
บทความมากกว่าคติหรือแนวความคิดส าคญั มีเพียงร้อยละ 8.22  เท่านั้นท่ีมีการแสดงทศันคติในมุมมองท่ีแตกต่างจากบทความ 
และร้อยละ 9.03 พยายามระบุพฤติกรรมในการเลือกปฏิบติัท่ีแตกต่างออกไปจากบทความ โดยสรุปแลว้การตระหนกัรู้ทางภาษา
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อย่างมีวิจารณญาณ จากการอ่านจัดล าดบัอยู่ในเกณฑ์ต ่า ดงันั้นจะเห็นได้ว่าการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณจึงมี
ความส าคญัต่อการเรียนการสอนในรายวชิาภาษาไทย 

แนวทางหน่ึงท่ีสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณคือการส่งเสริมให้นักเรียนมี
กระบวนการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ ซ่ึงการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณท าใหผู้อ้่านจดจ าขอ้มูล ตรวจสอบ จบัประเดน็ ตอบสนอง และ
เช่ือมโยงจุดประสงค์ของแนวความคิดของบทความจากการเลือกใช้ค  าในบริบทต่างๆท่ีผูเ้ขียนให้มา Wallace [5]ระบุว่า
วตัถุประสงคข์องการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณมี 3 ดา้น ท่ีส าคญัคือ 1) ดา้นภาษาศาสตร์ การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณมุ่งเนน้การให้
ผูอ้่านมีส่วนร่วมในเน้ือความเพ่ือให้พวกเขาสามารถระบุขอ้ความส าคญัดา้นความคิดหรือแนวความคิดท่ีไดรั้บมาจากบทความ     
2) ดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณช่วยสร้างโอกาสให้ผูอ้่านไดพ้ฒันาขอ้โตแ้ยง้ท่ีน่าเช่ือถือ เช่ือมโยง
ความรู้เขา้กบับริบททางสังคม และตั้งค  าถามเก่ียวกบัเน้ือหาในบทความเพ่ือสร้างความรู้ ซ่ึงเช่ือมโยงกบัแนวทางของการคิดอยา่ง
เป็นระบบท่ีตอ้งเช่ืองโยงขอ้มูลแบบองคร์วม [6] และ 3) ดา้นวฒันธรรม การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณให้โอกาสผูอ้่านไดเ้พ่ิมพูน
ความรู้ของตนเองจากการท าความเขา้ใจวฒันธรรมท่ีแตกต่างจากมุมมองท่ีต่างกนั 

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณสามารถจดัเป็นกระบวนการท่ีผูอ้่านบทความและผูเ้ขียนมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั การอ่านเป็น
กระบวนการทางสังคมท่ีมองไดส้องแง่มุมคือ ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ขียนกบัผูอ้่าน และความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีถูกสร้างข้ึน
ระหว่างกระบวนการอ่าน เม่ือเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างผูอ้่านกบัเน้ือความในบทความ ดงันั้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณใน
งานวิจยัน้ีถูกพฒันาข้ึนในบริบททางสังคมและวฒันธรรม พบวา่กระบวนการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการ
ตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการท าใหเ้ห็นแนวปฏิบติัในการระบุแนวความคิดส าคญั
และการขยายความ ดงันั้นกิจกรรมการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณจึงครอบคลุม กิจกรรมหลกั 3 กิจกรรมดงัน้ี 1) กิจกรรมสร้างมุมมอง
ส่วนบุคคลจากบทความ 2) กิจกรรมวิพากษผ์ลกระทบของการใชภ้าษาและความคิดทางดา้นภาษาในบทความ และ 3) กิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทกัษะในการระบุแนวความคิดและการขยายความพฤติกรรมจากเน้ือหาในบทความ  

การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณถูกน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมี
วิจารณญาณ ซ่ึง O’Hallaron, Palincsar และ Schleppedrell  [7] ไดพ้ฒันาการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวจิารณญาณโดยพฒันาจาก
ทางดา้นวิทยาศาสตร์ โดยมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนักเรียนสามารถส ารวจแนวความคิดและทศันคติของผูเ้ขียนได ้
กิจกรรมสนบัสนุนใหน้กัเรียนใชก้ารประเมินตนเองในการสร้างความรู้ของตนเอง ซ่ึงพบวา่กระบวนการเรียนรู้ครอบคลุม 5 ระยะ 
ซ่ึงช่วยให้นกัเรียนมีพฤติกรรมดงัน้ี 1) เขา้ใจเน้ือความท่ีไม่ไดมี้เพียงขอ้มูลและขอ้เท็จจริงเท่านั้น แต่ยงัมีทศันะหรือแนวความคิด
ของผูเ้ขียนด้วย 2) ค้นพบทัศนะของผูเ้ขียนอย่างลึกซ้ึง 3) เข้าใจการใช้ภาษาซ่ึงเผยให้เห็นทัศนคติของผู ้เขียนท่ีชัดเจน  
4) การตอบสนองเชิงวิพากษ์ของผูอ้่านท่ีมีต่อเน้ือความในการเขียนของผูเ้ขียนในบทความ และ 5) การตีความบทความจากทศันะ
มุมมองใหม่ ผลลพัธ์ของกระบวนการสามารถแสดงให้เห็นขอ้เท็จจริงว่าครูผูส้อนตอ้งการส่งเสริมให้นักเรียนมีการตดัสินใจและ
สามารถพิจารณาความหมายของเน้ือความในบทความอยา่งลึกซ้ึงและมีวจิารณญาณ นอกจากน้ี Huh [8]ไดพ้ฒันาแบบจ าลองการเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมการตระหนกัรู้อยา่งมีวิจารณญาณ ซ่ึงพบวา่ปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียนถูกพฒันาผา่นการถอดรหัสเน้ือความและการท าความ
เขา้ใจบทความ รวมทั้งการเขียนบทความ นอกจากนั้นการวิเคราะห์เน้ือความสามารถแสดงใหเ้ห็นแนวความคิด ความเช่ือส่วนบุคคลท่ี
ชดัเจน ซ่ึงแบบจ าลองการเรียนรู้สามารถช่วยให้ึ ึ กึนการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณและสร้างการตอบสนองอยา่งมีวจิารณญาณ 

จากข้อมูลท่ีส าคัญข้างต้น ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  
เพ่ือส่งเสริมการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยกระบวนการเรียนรู้ท่ี
พฒันาข้ึนประกอบดว้ยกระบวนการซ่ึงช้ีน านักเรียนในการท ากิจกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและน าไปสู่การสร้างการ
ตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวจิารณญาณ 
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วตัถุประสงค์การวจิัย  
1. เพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ เพ่ือส่งเสริมการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวจิารณญาณ ของ

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ เพ่ือส่งเสริมการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมี

วิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายโดยมีวตัถุประสงคย์อ่ยดงัน้ี 
 2.1 เพ่ือเปรียบเทียบการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลงัทดลองของนักเรียนท่ีเรียนด้วย

กระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้การอ่าน

อยา่งมีวจิารณญาณ กบันกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ หลงัการทดลองใชก้ระบวนการเรียนรู้ 
 

วธีิด าเนินการวจิัย 

การวิจยัเร่ืองน้ีผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบการวิจยัและพฒันา มุ่งพฒันากระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ
เพ่ือส่งเสริมการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวคิดการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ และศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน โดยการทดลองใชก้ระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงผูว้ิจยัมีขั้นตอน
การด าเนินการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะที ่1 การพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามแนวคดิการอ่านอย่างมวีจิารณญาณ 
1. ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

 2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวจิารณญาณ และแนวคิดการอ่านอยา่ง
มีวิจารณญาณ 
 3. ด าเนินการพฒันากระบวนการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือส่งเสริมการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมี
วิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวคิดการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ โดยมีแนวทางในการพฒันาดงัน้ี 
 3.1 ท าการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและนิยามค าจ ากดัความของแนวคิดการเรียนรู้การอ่านอยา่งมี 
วิจารณญาณใหมี้ความชดัเจน รัดกุม และครอบคลุมงานวิจยัท่ีตอ้งการพฒันา  
 3.2 สร้างหลกัการของกระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ผูว้ิจยัน าสาระส าคญัของแนวคิดการเรียนรู้
การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ มาบูรณาการแลว้พฒันาเป็นหลกัการของกระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณเพ่ือส่งเสริม
การตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวจิารณญาณ จากนั้นสร้างแนวทางการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของหลกัการท่ีพฒันาข้ึน  
 3.3 ก าหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ผูว้ิจัยน าหลักการของกระบวนการเรียนรู้  มาสังเคราะห์เป็นขั้นตอน 
การจดัการเรียนรู้  

4. ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการเรียนรู้  
 4.1 ตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณท่ีพฒันาข้ึน โดยผูท้รงคุณวฒิุ โดยน าไป
ให้ผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ แกไ้ข และให้ขอ้เสนอแนะ โดยมีค่า IOC ของกระบวนการเรียนรู้การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ อยูร่ะหวา่ง 0.8 – 1.0 จากนั้นน าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการเรียนการสอน 
 4.2 ตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชใ้นสภาพการเรียนการสอนจริง 
โดยสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 3 แผน ตามขั้นตอนของกระบวนการท่ีพฒันาข้ึน และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ 
จากนั้น น าไปทดลองสอนนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
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จ านวน 1 ห้องเรียน ซ่ึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่าง โดยหลงัจากทดลองสอนแต่ละคร้ังผูว้ิจัยน าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ข
กระบวนการเรียนรู้ แนวทางการสอน และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละระดบัขั้นของกระบวนการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน 

ระยะที ่2 การทดลองใช้กระบวนการเรียนรู้ 
 1. ก าหนดแบบแผนการทดลอง 

การทดลองใช้กระบวนการเรียนรู้ผูว้ิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi – experimental Research) และใช้แบบ
แผนการทดลองแบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (The Pretest – Posttest Control Group Design) 
 2. ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการเรียนการสอน 

ผูว้ิจยัเลือกโรงเรียนศรัทธาสมุทร กระทรวงศึกษาธิการ จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยใชก้ารเลือกแบบเจาะจง ซ่ึงผูว้ิจยัน า
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยพ้ืนฐานในภาคการศึกษาท่ีผา่นมาของนกัเรียน 12 ห้องมาหาค่ามชัฌิมเลขคณิต (M) และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) แลว้ผูว้ิจยัเลือก 2 ห้องเรียน ท่ีมีค่ามชัฌิมเลขคณิต (M) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) ใกลเ้คียง
กนั จากนั้นผูว้ิจยัน าค่ามชัฌิมเลขคณิตของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยมาทดสอบความแปรปรวนโดยใชค้่าเอฟ  
(F-test) และทดสอบความแตกต่างของค่ามชัฌิมเลขคณิตของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทั้งสองห้องดว้ยค่าที  
(t-test) พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบปลายภาคการศึกษาของนกัเรียนทั้งสองห้องไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่านกัเรียนทั้งสองห้องมีความรู้พ้ืนฐานทางภาษาไทยพ้ืนฐานไม่แตกต่างกนัจากนั้นผูว้ิจยัไดท้  าการจบั
สลากเพ่ือก าหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลปรากฏว่า นกัเรียนชั้น ม.6/2 เป็นกลุ่มทดลอง และนกัเรียนชั้น ม.6/4 เป็นกลุ่ม
ควบคุม  
 3. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ย 6 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นส ารวจบทความ 2) ขั้นระบุปัญหา 3) ขั้นวิเคราะห์พฤติกรรมเพ่ือการขยายความ 4) ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินขอ้โตแ้ยง้ 5) ขั้นท าความเขา้ใจและสร้างมโนทศัน์ส าคญั 6) ขั้นการสะทอ้นคิดในบทความ และกระบวนการเรียนการ
สอนแบบปกติ ประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป จ านวนอยา่งละ 18 แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4. พฒันาเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

ผู ้วิจัยพัฒนาเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึน  
จ านวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่  แบบวดัการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณในการอ่านวิชาภาษาไทย ชุดท่ี 1 (ใชท้ดสอบก่อนเรียน) 
ผูว้ิจัยใช้เน้ือหาเร่ือง มัทนะพาธา และแบบวดัการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณในการอ่านวิชาภาษาไทย ชุดท่ี 2  
(ใชส้ าหรับทดสอบหลงัเรียน) ผูว้ิจยัใชเ้น้ือหาเร่ืองสามคัคีเภทค าฉันท์ และไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ โดยเป็นขอ้สอบชนิด
อตันัย ฉบบัละ 3 ขอ้ เน่ืองจากแบบวดัท่ีผูว้ิจัยจัดท าข้ึนตอ้งการวดัการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณในการอ่านวิชา
ภาษาไทย ไม่ไดต้อ้งการวดัผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงสนใจการพฒันาของแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยของการตระหนกัรู้ทางภาษา
อยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน เหตุผลท่ีผูว้ิจยัไม่ใชเ้น้ือหาเร่ืองเดิมเพราะผูว้ิจยัตอ้งการตดัตวัแปรแทรกซ้อนในเร่ืองความคงทน
ของความรู้ท่ีนักเรียนไดรั้บ โดยแบบวดัการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณในการอ่านวิชาภาษาไทย ชุดท่ี 1 ใชเ้น้ือหาท่ี
นกัเรียนไดเ้รียนไปแลว้ก่อนเร่ิมการทดลอง ซ่ึงเป็นเน้ือหาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และแบบวดัการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมี
วิจารณญาณในการอ่านวิชาภาษาไทย ชุดท่ี 2 ใชเ้น้ือหาตามเน้ือหาสาระท่ีนกัเรียนไดรั้บระหวา่งการทดลอง ซ่ึงมีค่า IOC ของแบบ
วดัทั้ง 2 ฉบบัอยูร่ะหวา่ง 0.6 – 1.0 และแบบวดัชุดท่ี 1 มีค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.705 และแบบวดัชุดท่ี 2 มีค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.798 
 5. ด าเนินการทดลองใชก้ระบวนการเรียนการสอน และเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 5.1 ก่อนการทดลอง ผูว้ิจยัให้นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบวดัการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมี
วจิารณญาณในการอ่านวชิาภาษาไทย ชุดท่ี 1 ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 5.2 ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองใชก้ระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ โดยผูว้จิยัด าเนินการจดัการเรียนรู้ทั้ง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยมีทีมผูว้ิจยัร่วมเขา้ไปสังเกตการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยกลุ่มทดลอง จดัการเรียนรู้โดยใช้
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ เพ่ือส่งเสริมการ
ตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และกลุ่มควบคุม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้แบบปกติ โดยด าเนินการจดัการเรียนการสอน
จ านวน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง จนครบ 18 แผนการจดัการเรียนรู้ โดยแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนใชเ้วลา 1 -2 
ชัว่โมงแลว้แต่ความเหมาะสม 
 5.3 หลงัการทดลอง เม่ือผูว้ิจยัด าเนินการทดลองเสร็จส้ิน ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบวดั
การตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณ โดยใชแ้บบวดัการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณในการอ่านวิชาภาษาไทย 
ชุดท่ี 2 ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  

6. วิเคราะห์ขอ้มูล  
 6.1 เปรียบเทียบการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลงัทดลองใชค้่า M, 
S และ t – test โดยใชค้ะแนนจากแบบวดัการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวจิารณญาณ ชุดท่ี 1 (ก่อนเรียน) และแบบวดัการตระหนกั
รู้ทางภาษาอยา่งมีวจิารณญาณ ชุดท่ี 2 (หลงัเรียน) 
 6.2 เปรียบเทียบการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใชค้่า M, S 
และ t – test โดยใชค้ะแนนจากแบบวดัการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวจิารณญาณ ชุดท่ี 2 (หลงัเรียน) 

 

ผลการวจิัย 
1. กระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ เพ่ือส่งเสริมการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ มี 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1) ขั้นส ารวจบทความ เป็นขั้นตอนท่ีให้นกัเรียนไดอ้่านบทความ ท าความเขา้ใจ รับรู้จดจ าคุณลกัษณะและรายละเอียด

ของบทความ พร้อมทั้งอภิปรายการใชภ้าษาท่ีแสดงพฤติกรรมและเช่ือมโยงรายละเอียดของบทความกบัหลกัภาษา  
2) ขั้นระบุปัญหา เป็นขั้นตอนท่ีให้นักเรียนระบุปัญหาหลกัเก่ียวกบัค าศพัท์ท่ีไดจ้ากการอ่านบทความ ระบุ/พิจารณา 

การเลือกใชค้  าในบทความ เพ่ือตีความและขยายความ พร้อมทั้งแสดงผลกระทบของการเลือกใชค้  าในบทความ  
3) ขั้นวิเคราะห์พฤติกรรมเพ่ือการขยายความ เป็นขั้นตอนท่ีให้นกัเรียนแสดงแนวความคิดส าคญัของบทความ แยกแยะ

พฤติกรรมของการแสดงออกในบทความ และขยายความพฤติกรรมพร้อมทั้งแสดงให้เห็นขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัพฤติกรรมของตวั
ละครในบทความ  

4) ขั้นตรวจสอบและประเมินขอ้โตแ้ยง้ เป็นขั้นตอนท่ีให้นักเรียนสร้างขอ้สรุปท่ีไดรั้บจากบทความโดยการพิจารณา
ขอ้มูล หลกัฐานท่ีผูเ้ขียนสร้างข้ึนมีการประเมินขอ้โตแ้ยง้และเสนอความคิดส่วนบุคคลท่ีเป็นทางเลือก 

5) ขั้นท าความเขา้ใจและสร้างมโนทศัน์ส าคญั เป็นขั้นตอนท่ีให้นกัเรียนตดัสินใจระบุแนวความคิดส าคญัท่ีไดรั้บจาก
ผูเ้ขียนจากการโตแ้ยง้ หรือการเสนอทศันะความคิดทางเลือกเพื่อน าเสนอขอ้สรุปท่ีเป็นมโนทศัน์ส าคญัของบทความ  

6) ขั้ นการสะท้อนคิดในบทความเป็นขั้ นตอนท่ีให้นักเรียนแสดงทัศนคติของตนเองเก่ียวกับบทความโดยใช้
ประสบการณ์ส่วนบุคคล 

ซ่ึงใน 6 ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือส่งเสริมการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมี
วจิารณญาณมีความสัมพนัธ์กนัในทุกขั้นตอนโดยสามารถแสดงความสัมพนัธ์ของขั้นตอนไดจ้ากรูปดงัต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 1 แสดงความสัมพนัธ์ของกระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ เพ่ือส่งเสริมการตระหนกัรู้อยา่งมีวิจารณญาณ 
 2. ผลของการใชก้ระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ เพ่ือส่งเสริมการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณ 
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีผลการทดลองดงัต่อไปน้ี 
 2.1) การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของคะแนนการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณก่อนและหลงัทดลองของนกัเรียน
ท่ีเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ (กลุ่มทดลอง) 
ตาราง 1 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียของคะแนนการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวจิารณญาณก่อนและ หลงัทดลองของนกัเรียนกลุ่ม
ทดลอง (คะแนนเตม็ 120 คะแนน) 

กลุ่มทดลอง n M S  t 
ก่อนทดลอง 40 77.91 12.213 14.570* 
หลงัทดลอง 40 101.64 7.280  

หมายเหตุ  *p< .05 
ขอ้มูลจากตาราง 1 ผลปรากฏว่า จากการทดสอบค่าที (t - test dependent) พบว่า นักเรียนกลุ่มท่ีเรียนดว้ยกระบวนการ

เรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ มีการตระหนักรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2.2) การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของคะแนนการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีเรียนด้วย
กระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ (กลุ่มทดลอง) กบันกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้แบบปกติ (กลุ่มควบคุม) 
หลงัการทดลองใชก้ระบวนการเรียนรู้ 
 

ตาราง 2 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียของคะแนนการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนกลุ่มทดลองกบันกัเรียนกลุ่ม
ควบคุม หลงัการทดลองใชก้ระบวนการเรียนการสอน (คะแนนเตม็ 120 คะแนน) 

กลุ่มตวัอยา่ง n M S F t 
กลุ่มทดลอง 40 101.64 7.280 0.924 14.922* 
กลุ่มควบคุม 40 82.92 12.141   

หมายเหตุ  *p< .05 

1) ส ารวจบทความ 
(Exploring text) 

3) วิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อการขยายความ 
(Analyzing domination act for Expansion) 

4) ตรวจสอบและประเมินขอ้โตแ้ยง้ 
(Examination and evaluation of arguments) 

 

2) ระบุปัญหา 
(Identifying problems) 

5) ท าความเขา้ใจและสร้างมโนทศัน์ส าคญั 
(Understanding and creating  

important concepts) 

6) สะทอ้นคิดในบทความ 
(Self-reflecting in the text) 
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ขอ้มูลจากตาราง 2 ผลปรากฏวา่ จากการทดสอบค่าที (t - test independent)  พบวา่ นกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนดว้ยกระบวนการ
เรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ มีการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณสูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนดว้ยกระบวนการเรียนการสอน
แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

สรุปผลการวิจัย   
1. กระบวนการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือส่งเสริมการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ มีการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน คือ ขั้นส ารวจบทความ ขั้นระบุปัญหา ขั้นวิเคราะห์พฤติกรรมเพ่ือการขยายความ ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินขอ้โตแ้ยง้ ขั้นท าความเขา้ใจและสร้างมโนทศัน์ส าคญั ขั้นการสะทอ้นคิดในบทความ  

2. นกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ มีการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณ
หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้การอ่าน
อยา่งมีวิจารณญาณมีการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภิปรายผล 
 ประเดน็ท่ี 1 กระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนเพ่ือส่งเสริมการ
ตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้นวคิดการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  
โดยมีขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ ประกอบไปดว้ย 6 ขั้นตอนคือ  
 1) ขั้นส ารวจบทความ ซ่ึงในขั้นน้ีจะช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถในการท าความเขา้ใจบทความ จากการอ่าน
บทความ มีการท าความเขา้ใจรายละเอียดของบทความ และพบเห็นการใชภ้าษาท่ีแสดงพฤติกรรมของตวัละครในบทความซ่ึง
นกัเรียนจะตอ้งเช่ือมโยงกบัหลกัภาษา ค าศพัท ์ท่ีเคยไดเ้รียนไปแลว้ 
 2) ขั้นระบุปัญหา ในขั้นตอนน้ีส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถในการตีความเพราะนกัเรียนจะได ้ระบุปัญหาหลกัท่ีได้
จากการส ารวจบทความ ระบุ/พิจารณาการเลือกใชค้  าในบทความ เพื่อขยายความ และแสดงผลกระทบของการเลือกใช้ค  าใน
บทความ ซ่ึงนกัเรียนจะเจอค าศพัทท่ี์มีความหลากหลายท่ีนกัเรียนตอ้งตีความใหส้อดคลอ้งตามบริบทนั้นๆ 

3) ขั้นวิเคราะห์พฤติกรรมเพ่ือการขยายความ ซ่ึงในขั้นตอนน้ีส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ความ
เพราะนกัเรียนไดแ้สดงแนวความคิด แยกแยะพฤติกรรมของการแสดงออกในบทความ และขยายความพฤติกรรม พร้อมทั้งแสดง
ใหเ้ห็นขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือการขยายความพฤติกรรมนั้นๆ ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของบทความ 

4) ขั้นตรวจสอบและประเมินขอ้โตแ้ยง้ ซ่ึงในขั้นตอนน้ีส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการประเมินขอ้โตแ้ยง้
เพราะนักเรียนไดส้ร้างขอ้สรุปท่ีไดรั้บจากบทความ มีการพิจารณาหลกัฐานท่ีผูแ้ต่งสร้างข้ึนอย่างหลากหลาย มีการประเมิน 
ขอ้โตแ้ยง้ รวมทั้งเสนอความคิดท่ีเป็นทางเลือกใหส้อดคลอ้งกบับริบทของบทความ 

5) ขั้นท าความเขา้ใจและสร้างมโนทศัน์ส าคญัซ่ึงในขั้นตอนน้ีส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถในการสรุปความเพราะ
นักเรียนไดต้ดัสินใจเลือกแนวความคิดท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีเสนอโดยผูแ้ต่ง มีน าเสนอขอ้มูลในการโตแ้ยง้หักลา้ง เสนอทศันะ
ความคิดทางเลือก เพ่ือการน าเสนอขอ้สรุปท่ีเป็นมโนทศัน์ส าคญัใหส้อดคลอ้งกบับริบทของบทความ 

6) ขั้นการสะทอ้นคิดในบทความ ซ่ึงในขั้นตอนน้ีส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสะทอ้นคิด ซ่ึงเป็นการ
สะทอ้นการเขา้ถึงบทความท่ีอิงทศันคติส่วนบุคคลโดยการเช่ือมโยงเน้ือความกบัประสบการณ์ของแต่ละบุคคล จะเห็นไดว้่าทั้ง  
6 ขั้นตอน เป็นการรวมกนัของความสามารถยอ่ยๆท่ีส าคญัของการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวจิารณญาณ คือความสามารถในการ
ท าความเขา้ใจบทความ การตีความ การวเิคราะห์ความ การประเมินขอ้โตแ้ยง้ การสรุปความ และการสะทอ้นคิด 
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สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 โดยการพฒันากระบวนการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณผูว้ิจัยได้พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอนท่ีมีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนั โดยการเร่ิมตน้จากการศึกษา สังเคราะห์ สาระส าคญั และ
หลักการของการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จากนั้ นน าหลักการของกระบวนการเรียนรู้มาพัฒนาเป็นขั้ นตอน 
ของกระบวนการเรียนรู้ท่ีส าคญั ซ่ึงการพฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัจดัท าข้ึนมีการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน มีหลกัการ แนวคิด 
ทฤษฎีรองรับ ส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนมีความน่าเช่ือถือนอกจากนั้นขั้นตอนของกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานวิจยัของ McLaughlin และ DeVoogd [9] เสนอขั้นตอนการ
เรียนรู้การอ่านแบบมีวจิารณญาณซ่ึงประกอบดว้ย 1) การส่งเสริมใหผู้อ้่านไดคิ้ด 2) การใหแ้นวทางช้ีแนะ 3) การขยายกระบวนการ
ความคิดใหก้วา้งข้ึน 4) ช่วยผูอ้่านสะทอ้นความคิดจากบทความ นอกจากนั้นยงัสัมพนัธ์กบัของ Wallace [5] ท่ีไดร้ะบุกิจกรรมหลกั
ของการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 3 กิจกรรมคือ  1) กิจกรรมสร้างมุมมองส่วนบุคคลจากบทความ 2) กิจกรรมวพิากษผ์ลกระทบของ
การใชภ้าษาและความคิดทางดา้นภาษาในบทความ และ 3) กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะในการระบุแนวความคิดและการขยาย
ความพฤติกรรมจากเน้ือหาในบทความ  

ประเด็นท่ี 2 ประสิทธิผลจากการทดลองใช้กระบวนการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือส่งเสริม 
การตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่ นกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนดว้ยกระบวนการ
เรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ มีการตระหนักรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ มีการตระหนกัรู้ทาง
ภาษาอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 2  ทั้งน้ีเน่ืองจากกิจกรรมการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ  มีการจดัให้เกิดบรรยากาศภายใน
หอ้งเรียนแบบเปิดท่ีนกัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของตนเองจากมุมมองท่ีแตกต่าง สถานการณ์ประเภทน้ี
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะกระตุน้ให้เกิดความภาคภูมิใจและความมัน่ใจในตนเอง ในกิจกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ครูผูส้อนมี
บทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ นักเรียนอาจถามค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบับทความและเช่ือมโยงค าถามกบั
แนวความคิดทางทศันคติ ซ่ึง Beck [10]ไดก้ล่าววา่การจดักิจกรรมการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณนกัเรียนจะตอ้งเกิดคุณลกัษณะของ
การเรียนรู้ 3 ประการท่ีสามารถพฒันาและปรับปรุงการตระหนกัรู้อยา่งมีวจิารณญาณ คือ 1) การเรียนรู้ท าใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมเชิง
รุกในการอภิปรายบทความและบริบท 2) การเรียนรู้ท าให้เกิดการใชค้วามหมายของบทความเพ่ือสะทอ้น และ 3) การเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนวิจารณ์บทความและเผยระบบความคิดท่ีส่ือผ่านบทความ จากการศึกษางานวิจัยพบว่าการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณท่ีประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีโครงสร้างและเหมาะสม ท าใหน้กัเรียนกระตือรือร้นในการประเมิน วิจารณ์ 
และขยายความ ขอ้มูลท่ีพบในบทความ นอกจากนั้นยงัสามารถพฒันามุมมองและความสามารถของพวกเขาในการสะทอ้นคิด
อยา่งเป็นระบบของตนเอง ดว้ยประสบการณ์เชิงประจกัษ์ ท าใหส่้งผลต่อการตระหนกัรู้อยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนเพราะช่วย
ใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจ สามารถประเมินคุณค่าและตอบสนองกบับทความได ้[4] [6] [7] [8] 

 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ขอ้เสนอแนะในการใชง้านวิจยั 
 การน ากระบวนการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือส่งเสริมการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณไปใช้
ครูผูส้อนตอ้งมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ และตั้งค  าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบับทความโดยมุ่งตั้งค  าถามเพ่ือให้
นกัเรียนแสดงแนวความคิดทางทศันคติ 

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ส่งผลต่อตวัแปรดา้นอ่ืนๆ เช่น การให้
เหตุผล เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล  

 2) ประเมินกลยทุธ์การบริหารงานวชิาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากลโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสม มีขั้นตอน การวิจยัแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี ระยะท่ี 1 การพฒันากลยทุธ์การบริหารงานวชิาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล  กลุ่มตวัอยา่งในการตอบ
แบบสอบถามไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการสถานศึกษาและรองผูอ้  านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ จ านวน 692 คนไดม้าโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
แบ่งชั้ นผู ้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู ้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ไดแ้ก่แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานค่าดชันี PNIModified  
การวิเคราะห์ SWOT analysis และ TOWS Matrix  และการวิเคราะห์เน้ือหา ระยะท่ี 2 การประเมินกลยทุธ์การบริหารงานวิชาการส าหรับ
สถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์   
โดยการสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ผูใ้ห้ขอ้มูลไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ไดแ้ก่แบบประเมินคุณภาพกลยทุธ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา  
และศึกษาแนวทางการน ากลยทุธ์สู่การปฏิบติัโดยการจดัประชุมเชิงนโยบาย ผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจ านวน 16 คน วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากลประกอบด้วย  5 กลยุทธ์คือ  
(1) ยกระดบัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพระดบัสากล (2) สร้างความเป็นเลิศดา้นการจดัการเรียนการสอนในการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนท่ีเป็นสากล (3) ยกระดบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนท่ีเป็นสากล  (4) ยกระดบัการนิเทศ
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนท่ีเป็นสากล (5) เร่งรัดการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้ป็นหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21โดยมี 10 กลยทุธ์รอง และ 29 วิธีด าเนินการ 2) ผลการประเมินกลยทุธ์พบว่า กลยทุธ์การ
บริหารงานวชิาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล มีความถูกตอ้ง  มีความเหมาะสม  มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช ้และมีความ
เป็นประโยชน์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกกลยทุธ์  ส่วนแนวทางการน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติันั้น มี 4 แนวทางคือ (1) สถานศึกษา
ตอ้งสนบัสนุนดา้นทรัพยากรในการจดัการเรียนรู้ (2) การฝึกอบรมบุคลากร (3) ก าหนดรูปแบบการนิเทศท่ีเหมาะสม และ (4)สนบัสนุนการ
พฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 

 

ค าส าคญั : กลยทุธ์การบริหาร งานวชิาการ  สถานศึกษาเอกชน 
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Abstract  
This research aimed to: 1) develop academic administration strategies for private school in global context and 2) assess the 

academic administration strategies for private school in global context. In addressing such objectives, it adopted mixed-method research 
methodology. The study was divided into two phases. Phase I focused on developing academic administration strategies for private school 
in global context. In this phase, the sample of survey respondents included 692 school directors, deputy directors and chiefs of academic 
affairs chosen through stratified random sampling, and the sample of interviewees were five qualified experts selected through purposive 
sampling. In collecting the data, a questionnaire and an interview were utilized. Subsequently, the collected data were analyzed through 
statistical approaches as in frequency, percentage, means, standard deviations and PNI Modified, SWOT analysis, TOWS Matrix and content 
analysis. In respect of Phase II, it involved validating the developed academic administration strategies for private school in global context 
in terms of their accuracy, appropriateness, feasibility and usefulness through connoisseurship. The sample of informants were nine experts 
selected through purposive sampling. The research instrument was an assessment form of strategy quality. Afterwards, the obtained data 
were analyzed through statistical analysis including frequency, percentage, means and standard deviations, and content analysis. The study 
then further examined the guidelines on practical applications of the developed strategies by arranging a policy seminar session in which 
there were sixteen stakeholders as informants; the data on this matter were then analyzed with content analysis. 

The research results showed that: 1) The academic administration strategies for private school in global context primarily 
consisted of five following strategies: (1) elevating the development of school curriculum to international standard quality; (2) promoting 
international excellence in student improvement-oriented instruction; (3) elevating international learning assessment for student 
improvement; (4) elevating international educational supervision for promotion of teachers’ capacity for student improvement; and  
(5) orienting to competency-based curriculum to suit students in the 21st century. These strategies also comprised of ten sub-strategies and 
twenty-nine procedures. 2) As for the assessment of their quality, overall, the academic administration strategies for private school in global 
context were found to be accurate, appropriate, feasible and useful at a highest level. In practical applications of these strategies, educational 
institutions (1) should provide more resources in learning and (2) training, (3) have a well-established supervision system and (4) promote 
the development of competency-based curriculum. 

    

Keywords : Management strategies, Academic, Private school 
 
 

บทน า   
การเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี  21 ในด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะความก้าวหน้าของ

คอมพิวเตอร์หุ่นยนตซ่ึ์งจะส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการผลิตโดยรวมเพ่ิมข้ึน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนคือ ความตอ้งการแรงงานท่ีมีทกัษะ
แบบเก่าจะลดลง ต าแหน่งงานหลายประเภทจะถูกแทนท่ี โดยคอมพิวเตอร์หุ่นยนต ์ เศรษฐกิจของโลกในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งการ
คนท างานท่ีมีทกัษะแบบใหม่เพ่ิมข้ึน ในปัจจุบนัทุกประเทศมุ่งเนน้การพฒันาพลเมืองท่ีมีคุณภาพท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาประเทศใน
ทุกๆด้านโดยใช้การศึกษาและการเรียนรู้เป็นยุทธศาสตร์ส าคญั  ส าหรับประเทศไทยมีความคาดหวงัอย่างสูงในการพฒันา
ประชาชนไทยเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพของสังคมและพฒันาทกัษะทางเศรษฐกิจซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความเท่าเทียมในสังคมในระยะยาว
อยา่งทัว่ถึงโดยผา่นการศึกษาและการเรียนรู้เช่นกนั 

ประเทศไทยเป็นส่วนหน่ึงของระบบทุนนิยมโลกท่ีมีการขยายตวัอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจพฒันาเป็นแบบอุตสาหกรรม 
ท่ีเปิดรับการลงทุนคา้ขายการเคล่ือนยา้ยโดยเสรีของทุน แรงงาน ฯลฯ คนเขา้มาใชชี้วิตในเมืองเพ่ิมข้ึนสภาพครอบครัวและวิถีชีวิต
เปล่ียนแปลงเป็นแบบปัจเจกชนแข่งขนักนัแบบตวัใครตวัมนัเพ่ิมข้ึน  มีปัญหาการจดัการทรัพยากรทั้งท่ีดิน น ้า พลงังาน อาหารการ
กิน ฯลฯ เพ่ิมข้ึน เกิดปัญหาทั้งในแง่ความขดัแยง้และตอ้งร่วมมือกนัท างานเพ่ิมข้ึน มีประชากรผูสู้งวยัเพ่ิมข้ึนและมีสัดส่วนสูงใน
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10-15 ปีขา้งหน้า โดยเฉพาะในประเทศไทยมีปัญหาธรรมชาติสภาพแวดลอ้มเพ่ิมข้ึน  ขณะเดียวกนัก็มีการพฒันาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีพ่ึงพาความรู้ข้อมูลข่าวสารเพ่ิมข้ึน  ทั้ งหมดน้ีเป็นทั้ งการคุกคาม (Threats) และโอกาส 
(Opportunities) ท่ีประเทศไทยจะตอ้งเรียนรู้ท าความเขา้ใจ และหาทางปฏิรูปทั้งระบบการศึกษาและระบบเศรษฐกิจสังคมการเมือง
ใหก้า้วทนัโลกท่ีเปล่ียนไป และก าลงัเปล่ียนตลอดเวลา[1] 

ขณะท่ีสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทยไดใ้หข้อ้เสนอในประเดน็เก่ียวกบัการปรับตวัของระบบการศึกษาไทยและ
การสร้างการเรียนรู้ท่ีตอบโจทยก์ารเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยศึกษาจากกรณีของประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงไดริ้เร่ิม
โครงการ Skills Future เพื่อสร้างระบบสนบัสนุนการเรียนรู้ต่อเน่ืองแบบครบวงจร ข้ึนในช่วงปี 2014-2015 หน่ึงในโครงการยอ่ย
ภายใตร่้ม Skills Future คือ Skills Future Credit ท่ีจดัสรรเงิน 500 ดอลลาร์สิงคโปร์แก่ชาวสิงคโปร์ท่ีอายุ 25 ปีข้ึนไป เพื่อใชล้ง
เรียนหลกัสูตรอบรมต่าง ๆ นอกจากน้ี ชาวสิงคโปร์ ยงัสามารถใชบ้ริการเวบ็ไซต ์MySkillsFuture เพ่ือคน้หาหลกัสูตรอบรมต่าง ๆ 
ท่ีสามารถใชสิ้ทธิอุดหนุนได ้ท าแบบทดสอบประเมินบุคลิกลกัษณะของตนเอง และวางแผนเส้นทางอาชีพ และแผนการเรียนรู้จาก
ขอ้มูลสาขาอาชีพ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นตามความสนใจของตวัเอง[2]นอกจากน้ีสถาบนัวิจยัเพ่ือพฒันาประเทศไทยเสนอเพ่ิมเติม
อีกวา่ เยาวชนจะตอ้งเตรียมตวัเองใหพ้ร้อมกบังานท่ียงัไม่มีในวนัน้ี ใชเ้ทคโนโลยท่ีียงัไม่เกิดข้ึน และแกปั้ญหาท่ีวนัน้ียงัไม่รู้ว่าคือ
อะไร การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาคนรุ่นใหม่ใหมี้ทกัษะแห่งอนาคต มีพร้อมทั้ง ทศันคติ (Attitude) ทกัษะ (Skill) และ
ความรู้ (Knowledge) การจ าความรู้จะมีประโยชน์ลดลงเม่ือเทคโนโลยีกา้วเขา้มา ส่ิงส าคญักว่าคือทศันคติใฝ่เรียนรู้ ทกัษะคิด
สร้างสรรค ์ส่ือสารเก่ง คิดแกปั้ญหาเป็น และสามารถท างานเป็นทีมเพ่ือรับมือกบัปัญหาท่ีซบัซอ้น[3] 

ประเทศไทยมุ่งใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ช่นเดียวกบัหลายๆประเทศ ดงัท่ีปรากฏประเดน็การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์นสาระส าคญัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560   ยทุธศาสตร์ชาติระยะ20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี12 (พ.ศ. 2560-2564 )และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการศึกษาแห่งชาติ  
(พ.ศ. 2560 - 2579 ) ซ่ึงไดร้ะบุยุทธศาสตร์ 6 ดา้นประกอบดว้ยยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของสังคมและ
ประเทศชาติ  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพฒันาก าลงัคนการวิจยัและนวตักรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาศกัยภาพคนทุกช่วงวยัและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม และยทุธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา[4] 
 อย่างไรก็ตามในช่วงท่ีผ่านมาประเทศไทยยงัคงประสบปัญหาและความท้าทายด้านการศึกษาหลายประการดังท่ี
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา[5]ไดด้  าเนินการศึกษาปัญหาและความทา้ทายของระบบการศึกษาของประเทศพบว่า
คุณภาพของการศึกษาไทยเป็นปัญหาส าคญั  จากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปี 2561 ของนกัเรียนทัว่
ประเทศพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัต ่ามากคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ร้อยละ50 เกือบทุกรายวิชารวมถึง  และเม่ือพิจารณา
คะแนนผลการสอบตั้งแต่ PISA 2000 ถึง PISA 2015  ซ่ึงไดจ้ดัการประเมินทุกสามปี พบวา่ประเทศไทยมีคะแนนเฉล่ียในดา้นการ
อ่าน 409 คะแนน (ค่าเฉล่ียของประเทศในกลุ่ม OECD 493 คะแนน) ดา้นวิทยาศาสตร์ 421 คะแนน (ค่าเฉล่ีย OECD 493 คะแนน) 
และดา้นคณิตศาสตร์ 415 คะแนน (ค่าเฉล่ีย OECD 490 คะแนน) กล่าวไดว้า่เด็กไทยสอบไดผ้ลต ่ากวา่มาตรฐานสากลในทุกดา้น   
และไม่ดีข้ึนตลอดช่วงเวลา 15 ปีผลในระดบัน้ีต ่ากว่าประเทศต่าง ๆในกลุ่ม OECD และประเทศและเขตปกครองสิงคโปร์ ญ่ีปุ่น 
จีน เกาหลี ไตห้วนั ฮ่องกง มาเก๊า และเวยีดนาม    
 ปัญหาดงักล่าวไดถู้กวิเคราะห์โดยคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา[5]และสรุปเป็นแผนการปฏิรูปประเทศ
ดา้นการศึกษาประกอบดว้ยวตัถุประสงค์ของการปฏิรูป 4 ดา้นประกอบดว้ย 1) ยกระดบัคุณภาพของการจดัการศึกษา 2) ลด 
ความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา 3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และ4) ปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพ่ิมความคล่องตวัในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและ 
สร้างเสริมธรรมาภิบาล การด าเนินงานท่ีกล่าวมาขา้งตน้ถือเป็นการก าหนดทิศทางการปฏิรูปเพ่ือแกปั้ญหาทางการศึกษาของ
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ประเทศในภาพรวม โดยหากพิจารณาถึงการจดัการศึกษาในส่วนของภาคเอกชนนั้น พบปัญหาในลกัษณะคลา้ยๆกนัซ่ึงขอ้มูลท่ี
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน[6]ไดร้ายงานผลของการพฒันาการศึกษาเอกชนในช่วงปีพ.ศ. 2555 – 2559   
พบปัญหาในการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ อาทิเช่น 1) ดา้นคุณภาพของผูเ้รียน กล่าวคือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแมว้่าในภาพรวม 
บางระดบัชั้นและบางวิชาจะมีคะแนน (O-NET) เฉล่ียสูงกวา่คะแนนเฉล่ียของประเทศแต่ยงัต ่ากวา่ร้อยละ 50  มีความแตกต่างของผล
คะแนนระหวา่งพ้ืนท่ีค่อนขา้งสูง  หลกัสูตรการเรียนการสอนการวดัและประเมินผลผูเ้รียนของโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ยงัคงเป็น
รูปแบบเดิมท่ีเนน้การท่องจ า  2) ดา้นประสิทธิภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนกล่าวคือเม่ือพิจารณาดา้นค่าใชจ่้ายโรงเรียนเอกชน
จดัการศึกษาประหยดักวา่ท่ีรัฐจดั ในขณะท่ีเม่ือพิจารณาจากผลลพัธ์ของระบบในดา้นคุณภาพการศึกษา (คะแนน O-NET) โรงเรียนท่ี
ไดค้ะแนนสูงกว่าร้อยละ50 มีจ านวนนอ้ยมาก  นอกจากน้ีพบว่ามีโรงเรียนท่ีไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานร้อยละ17 ซ่ึงในการจดัท า
แผนพฒันาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2560- 2564 โดยส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน [6] ไดร้ะบุวิสัยทศัน์ “ผูเ้รียน
เป็นพลเมืองดีมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิตดว้ยระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน” และก าหนดเป้าหมายใน
ดา้นคุณภาพของผูเ้รียน ดา้นโอกาสของผูเ้รียน ดา้นประสิทธิภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัและ
สนบัสนุนการศึกษาเอกชน และดา้นระบบการบริหารจดัการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้งก าหนดยทุธศาสตร์ไว ้7 ยทุธศาสตร์  

ความพยายามในการแกไ้ขปัญหาการศึกษาของประเทศไทยท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งในส่วนท่ีเป็นภาพรวมของประเทศ หรือ
แม้กระทั่งในส่วนของภาคเอกชนเองก็ตาม ลว้นมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการพฒันาไปสู่ผูเ้รียนด้วยกันทั้ งส้ิน ซ่ึงแนวทางท่ีมี
ความส าคญัต่อคุณภาพผูเ้รียนและเก่ียวขอ้งโดยตรงกบับทบาทหลกัของสถานศึกษาเอกชนคือ การปฏิรูปการจดัการเรียนการสอน
เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ทั้ งในด้านการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน  
ตลอดจนดา้นการวดัและประเมินผล ทั้งน้ีคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา [7] ระบุว่าในระดบันานาชาติมีหลาย
ประเทศประสบปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกบัประเทศไทย เช่น สาธารณรัฐเคนยา (Kenya) มีปัญหาเร่ืองหลกัสูตรขาดความยืดหยุน่และ 
ขาดแนวทางท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียนไดเ้รียนตามความถนัดและความสามารถของสาธารณรัฐรวนัดา (Rwanda) หลกัสูตรเน้นความรู้
มากกว่าทกัษะการน าความรู้ไปใชท้ าให้ผูเ้รียนขาดทกัษะท่ีเป็นความสามารถท่ีตลาดแรงงานตอ้งการรัฐนิวยอร์ก (New York) 
ประเทศสหรัฐอเมริกายงัไม่ประสบความส าเร็จในการพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นของผูเ้รียนรัฐคูเวต (Kuwait) มุ่งเตรียมพลเมืองของชาติ
สู่โลกกวา้งของประเทศเมก็ซิโก (Mexico) มุ่งแสวงหาแนวทางการสอนท่ีช่วยส่งเสริมสมรรถนะของผูเ้รียนมากกวา่ใหเ้รียนรู้โดย
การท่องจ า สาธารณรัฐโปรตุเกส (Portugal) พยายามลดเน้ือหาสาระการเรียนรู้โดยการก าหนด Essential Learning ของสาธารณรัฐ
เอสโทเนีย (Estonia) มีการปฏิรูปการสอน การประเมินและการจดัการเรียนรู้ใหมุ่้งสู่การบูรณาการความรู้และการปฏิบติัจะเห็นได้
วา่ประเทศต่าง ๆ ดงักล่าวมีปัญหาคลา้ยคลึงกบัประเทศไทยมากและประเทศเหล่านั้นไดพิ้จารณาเลือกการปรับหลกัสูตรให้มุ่งสู่
หลกัสูตรฐานสมรรถนะส าหรับประเทศไทย ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา [8] ไดก้  าหนดกรอบสมรรถนะหลกัของผูเ้รียน
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว ้10 ประการเพ่ือเป็นสมรรถนะหลกัท่ีเด็กและเยาวชนไทยจะตอ้งไดรั้บการพฒันาในช่วงเวลา 12 ปี
ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้สามารถก้าวทนัการเปล่ียนแปลงและด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21  
โดยกรอบสมรรถนะดงักล่าวประกอบดว้ย 1) ดา้นภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 2) ดา้นคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 3) ดา้นการสืบ
สอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 4) ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 5) ด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
6) ดา้นทกัษะอาชีพและการเป็นผูป้ระกอบการ 7) ดา้นทกัษะการคิดขั้นสูงและนวตักรรม 8) ดา้นการรู้เท่าทนัส่ือสารสนเทศและ
ดิจิทลั 9) ดา้นการท างานแบบรวมพลงัเป็นทีมและมีภาวะผูน้ าและ10) ดา้นการเป็นพลเมืองต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสากล 

การน าสมรรถนะมาเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาโดยมีการก าหนดสมรรถนะหลกัของผูเ้รียนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานถือเป็นกา้วส าคญัท่ีน าไปสู่การพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนโดยรวมไดด้งันั้นสถานศึกษาเอกชนซ่ึงเป็นหน่วยงาน หรือองคก์ร
ท่ีมีความใกลชิ้ดกบัผูเ้รียน จึงมีบทบาทท่ีส าคญัอยา่งยิ่งในการขบัเคล่ือนนโยบายต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบติัเพ่ือให้เกิดผลกบัผูเ้รียนอย่าง
แท้จริงโดยท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ก าหนดให้ 
กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการการศึกษาทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ 
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การบริหารงานทัว่ไป ไปยงัสถานศึกษาโดยตรง   บทบาทของสถานศึกษาเอกชนจึงมีหนา้ท่ีหลกัในการบริหารและจดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานใหค้รอบคลุมงานทั้ง 4 ดา้น  คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคลากร และการบริหารทัว่ไป
ใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัสังคมในยคุปัจจุบนัเพ่ือบรรลุเป้าหมายของการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงหากพิจารณาจากขอบข่ายและ
ภารกิจการบริหารและจดัการสถานศึกษา 4 ดา้นแลว้จะเห็นไดว้า่งานวิชาการเป็นงานหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนซ่ึง
ส่งผลโดยตรงต่อผูเ้รียน  ส่วนงานดา้นอ่ืน ๆ เป็นงานสนบัสนุนท่ีจะช่วยส่งเสริมการปฏิบติังานวิชาการใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
ตามแนวคิดของ Smith  and others [9]ไดจ้ดัล าดบัความส าคญัของงานวิชาการไวเ้ป็นอนัดบัแรกจากงานดา้นอ่ืน ๆ โดย ใหค้วามส าคญั
กบังานวิชาการถึงร้อยละ 40 การบริหารงานวิชาการจึงเป็นงานหลกัของสถานศึกษาเอกชน ซ่ึงครอบคลุมการพฒันาหลกัสูตร การน า
หลกัสูตรไปใช ้การจดัการเรียนการสอน การนิเทศ การใชส่ื้อการสอน การวดัและการประเมินผล  และจากขอ้มูลขา้งตน้ท่ีไดร้ะบุถึง
ปัญหาส าคญัต่าง ๆในการจดัการศึกษาท่ีมีความสอดคลอ้งกนัทั้งในระดบัภาพรวมของประเทศ ตลอดจนในส่วนการจดัการศึกษาของ
ภาคเอกชนเองก็ตาม  ถือเป็นตวับ่งช้ีท่ีชดัเจนท่ีสะทอ้นให้เห็นคุณภาพของการจดัการศึกษาท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขและพฒันา
อยา่งเร่งด่วน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ดา้นการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ซ่ึงเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของผูเ้รียนทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองกลยทุธ์การบริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล  
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
1. เพื่อพฒันากลยทุธ์การบริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล 
2. เพื่อประเมินกลยทุธ์การบริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล 
 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 ผูว้จิยัก าหนดวธีิด าเนินการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
 ระยะที ่1 การพฒันากลยทุธ์การบริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล 
 1) ผูว้ิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจากเอกสาร ต ารา บทความ งานวิจัย 2) การสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเอกชนและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารงานวิชาการ 3) ด าเนินการศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์จาก
สภาพแวดลอ้มภายใน และสภาพแวดลอ้มภายนอกเพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม      
4) การพฒันากลยทุธ์การบริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนปีการศึกษา 2562  รวมทั้งส้ิน 3,319 แห่ง ไม่รวมโรงเรียนนานาชาติ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2562) 
 กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนท่ีไดจ้าก
การสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น จ านวน 346 แห่ง ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan  มีผูใ้ห้ขอ้มูล คือ 
ผูอ้  านวยการ และรองผูอ้  านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ 
 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง  ตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา(Content  Validity) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) พบว่าอยูใ่นช่วง 0.80 – 1.00 ตรวจสอบ
ความเท่ียง(Reliability) โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิ อลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  พบวา่ สภาพปัจจุบนัของ
แบบสอบถามมีค่าอ  านาจจ าแนกระหว่าง 0.48 – 0.94 ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.98  และสภาพท่ีพึงประสงคข์องแบบสอบถามมี 
ค่าอ  านาจจ าแนกระหวา่ง 0.45 – 0.87 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.98 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู ้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถ่ี  วิ เคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยโปรแกรมส าเร็จรูป ใชค้่าสถิติ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  วิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น โดยวิธี Priority Need Index Modified (PNI modified) วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคเพื่อพฒันากลยทุธ์ โดยการวิเคราะห์ SWOT analysis และ TOWS Matrix และการวเิคราะห์เน้ือหา 
 ระยะที ่2 การประเมินกลยทุธ์การบริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล 
 1) ผูว้ิจยัด าเนินการจดัสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (connoisseurship) เพื่อประเมินคุณภาพกลยทุธ์ เก่ียวกบัความถูกตอ้ง 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของกลยทุธ์ 2) ด าเนินการจดัประชุมเชิงนโยบายเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญ ผูบ้ริหาร ครู นกัวชิาการ เพ่ือศึกษาแนวทางการน ากลยทุธ์สู่การปฏิบติั   
 เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล เคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพกลยทุธ์ ไดแ้ก่แบบประเมินคุณภาพกลยทุธ์ เก่ียวกบั
ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษา
เอกชนในบริบทสากลเคร่ืองมือในการศึกษาแนวทางการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบติั ไดแ้ก่ ประเด็นการประชุมเชิงนโยบาย และกล
ยทุธ์การบริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินคุณภาพกลยุทธ์โดยการวิเคราะห์เน้ือหา  และใชค้่าสถิติ  
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลการศึกษาแนวทางการน ากลยทุธ์สู่การปฏิบติัโดยการวเิคราะห์เน้ือหา 

 

สรุปผลการวจัิย 
1. กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล  ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ์หลกั 10 กลยทุธ์รอง  

และ 29 วิธีด าเนินการโดยกลยุทธ์หลักได้แก่ 1) กลยุทธ์ยกระดับการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล  
2) กลยทุธ์สร้างความเป็นเลิศดา้นการจดัการเรียนการสอนในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนท่ีเป็นสากล3)กลยทุธ์ยกระดบัการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนท่ีเป็นสากล 4) กลยทุธ์ยกระดบัการนิเทศการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูใน
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนท่ีเป็นสากล 5) กลยทุธ์เร่งรัดการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้เป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีเหมาะสม
กบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี21 

2. การประเมนิกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล ผลการสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญทั้ ง 9 คน ส่วนใหญ่ให้คะแนนในระดับ 4 และ 5 แสดงให้เห็นว่ามีฉันทามติให้กลยุทธ์การ
บริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล มีความถูกตอ้ง  เหมาะสม มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช ้และ  
มีความเป็นประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ส าหรับผลการประชุมเชิงนโยบายผูเ้ขา้ร่วมประชุมส่วนใหญ่เสนอ 
แนวทางการน ากลยทุธ์สู่การปฏิบติั โดยใหส้ถานศึกษาสนบัสนุนทรัพยากรในการจดัการเรียนรู้ การฝึกอบรมบุคลากร การก าหนด
รูปแบบการนิเทศการศึกษาท่ีเหมาะสม และสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 
 

อภิปรายผลการวิจัย   
กลยุทธ์หลกัที ่1 กลยุทธ์ยกระดบัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้มคุีณภาพระดบัสากล มีกลยทุธ์รองคือ กลยทุธ์พฒันา

สมรรถนะครูสู่การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ  และกลยุทธ์สร้างกลไกในการปรับปรุงกระบวนการพฒันาหลกัสูตรของ
สถานศึกษาให้เป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะ เป็นกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นในการใชโ้อกาสดา้นนโยบายของรัฐเพ่ือขจดัจุดอ่อนในดา้น 
การพฒันาหลกัสูตร  สะทอ้นให้เห็นการด าเนินงานดา้นหลกัสูตรของสถานศึกษาเอกชนท่ียงัมีประเด็นท่ีตอ้งการปรับปรุงพฒันา
ให้เหมาะสม ทั้งน้ีเน่ืองจากหลกัสูตรเป็นส่ิงท่ีก าหนดทิศทางการจดัการศึกษาให้เป็นไปในแนวทางท่ีตอ้งการ หากสถานศึกษา
สามารถปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์การพฒันาหลกัสูตรให้เหมาะสมได้แลว้ก็จะเป็นแนวทางของความส าเร็จแรกท่ีจะท าให้
กระบวนการบริหารงานวิชาการประสบความส าเร็จไดเ้ช่นเดียวกนั ดงัท่ี สมาน อศัวภูมิ [10] ระบุวา่หลกัสูตรถือวา่เป็นแบบแผน



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
10 (May - August)  102  - 110  (2020)     Vol. 10, No. 2 

108 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่10 (ฉบบัที ่2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563 

แม่บทท่ีส าคญัในการจดัการเรียนการสอนและเป็นหัวใจของงานบริหารงานวิชาการ ดงันั้นผูบ้ริหาร หน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตรเป็นอยา่งดี และมีความสามารถในการพฒันาและ
บริหารหลกัสูตรไดอ้ยา่งดีจึงจะท าให้การบริหารวิชาการประสบผลส าเร็จ ขณะเดียวกนัสภาวะการศึกษาของประเทศท่ีมีปัญหา
ดา้นคุณภาพผูเ้รียนท าให้ภาครัฐให้ความส าคญักบัการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาของประเทศ  ซ่ึงประเทศไทยก าหนดทิศทาง 
การพฒันาหลกัสูตรโดยเน้นสมรรถนะผูเ้รียนเป็นฐานเช่นเดียวกบัหลายประเทศท่ีพบว่าเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมกบัการพฒันา
ความรู้ ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ให้กบัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา[7] 
ซ่ึงไดศึ้กษาวิจยัและพฒันากรอบสมรรถนะผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาตอนตน้ส าหรับหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจยั
พบวา่กรอบสมรรถนะผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดว้ย 10 สมรรถนะ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการ 6 ประการ
คือ 1) นโยบายและความตอ้งการของประเทศ 2) ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 3) ศาสตร์พระราชา และพระราโชบาย 4) เอกลกัษณ์
ความเป็นไทย 5) พฒันาการตามวยัและความแตกต่างของผูเ้รียน และ 6) มาตรฐานสากล  

กลยุทธ์หลักที่ 2 กลยุทธ์สร้างความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เป็นสากล  
มีกลยุทธ์รองคือ กลยุทธ์พฒันาสมรรถนะครูสู่การผสานกระบวนการสร้างสมรรถนะผูเ้รียน และกลยุทธ์เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
เทคโนโลย ีส่ือการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนเป็นกลยทุธ์ท่ีมุ่งเนน้การใชจุ้ดแขง็ดา้น
การจดัการเรียนการสอน และใชป้ระโยชน์จากโอกาสดา้นสภาพเทคโนโลย ีและดา้นนโยบายของรัฐ ซ่ึงในการจดัการเรียนการสอนนั้น 
จ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงบริบทของการจดัการศึกษาในโลกสากล  ซ่ึงมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ให้กบัผูเ้รียน อยา่งไรก็
ตามหลายประเทศยงัคงประสบปัญหาการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการเน้นเน้ือหา ความรู้มากกว่าการน าความรู้ไปใช ้ ผูเ้รียนขาดทกัษะท่ี
จ าเป็น ซ่ึงจากการศึกษาของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พบว่าประเทศจ านวนมากหันมาให้ความส าคญักบัการจดั
การศึกษาฐานสมรรถนะซ่ึงสอดคล้องกับรายงานของ PISA [7] ท่ีเสนอว่าจากการประเมินความรู้และทักษะของผูเ้รียนพบว่า
ความส าเร็จในชีวติของผูเ้รียนข้ึนอยูก่บัระดบัสมรรถนะของผูเ้รียน ในโลกยคุใหม่สมรรถนะของบุคคลจะมีความซบัซอ้นข้ึน มิใช่เป็น
เพียงทกัษะท่ีก าหนดไวแ้ต่เดิมขณะเดียวกนัการจดัการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ จ าเป็นตอ้งมีวิธีการด าเนินการท่ีเหมาะสมท่ี
สถานศึกษาสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงโดยครูและผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ และเร่ิมทดลองปฏิบติัจากระดบัเร่ิมตน้ตามความพร้อมและ
บริบทของสถานศึกษาได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา [8] ระบุถึงแนวทางในการน ากรอบ
สมรรถนะหลกัของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปพฒันาสมรรถนะใหแ้ก่ผูเ้รียนใน 6 แนวทางไดแ้ก่ แนวทางท่ี1ใชง้านเดิมเสริม
สมรรถนะ  แนวทางท่ี2 ใชง้านเดิมต่อเติมสมรรถนะแนวทางท่ี3 ใชรู้ปแบบการเรียนรู้สู่การพฒันาสมรรถนะแนวทางท่ี4สมรรถนะเป็น
ฐานผสานตวัช้ีแนวทางท่ี5 บูรณาการผสานหลายสมรรถนะและแนวทางท่ี 6สมรรถนะชีวิตในกิจวตัรประจ าวนั 

กลยุทธ์หลักที่ 3  กลยุทธ์ยกระดับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เป็นสากล มีกลยทุธ์รองคือ 
กลยทุธ์พฒันาสมรรถนะครูในการวดัและประเมินผลสมรรถนะผูเ้รียน และกลยทุธ์เพ่ิมประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือขบัเคล่ือน
ระบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกลยทุธ์ท่ีมุ่งเนน้ในการใชโ้อกาสดา้นสภาพเทคโนโลยี และดา้นนโยบายของรัฐเพื่อขจดั
จุดอ่อนในดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยท่ีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้นั้นเป็นหน่ึงในกระบวนการบริหารงานวิชาการ
ท่ีมีความส าคญัและส่งผลโดยตรงต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัวิทยากร เชียงกูล [1] ท่ีไดศึ้กษาสภาวะการศึกษาไทยปี 
2557 – 2558  กล่าวว่าหลกัการประเมินผลท่ีดีจะน าไปสู่การจดัการเรียนการสอนท่ีดีได ้ดงันั้นหากประเทศไทยตอ้งการจะปฏิรูป
การศึกษาให้ไดผ้ลจะตอ้งศึกษาและปฏิรูปเร่ืองการประเมินผลให้สอดคลอ้งกบัการปฏิรูปหลกัสูตรดว้ย สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา[5]พบว่าการปฏิรูปการเรียนการสอนตอ้งปฏิรูปห้องเรียน (Classroom Reform)  ซ่ึงเป็น
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา โดยตอ้งปรับเปล่ียนการวดัและประเมินผลให้มีคุณภาพ สรุปไดด้งัน้ี 1) การวดัประเมินผลตอ้งให้
ความส าคญักบัขอ้มูลยอ้นกลบัเพ่ือพฒันาผูเ้รียนและลดการประเมินเพ่ือตดัสิน2) การวดัประเมินผลตอ้งใช้วิธีการท่ีหลากหลาย
เหมาะสมตามพฒันาการผูเ้รียน 3) การทดสอบระดบัชาติโดยมุ่งเนน้การทดสอบสมรรถนะของผูเ้รียน และ 4) ใหมี้การพฒันาทรัพยากร
การเรียนรู้ดว้ยแพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อพฒันาชุดการเรียนการสอนและส่ือการเรียนรู้ 
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วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่10 (ฉบบัที ่2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 กลยุทธ์หลกัที ่4 กลยุทธ์ยกระดบัการนิเทศการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะครูในการพฒันาคุณภาพผู้เรียนทีเ่ป็นสากล 
มีกลยทุธ์รองคือ กลยทุธ์พฒันาระบบการนิเทศการศึกษาเพื่อการพฒันาสมรรถนะครู และกลยทุธ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบั
บุคคล/องค์กร ทั้ งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพฒันาระบบการนิเทศการศึกษา เป็นกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นการใช้จุดแข็ง 
ด้านการนิเทศการศึกษา เพื่อหลีกเล่ียงภาวะคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอกโดยท่ีการนิเทศการศึกษานั้นมีความส าคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะปัจจุบนัท่ีสภาพแวดลอ้มต่างๆ มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ใน 
ดา้นการศึกษาเกิดข้ึนใหม่ๆ มากมาย การนิเทศการศึกษาจึงมีบทบาทส าคญัในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ครูผูส้อนในสถานศึกษา  
ตลอดจนเป็นกลไกในการติดตามดูแลระบบการบริหารวิชาการของสถานศึกษาด้วย  ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากกลยุทธ์รองท่ีให้
ความส าคญักบัการพฒันาระบบการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาเอกชนโดยการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายภายในและภายนอก
สถานศึกษา สะท้อนให้เห็นว่าระบบการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนยงัมีปัญหาบางประการท่ีท าให้ไม่สามารถ
สนบัสนุนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพสอดคลอ้งกบัปฏิวติั  แกว้รัตนะ [11] ท่ีศึกษาวิจยัรูปแบบ
การนิเทศงานวิชาการภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการนิเทศงานวิชาการภายในของสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กนั คือ การวางแผนกลยทุธ์ไดแ้ก่การก าหนดวิธีการนิเทศ
งานวิชาการใหช้ดัเจน มีการประเมินการวางแผนและติดตามผลการด าเนินงานและมีการใชแ้ผนการนิเทศงานวิชาการเป็นเคร่ืองมือ
ในการแกไ้ขปัญหาดา้นคุณภาพการเรียนการสอนกระบวนการนิเทศ เป็นกระบวนการด าเนินงานท่ีช่วยจ าแนกความตอ้งการของ
บุคลากรในโรงเรียนให้มีความชดัเจนในเร่ืองเป้าหมายและจุดมุ่งหมายทางการศึกษา การนิเทศงานวิชาการคน้พบองคป์ระกอบ
ยอ่ย 5 องคป์ระกอบ คือ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ การพฒันาให้มีแหล่งเรียนรู้และการประเมินผลการนิเทศ และ 
การประเมินผลการศึกษาเป็นองคป์ระกอบท่ีใหน้ าผลการประเมินการนิเทศงานวิชาการน ามาเป็นแนวทางในการนิเทศงานวิชาการ
ในคร้ังต่อไปดว้ยการใหผู้รั้บการนิเทศมีส่วนร่วมในการประเมินผลการนิเทศงานวิชาการ 

กลยุทธ์หลักที่ 5  กลยุทธ์เร่งรัดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เหมาะสมกับผู้เรียนใน
ศตวรรษที ่21  มีกลยทุธ์รองคือ กลยทุธ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงาน/ชุมชนและผูป้กครองเพ่ือร่วมขบัเคล่ือนหลกัสูตร
ฐานสมรรถนะของสถานศึกษา และกลยทุธ์สร้างกลไกใหส้ถานศึกษาเป็นฐานในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ เป็นกลยทุธ์ท่ี
มุ่งเน้นในการแกไ้ขและลดจุดอ่อนดา้นการพฒันาหลกัสูตร โดยหลีกเล่ียงภาวะคุกคามจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ทั้งน้ีจาก 
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในของการบริหารงานวชิาการส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากลพบวา่มีจุดอ่อนท่ีส าคญัใน
ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ซ่ึงผูว้ิจยัไดพิ้จารณาประเด็นน้ีและก าหนดเป็นกลยทุธ์หลกัท่ี 1 ยกระดบัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพระดบัสากลไวแ้ลว้นั้น อยา่งไรก็ดีกระบวนการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจาก
ผูเ้ก่ียวข้องหลายฝ่าย ขณะท่ีสถานศึกษาเองก็ต้องมีบทบาทส าคัญในการประสานความร่วมมือเพ่ือให้การพฒันาหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะของสถานศึกษาสามารถน าไปใช้เพ่ือสร้างสมรรถนะให้กับผูเ้รียนได้สอดคล้องกับการศึกษาของอนุสรา  
สุวรรณวงศ์ [12] ท่ีไดศึ้กษาวิจยักลยุทธ์การบริหารเพ่ือเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน พบว่า 
กลยทุธ์สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชนประกอบดว้ย 5 กลยทุธ์ไดแ้ก่ 1) กลยทุธ์สร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ 2) กลยทุธ์ปฏิรูปการบริหารงานบุคคลสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 3) กลยทุธ์สร้างวฒันธรรมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวชิาชีพ 4) กลยทุธ์จดัการความรู้ทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 5) กลยทุธ์การกระจายความเป็นผูน้ าทางวิชาชีพ 

 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิัยไปใช้  
1. กลยทุธ์หลกัท่ีสถานศึกษาเอกชนควรจะตอ้งวางแผนเชิงรุกในการน าไปปฏิบติัคือกลยทุธ์ยกระดบัการพฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษาให้มีคุณภาพระดบัสากล เน่ืองจากผลการวิจยั พบวา่ดา้นการพฒันาหลกัสูตรเป็นจุดอ่อนของการบริหารงานวิชาการ
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ส าหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากลจึงควรเร่งพฒันาการใชป้ระโยชน์จากนโยบายของรัฐท่ีสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาให้เป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะ และเร่งการพฒันาสมรรถนะครู  สร้างกลไกในการปรับปรุงกระบวนการพฒันา
หลกัสูตร  ตลอดจนส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมต่างๆเพ่ือสนับสนุนกระบวนการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาให้
สามารถพฒันาสมรรถนะผูเ้รียนอยา่งเป็นรูปธรรม   เพื่อลดภาวะคุกคามดา้นสภาพสังคม  สภาพแวดลอ้ม และสภาพเศรษฐกิจ 

2. กลยทุธ์หลกัท่ีสถานศึกษาควรน าไปปฏิบติัไดท้นัทีคือกลยทุธ์สร้างความเป็นเลิศดา้นการจดัการเรียนการสอนใน 
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนท่ีเป็นสากล    เน่ืองจากผลการวจิยัพบวา่การจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในบริบทสากล 
เป็นจุดแขง็ท่ีมีค่าเฉล่ียของสภาพปัจจุบนัมากท่ีสุดแสดงใหเ้ห็นถึงความแขง็แกร่งทางดา้นการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา
เอกชนดงันั้นสถานศึกษาเอกชนจึงควรพฒันาสมรรถนะของครูในดา้นการผสานกระบวนการสร้างสมรรถนะผูเ้รียน  โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลย ี ส่ือการเรียนรู้  และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ตลอดจนส่งเสริมใหเ้กิดภาคีเครือข่ายเพ่ือการคิดคน้
นวตักรรมการจดัการเรียนการสอนท่ีสามารถพฒันาคุณภาพผูเ้รียนท่ีเป็นสากล  

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการบริหารการนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการพฒันาสมรรถนะผูเ้รียนตาม

กรอบสมรรถนะผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัความตอ้งการจ าเป็นในการบริหารงานวิชาการท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะผูเ้รียนเป็นฐาน

ของสถานศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนัตามขนาด บริบท และสังกดัในแต่ละพ้ืนท่ี 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันากลยุทธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียงในสถานศึกษาเอกชน  

2) ประเมินกลยุทธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียงในสถานศึกษาเอกชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสม มีขั้นตอน 
การวิจยัแบ่งออกเป็น  2 ระยะ ดงัน้ี ระยะท่ี 1 การพฒันากลยทุธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียงในสถานศึกษาเอกชน 
กลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู จ านวน 692 คน ผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวฒิุ 
จ านวน 6 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าดชันี PNI Modified และการวิเคราะห์เน้ือหา ระยะท่ี 2 การรับรองกลยทุธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและ 
การเป็นพี่เล้ียงในสถานศึกษาเอกชน ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์   
โดยการสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 9 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบประเมินคุณภาพกลยทุธ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหา
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา ศึกษาแนวทางการน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัโดยการจดัประชุมเชิงนโยบายร่วมกบั
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจ านวน 16 คน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) กลยทุธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียงในสถานศึกษาเอกชนพบวา่ ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ์ 
ไดแ้ก่ (1) รักษาและส่งเสริมค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รท่ีมุ่งเนน้คุณภาพการศึกษา  (2) เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรดา้นการนิเทศสู่
ความเป็นมืออาชีพ (3) พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนระบบการด าเนินงานนิเทศ (4) ขบัเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ระบบการด าเนินงานการนิเทศ และ (5) พลิกโฉมการจดัโครงสร้างองคก์ารท่ีเอ้ือต่อระบบการนิเทศ โดยมีกลยทุธ์รอง 11  
กลยทุธ์ และ 39  วธีิการด าเนินการ 2) กลยทุธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียงในสถานศึกษาเอกชนมีความถูกตอ้ง เหมาะสม 
เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ โดยภาพรวมทุกกลยุทธ์อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนแนวทางการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติันั้น (1) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตอ้งแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นแบบอยา่ง (2) มีระบบการส่ือสารและระบบการพฒันาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึง (3) การก ากบั 
ติดตามอยา่งสม ่าเสมอ 
 

ค าส าคญั : กลยทุธ์การบริหาร การนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียง  สถานศึกษาเอกชน 
 

Abstract  
This research aimed to: 1) develop administration strategies for coaching and mentoring supervision in private school and  

2) assess administration strategies for coaching and mentoring supervision in private school. A mixed-method approach was adopted.  
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The research comprised of two phases, namely the development of administration strategies for coaching and mentoring supervision in private 
school, and validation of the developed strategies. Phase I involved developing administration strategies for coaching and mentoring supervision 
in private school. The sample of survey respondents comprised of 692 school administrators and teachers while that of interviewees included 
six qualified individuals. The data were collected through a questionnaire and an interview. In addition, the data were analyzed through the 
statistical analysis including frequency, percentage, means, a standard deviation and PNI Modified, and content analysis. Phase II was concerned 
with the validation of developed administration strategies for coaching and mentoring supervision in private school. In particular, it involved 
validating accuracy, appropriateness, feasibility and effectiveness of the strategies through connoisseurship. The informants in this phase were 
nine experts. The research instrument was an assessment form of strategy quality. The collected data were analyzed through means, standard 
deviations and content analysis. Moreover, the study further explored guidelines on practical implementation of strategies through a policy 
discussion with sixteen stakeholders; the data were analyzed through content analysis. 

The research results showed that:  1) There were five administration strategies for coaching and mentoring supervision in private 
school as follows: (1) preservation and promotion of quality-oriented organizational custom and culture; (2) promotion of employees’ 
excellent supervision performance; (3) development of the information technology system for supervision; (4) driving the professional 
learning community process to the supervision system; and (5) restructuring the organization structure for the supervision system. There 
were eleven sub-strategies and thirty-nine procedures. 2) Overall, the developed administration strategies for coaching and mentoring 
supervision in private school were accurate, appropriate, feasible and beneficial at a highest level. In order to implement the strategies in 
practice, (1) school administrators ought to display behavior as a model, (2) have the effective communication and staff improvement system 
and (3) monitor them regularly. 

    

Keywords : Administration strategies, coaching and mentoring supervision, private school 
 
 

บทน า   
จากการท่ีสภาพสังคมในปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นพลวตั ความเจริญกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อ 

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงดา้นสภาพแวดลอ้ม สังคม วฒันธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อยา่งไรกดี็ ศกัยภาพและคุณภาพของประชากรไทยในปัจจุบนัเป็นส่ิงท่ีส าคญัและทา้ทายอยา่งมากในการพฒันาประเทศให้ทนักบั
การเปล่ียนแปลงของบริบทท่ีสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนม้เปล่ียนอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อน
หลายมิติ ทั้งน้ี โมเดลในการพฒันาประเทศไทยนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายและปาฐกถา
พิเศษในงานต่าง ๆว่า จะน าพาประเทศกา้วสู่โมเดล“Thailand  4.0” โดยโมเดลน้ีเป็นแนวคิดท่ีจะน าโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
“Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม”  ส าหรับการศึกษาของประเทศไทยตั้งแต่ Education1.0 
จนถึง Education 4.0 ท่ีเน้นการท่องจ าต าราและท าแบบฝึกหัด จนเขา้สู่ Education 4.0 ท่ีเปล่ียนไปการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมยัใหม่เป็นเคร่ืองกระตุน้การเรียนรู้ มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสร้างสรรคน์วตักรรมและการวิจยัดว้ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถแข่งขนัของประเทศ ทั้ งน้ี ประเทศไทยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยใน
ยทุธศาสตร์ท่ี 4.3 ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพฒันาท่ีส าคญัเพื่อพฒันา
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวยัให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21[1] อยา่งไรก็ดี ท่ีผา่นมาการศึกษา
เอกชนเป็นระบบการศึกษาท่ีมีบทบาทส าคญัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นทุนมนุษยท่ี์มีศกัยภาพ เป็น
ก าลงัส าคญัของการพฒันาประเทศ ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไดจ้ดัท าแผนพฒันาการศึกษาเอกชน  
พ.ศ.2560-2564 ข้ึน เพ่ือรองรับการพฒันาการศึกษาของประเทศตามกรอบทิศทางดงักล่าว โดยแผนพฒันาการศึกษาเอกชน  
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พ.ศ.2560-2564  มุ่งบรรลุวิสัยทศัน์ “ผูเ้รียนเป็นพลเมืองดี มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็น เรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต ดว้ยระบบการศึกษาท่ีมี
คุณภาพไดม้าตรฐาน” [2]  

ในขณะท่ีสภาพปัจจุบนัของระบบการศึกษาเอกชนนั้นแมว้่าจะมีจุดแข็งหลายประการ แต่ก็ยงัตอ้งประสบกบัปัญหาใน
หลายดา้น ไม่วา่จะเป็นในส่วนท่ีเก่ียวกบัคุณภาพของผูเ้รียน ซ่ึงปัญหาดงักล่าวสะทอ้นไดจ้ากผลการพฒันาการศึกษาเอกชนในดา้น
ต่าง ๆ โดยเฉพาะดา้นคุณภาพผูเ้รียน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแมว้่าในภาพรวมบางระดบัชั้นและในบางวิชาจะมีคะแนน  
(O-NET) เฉล่ียสูงกวา่คะแนนเฉล่ียของประเทศ แต่ยงัต ่ากวา่ร้อยละ 50 และมีความแตกต่างของผลคะแนนระหวา่งพ้ืนท่ีค่อนขา้ง
สูง มีโรงเรียนท่ีไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานร้อยละ 17 [3] โดยปัญหาดา้นคุณภาพผูเ้รียนดงักล่าวขา้งตน้ ช้ีให้เห็นว่า ครู เป็น
ปราการและกลไกในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน อน่ึง ในการพฒันาครูเพ่ือส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนโดยตรงนั้น การนิเทศเป็นภารกิจ
ท่ีส าคญัประการหน่ึง เน่ืองจากการนิเทศเป็นกิจกรรมการแนะน าและช่วยเหลือครูโดยตรง อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้น้ีจะส าเร็จไดผ้ลนั้น ย่อมข้ึนอยู่กบัทกัษะและความสามารถของผูนิ้เทศ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ   
ท่ีผูนิ้เทศน ามาใชใ้นการนิเทศการศึกษาโดยให้ครูมีโอกาสคน้ควา้งานท่ีจะตอ้งท าดว้ยตนเอง   เพ่ือให้เกิดความงอกงามข้ึน เม่ือได้
เรียนรู้และมีความเจริญงอกงามแลว้  ย่อมจะไดรู้้จักปรับปรุงงานดา้นการเรียนการสอนให้ไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน [4]  
อยา่งไรกดี็ พบวา่ กระบวนการนิเทศในสถานศึกษาเอกชนยงัไม่มีประสิทธิภาพและประสบปัญหาหลายประการซ่ึงสะทอ้นไดจ้าก
มีสถานศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินดา้นการนิเทศภายในโรงเรียนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) รอบสาม ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญั คือ 
โรงเรียนขาดผูเ้ช่ียวชาญการนิเทศ [5] ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานวิจยัการติดตามผลการประกนัคุณภาพภายในและการประกัน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาเอกชน พบว่า สถานศึกษาประเภทสามญัศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษามากท่ีสุด คือ ภาระงานของผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร มีมากจนไม่สามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ไดดี้ และตอ้งการการนิเทศจากหน่วยงานตน้สังกดัเป็นระยะ ๆ หรือระหวา่งสถานศึกษาดว้ยกนั [6] 

แนวคิดการนิเทศโดยการช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียง (coaching and mentoring) เป็นการพฒันาองคก์รให้เป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้มุ่งเนน้การเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูช้ี้แนะและผูไ้ดรั้บการช้ีแนะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาความสามารถและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการท างาน [7] ส่วนการเป็นพ่ีเล้ียงเป็นการดูแลให้ค  าปรึกษาและแนะน าครูท่ีเขา้สู่วิชาชีพครูท่ีมีประสบการณ์ใน
การสอนนอ้ยให้มีแนวทางในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี [8] นอกจากน้ี งานวิจยัของ ธารทิพย ์นรังศิยา [9]  เร่ือง แนวทางการช้ีแนะ
และการเป็นพ่ีเล้ียงครู: บทเรียนจาก การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบวา่ ผลการถอดบทเรียนเก่ียวกบัการปฏิบติัการช้ีแนะ
และการเป็นพ่ีเล้ียงจากกรณีศึกษาพบว่า ผลลพัธ์ส าคญัท่ีเกิดจากการช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียง ไดแ้ก่ การเสริมสร้างวฒันธรรม 
การท างานร่วมกนับนฐานวิชาชีพครูการผลกัดนัให้โรงเรียนมีความเขม้แข็งเชิงวิชาการดว้ยวิธีการท างานภายในโรงเรียน และ
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของมิลินทรา กวนิกมลโรจน์ [10]  เร่ือง การวจิยัและพฒันากระบวนการช้ีแนะท่ีอิงทฤษฎีการเรียนรู้สู่การ
เปล่ียนแปลงเพื่อปรับชุดความคิดดา้นการจดัการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา โดยพบวา่ กระบวนการช้ีแนะท่ีอิงทฤษฎีการ
เรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงเพ่ือปรับชุดความคิดดา้นการจดัการเรียนการสอนมีลกัษณะเป็นกระบวนการท่ีน ามาใชใ้นการปรับชุด
ความคิดดา้นการจดัการเรียนการสอนของครูโดยเป็นการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ การไตร่ตรองทางความคิด การลงมือปฏิบติัและ
การมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกันระหว่างครูและผูเ้ก่ียวขอ้ง ซ่ึงการน าแนวคิดกระบวนการช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียง (Coaching and 
Mentoring) มาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการนิเทศ จึงช่วยพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน อนัจะส่งผลถึงการพฒันาคุณภาพ
ของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 [11]   

จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัเห็นว่าการน าการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงมาใชใ้นสถานศึกษาเอกชนตอ้ง
อาศยักระบวนการเชิงกลยุทธ์เป็นแนวคิดอนัน าไปสู่วิธีการในการพฒันาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 
ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจและศึกษาและพฒันากลยุทธ์การนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียง (Coaching and mentoring)  เพื่อให้ 
การยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุตามเป้าหมายต่อไป 
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วตัถุประสงค์  
1. เพ่ือพฒันากลยทุธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชน 
2. เพ่ือประเมินกลยทุธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชน  
 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิธีการวิจยัแบบผสม (Mixed Methods) ระหว่างวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) และ
วิธีการวจิยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) แบ่งการวจิยัออกเป็น  2 ระยะ ดงัน้ี   
 ระยะที่ 1 การพฒันากลยุทธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพีเ่ลีย้งในสถานศึกษาเอกชน มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันากลยทุธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษา
เอกชน 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารส าหรับการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงใน
สถานศึกษาเอกชน 3) วิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันากลยทุธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงใน
สถานศึกษาเอกชน 4) วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามในการบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงใน
สถานศึกษาเอกชน และ 5) ร่างกลยทุธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชน 
 ประชากร กลุ่มตวัอย่างและผู้ให้ข้อมูล  
 ประชากร ไดแ้ก่ โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งส้ิน 3,319 โรงเรียน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่
โรงเรียนเอกชนท่ีไดจ้ากการสุ่มจ านวน 346 โรงเรียน โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และ
ครูของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาโรงเรียนละ 2 คน รวมจ านวนทั้งส้ิน 692 คน และผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์ คือ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 6 คน 
 เคร่ืองมือในการวิจัย 
 เคร่ืองมือในการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถาม เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารการนิเทศ
แบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.80 และ 1.00 ตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) โดยใชสู้ตร
สัมประสิทธ์ิ อลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัมีค่าอ  านาจจ าแนก
ระหว่าง 0.45-0.92 ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.99 และสภาพท่ีพึงประสงค์มีค่าอ  านาจจ าแนกระหว่าง 0.41-0.92 ค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.98  และ 2) แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างโดยไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่า ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เน้ือหา และจัดกลุ่มค่า 
ความตอ้งการจ าเป็นและวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียง
ในสถานศึกษาในรูปแบบ TOWS Matrix  
 ระยะที่ 2 การรับรองกลยุทธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพีเ่ลีย้งในสถานศึกษาเอกชน มี 2 ขั้นตอน ดงัน้ี  
1) ประเมินความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปไดข้องการน าไปใช ้และความเป็นประโยชน์ ของกลยทุธ์การบริหาร 
การนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชน และ 2) ศึกษาแนวทางการน ากลยุทธ์การบริหารการนิเทศแบบ
ช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงสู่การปฏิบติัในสถานศึกษาเอกชน 

ผู้ให้ข้อมูล 
ผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (connoisseurship) ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหาร

การศึกษาและการช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงจ านวน 9 คน และผูเ้ขา้ร่วมประชุมเชิงนโยบายประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ครู นกัวิชาการ  
ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีจ านวน 16 คน 
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เคร่ืองมือในการวิจัย 
เคร่ืองมือในการวิจัย  ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของ 
การน าไปใช ้และความเป็นประโยชน์ของกลยทุธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่า ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เน้ือหา 

 

สรุปผลการวจัิย 
การวจิยั เร่ือง กลยทุธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชนผลการวจิยั พบวา่ 
1. ผลการพฒันากลยทุธ์ มีรายละเอียดโดยสรุป ดงัน้ี  

 1.1 สภาพปัจจุบันของการบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงส าหรับสถานศึกษาเอกชนจาก 
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X ̅ = 3.8823, S.D.= 0.8501) สภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหาร
การนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงส าหรับสถานศึกษาเอกชนจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
 ( X ̅ = 4.8788, S.D.= 0.5584)  

1.2 สภาพปัจจุบันของการบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงส าหรับสถานศึกษาเอกชนจาก 
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกโดยภาพรวมสภาพปัจจุบนัอยูใ่นระดบัมาก ( X ̅ = 3.9640, S.D.= 0.8687) สภาพท่ีพึงประสงค์
ของการบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงส าหรับสถานศึกษาเอกชน จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X ̅ = 4.8723, S.D.= 0.5568)  

1.3 สภาพแวดลอ้มภายในของการบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชน พบว่า 
ประเด็นท่ีมีความต้องการจ าเป็นในระดับสูงและเป็นจุดอ่อน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (PNI Modified = 0.2585) ด้านระบบการ
ด าเนินงาน (PNI Modified = 0.2578) และดา้นโครงสร้างองคก์าร (PNI Modified = 0.2575) ประเด็นท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นใน
ระดบัต ่าและเป็นจุดแข็ง ไดแ้ก่ ดา้นค่านิยมร่วมและวฒันธรรมองคก์ร (PNI Modified = 0.2551) ดา้นบุคลากร (PNI Modified = 
0.2556) และทกัษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร PNI Modified = 0.2558) 
 1.4 สภาพแวดลอ้มภายนอกของการบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชน พบว่า 
ประเด็นท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นในระดบัสูงและเป็นภาวะคุกคาม ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ (PNI Modified = 0.2566) และดา้นสังคม
และวฒันธรรม (PNI Modified = 0.2383) ประเด็นท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นในระดบัต ่าและเป็นโอกาส ไดแ้ก่ ดา้นปัจจัยด้าน
การเมือง นโยบายต่างของรัฐบาลและกฎหมาย (PNI Modified = 0.2126) และดา้นเทคโนโลย ี(PNI Modified = 0.2103) 

 1.5 กลยทุธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชนพบวา่ ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ์
หลกั และ 11 กลยุทธ์รอง ดงัน้ี  กลยุทธ์หลกัท่ี 1รักษาและส่งเสริมค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา 
ประกอบดว้ย กลยทุธ์รองท่ี 1.1 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผูน้ าเพ่ือการสร้างการยอมรับ ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร และ
กลยทุธ์รองท่ี 1.2 เสริมแรงพฤติกรรมทางค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร กลยทุธ์หลกัท่ี 2 เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรดา้น
การนิเทศสู่ความเป็นมืออาชีพ ประกอบดว้ย กลยุทธ์รองท่ี 2.1 ส่งเสริมทกัษะ  ความรู้ ความสามารถ ดา้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินการนิเทศ และกลยุทธ์รองท่ี 2.2 สร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์หลกัท่ี 3 พฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนระบบการด าเนินงานนิเทศ ประกอบดว้ย กลยทุธ์รองท่ี 3.1 พฒันาระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ
สนับสนุนระบบงานนิเทศ และกลยุทธ์รองท่ี 3.2 พฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการนิเทศ กลยุทธ์หลกัท่ี 4 ขบัเคล่ือน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ระบบการด าเนินงานการนิเทศ ประกอบดว้ย กลยุทธ์รองท่ี 4.1 ปฏิรูประบบการ
บริหารงานบุคลากร กลยทุธ์รองท่ี 4.2 วางแผนงานความร่วมมือการขบัเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การ
ปฏิบติั และกลยทุธ์รองท่ี 4.3 ก ากบั ติดตามนิเทศและประเมินผล การขบัเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และ
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กลยทุธ์หลกัท่ี 5 พลิกโฉมการจดัโครงสร้างองคก์ารท่ีเอ้ือต่อระบบการนิเทศ ประกอบดว้ยกลยุทธ์รองท่ี 5.1 ปรับโครงสร้างการ
บริหารงานแบบไขวก้นัระหวา่งฝ่ายงานต่าง ๆ (Matrix Structure) ท่ียืดหยุน่และคล่องตวัและกลยทุธ์รองท่ี 5.2 บริหารจดัการการ
เปล่ียนแปลงองคก์รเชิงรุก 

2. ผลกการประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ และความเป็นประโยชน์ ของ 
กลยุทธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชนจากการสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า  
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และผลการประชุมเชิงนโยบายร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดใ้หข้อ้เสนอเชิงนโยบายเก่ียวกบัแนว
ทางการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบติันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นแบบอยา่ง มีระบบการส่ือสารและระบบการ
พฒันาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการก ากบั ติดตามอยา่งสม ่าเสมอ 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจยั ไดพ้ฒันากลยทุธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชนประกอบดว้ย 5    

กลยทุธ์หลกั 11 กลยทุธ์รอง สามารถอภิปรายไดด้งัต่อไปน้ี 
1. กลยทุธ์หลกัท่ี 1 รักษาและส่งเสริมค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รท่ีมุ่งเนน้คุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์รอง 

คือ 1) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผูน้ าเพ่ือการสร้างการยอมรับ ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร และ2) เสริมแรงพฤติกรรมทาง
ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร สะท้อนให้เห็นว่า ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรของสถานศึกษาเอกชนท่ีให้ความส าคัญกับ 
การยกระดบัคุณภาพผลสัมฤทธ์ิ  จึงถือเป็นจุดแขง็ของสถานศึกษาเอกชนท่ีตอ้งรักษาและส่งเสริมใหเ้กิดเป็นพลงัในการขบัเคล่ือน
การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียง โดยมีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผูน้ าและการเสริมแรงพฤติกรรม
ทางค่านิยม และวฒันธรรมองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ออ้มอารี สุวรรณศรี [12] เร่ือง การพฒันากลยุทธ์การเสริมพลงั
อ านาจครูโรงเรียนเอกชนท่ีไดร้ะบุว่า กลยุทธ์หลกัท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร ไดแ้ก่ 1) กล
ยทุธ์การสร้างเวทีศกัยภาพครู 2) กลยทุธ์การสร้างจิตส านึกความเป็นเจา้ของร่วมกนั เป็นกลยทุธ์ท่ีก าหนดจากจุดแขง็ ของโรงเรียน
ท่ีผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และเป็นไปแนวทางเดียวกนักบังานวจิยัของ บณัฑิต พดัเยน็ [13] ศึกษาเร่ือง 
กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลระดบัประถมศึกษา กล่าวว่า  กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ
ประถมศึกษา ประกอบดว้ยกลยุทธ์ท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) กลยุทธ์การสร้างผูน้ าการเปล่ียนแปลง 2) กลยุทธ์การะดมสรรพก าลงั 3) กล
ยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วม 4) การสร้างความตระหนัก 5) การสร้างครูมืออาชีพ 6) การท างานร่วมกนั 7) การสร้างวฒันธรรม
องค์กร 8) การพฒันานวตักรรมและสารสนเทศ นอกจากน้ี ผลการวิจยัของ Wilson and Coolican [14] ยงัสนับสนุนว่าการท่ีครู
ไดรั้บการยอมรับจากผูร่้วมงานและผูบ้ริหารเป็นครูท่ีมีพลงัอ านาจสูง ดงันั้นจึงควรจดั ส่ิงแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการใหค้รูรับรู้ตนเอง
ในเชิงบวก โดยเร่ิมท่ีผูบ้ริหารปรับวฒันธรรมองค์กรให้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัให้มากข้ึน และยงัสามารถ
ส่งเสริมให้ครูรับรู้วา่ไดรั้บการ ยอมรับจากผูบ้ริหาร เพ่ือนร่วมงาน ผูป้กครองและคนในชุมชนดว้ยกลยุทธ์ง่ายๆ คือการประกาศ 
ยกย่องรางวลัความภาคภูมิใจและการเอาใจใส่ครูอย่างจริงใจ ซ่ึงผูว้ิจยัวิเคราะห์จากจุดแข็งของสถานศึกษาเอกชนท่ีมุ่งพฒันา
ความรู้ความสามารถของครูอย่างเต็มท่ี เพ่ือท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นท่ีพึงพอใจของ ผูป้กครอง จากสภาพแวดลอ้ม 
ดงักล่าวจึงเหมาะสมท่ีจะก าหนดกลยุทธ์รักษาและส่งเสริมค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาเป็นกลยุทธ์
หลกัของการบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชน 

2. กลยทุธ์หลกัท่ี 2 เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรดา้นการนิเทศสู่ความเป็นมืออาชีพประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์รอง คือ 1) 
ส่งเสริมทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการนิเทศ และ2 ) สร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
เน่ืองจากการเสริมสร้างดา้นสมรรถนะของบุคลากรดา้นการนิเทศช่วยผลกัดนัและขบัเคล่ือนใหก้ารจดัการศึกษาบรรลุเป้าหมายอยา่ง
มีประสิทธิภาพ งานวิจยัของ ดารณีย ์พยคัฆก์ุล [15] เร่ือง การพฒันาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศกมื์ออาชีพ 
ในการพฒันาสมรรถนะของคนในองค์การให้สามารถปฏิบติังานจนประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งประกอบด้วย 
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สมรรถนะดา้นความรู้ สมรรถนะดา้นทกัษะความสามารถ และสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะและแรงจูงใจ นอกจากน้ี จากการสรุปของ 
มาเรียม นิลพนัธ์ [16] พบว่า สมรรถนะของศึกษานิเทศก์แนวใหม่จากการประเมินโครงการพฒันาครูทั้ งระบบของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีดงัน้ี คุณลกัษณะของศึกษานิเทศก์ท่ีพึงประสงค์หรือมืออาชีพคือ ควรเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา
ช่วยเหลือ(Coach) เป็นพ่ีเล้ียง (Mentor) เป็นผูว้ิจยั (Researcher) เป็นผูพ้ฒันา (Developer)และศึกษานิเทศก์ท่ีพึงประสงค์ควรจะมี
ลักษณะ 9Cs9Ts9Ss คือ เป็นผูท่ี้มีความรู้แบบ 9Cs  มีความสามารถแบบ 9Ts และมีบุคลิกลักษณะแบบ 9Ss ดังน้ี ด้านความรู้ 
 9 Cs; COVER, CLEAR,CONTENT, CREATIVE, CONGRUENCE, CONCEPT, CONCRETE, CHANGE, CONSTRUCT   
 ด้านความสามารถ 9 Ts; TARGET, TRANSFER, TACTICS, TECHNOLOGY, TEAM, TECHNIQUE, THINKING, TREND, 
TEACHER OF TEACHERS ด้าน บุค ลิกลักษณะ  9Ss ;SMART, SMILE, SMALL, SUPER MODEL,SPIRIT, SHARING, 
SERVICE MIND,STANDARD, SOCIAL RELATIONSHIP  

3. กลยุทธ์หลักท่ี 3 พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการด าเนินงานนิเทศ  ประกอบด้วย  
2 กลยทุธ์รอง คือ 1) พฒันาระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนุนระบบงานนิเทศ 2) พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศทาง 
การนิเทศ เน่ืองจาก ปัจจุบนั ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเป็นเคร่ืองมือท่ีใชก้ารส่ือสารระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ
ช่วยสร้างความเขา้ใจกนัโดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพไดห้ลากหลายช่องทาง อีกทั้ง ช่วยให้ครูสามารถใชส่ื้อ
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และน่าสนใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ สุดารัตน์ แสงสว่าง 
[17] กล่าววา่ การนิเทศมีการใชส่ื้อ หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ ทุกคร้ังท่ีนิเทศนบัวา่เป็นส่ิงส าคญั เน่ืองจากเป็นตวักลางในการถ่ายทอด
เน้ือหาจากผูนิ้เทศไปยงัผูรั้บการนิเทศ อยา่งไรกต็ามส่ือเพ่ือการนิเทศจะมีคุณค่าเม่ือผูนิ้เทศน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสมถูกวิธี ซ่ึงก่อนจะ
น าส่ือแต่ละอยา่งไปใชผู้นิ้เทศจะตอ้งศึกษา ถึงลกัษณะและคุณสมบติัของส่ือ ขอ้ดี ขอ้เสีย ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัส่ือ และการใชส่ื้อแต่ละ
อยา่งให้ละเอียดถ่ีถว้นตลอดจนการผลิตและใชส่ื้อให้เหมาะสมกบัสภาพการนิเทศ ท านองเดียวกนักิจกรรมท่ีส าคญัประการหน่ึง
ของผูนิ้เทศในระหว่าง การด าเนินการนิเทศ คือ การเก็บขอ้มูล เร่ืองราว สภาพปัญหาพฤติกรรมครู ก่อนการนิเทศ ระหว่างการ
นิเทศ และหลงัการนิเทศส้ินสุด เหล่าน้ีตอ้งอาศยัเคร่ืองมือต่าง ๆ ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผูนิ้เทศจ าเป็นตอ้งเตรียมการในการ
จดัหาหรือสร้างเคร่ืองมือเพื่อการนิเทศใหพ้ร้อม  

4. กลยทุธ์หลกัท่ี 4 ขบัเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ระบบการด าเนินงานการนิเทศประกอบดว้ย 
3 กลยทุธ์รอง คือ 1) ปฏิรูประบบการบริหารงานบุคลากรโดยสร้างคณะกรรมการขบัเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 2) วางแผนงานความร่วมมือการขบัเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพสู่การปฏิบติั และ 3) ก ากบั ติดตาม
นิเทศและประเมินผลการขบัเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เน่ืองจากกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เป็นเป็นการรวมตวักนัท างานไปพฒันาทกัษะและการเรียนรู้ โดยรวมตวักนัแลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  
เป็นการท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม เกิดการไตร่ตรองสะท้อนคิดร่วมกัน ใช้ระบบการศึกษาผ่านการถอดบทเรียนใน 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วิชยั วงษใ์หญ่ และมารุต พฒัผล [18] ท่ีกล่าวถึงการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ว่า PLC เปรียบเสมือนเป็น Assembly Point 
หรือจุดรวมของนกัวิชาชีพแสดงพลงัความสามคัคีของนกัวิชาชีพ สองนกัรบท่ีมีพลงัท่ีสุดของนกัวิชาชีพ คือความอดทน และเวลา 
การลงมือท าเท่านั้นท่ีจะเปล่ียนความฝันให้เป็นความจริงได ้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ท าให้ผูส้อนมีความรู้ในส่ิงท่ีสอน
ไดรั้บการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ตลอดจนสมรรถนะอ่ืน ๆ และจากการท่ีผูส้อนไดรั้บการพฒันาดงักล่าวจะส่งผลไปยงั
คุณภาพของผูเ้รียน คือ ความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทกัษะและสมรรถนะดา้นต่าง ๆ ตามท่ีกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพไดน้ ามาเป็นประเด็นการเรียนรู้และพฒันาของกลุ่ม  และไปในทิศทางเดียวกบังานวิจยัของ อนุสรา สุวรรณวงศ ์[19]  เร่ือง 
กลยทุธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพส าหรับครูโรงเรียนเอกชน ไดใ้หท้ศันะวา่ แนวคิดชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพดงักล่าวสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ ของการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษท่ีสองตามกรอบแนวทางการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้ 4 ประการ คือ พฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พฒันาคุณภาพครูยุคใหม่ พฒันาคุณภาพ 
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สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่ และพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่ และพบวา่กลยทุธ์การบริหารเพ่ือเสริมสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน ประกอบดว้ย 5 กลยุทธ์ไดแ้ก่ (1) กลยุทธ์สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(2) กลยทุธ์ปฏิรูปการบริหารบุคลากรสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (3) กลยทุธ์ สร้างวฒันธรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (4) กลยทุธ์จดัการความรู้ทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง (5) กลยทุธ์กระจายความเป็นผูน้ าทางวิชาชีพ รวมถึงสอดคลอ้งกบั 
ชวนพิศ อตัเนตร ปัญญา ทองนิล วิริยา วิริยารัมภะ และ จิรศุภา ปล่องทอง [20] ท่ีไดใ้หท้ศันะวา่ การบูรณาการการโคช้ การศึกษา
ชั้นเรียน และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเป็นการบูรณาการ นวตักรรม การพฒันาคุณภาพครู คุณภาพคนท่ีมุ่งให้ทุก
คนเกิดความตระหนกัต่อการพฒันาตนเอง ความภาคภูมิใจต่อ ผลการพฒันาตนเองโดยทุกคนไดรั้บการพฒันาจากการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และมีความเท่าเทียมกนัในบทบาทของการโคช้ 

5. กลยุทธ์หลักท่ี 5 พลิกโฉมการจัดโครงสร้างองค์การท่ีเอ้ือต่อระบบการนิเทศ ซ่ึงประกอบ 2 กลยุทธ์รอง คือ 
1) ปรับโครงสร้างการบริหารงานแบบไขวก้นัระหวา่งฝ่ายงานต่าง ๆ (Matrix Structure ) ท่ียดืหยุน่และคล่องตวั และ 2) บริหารจดั 
การการเปล่ียนแปลงองค์กรเชิงรุก เน่ืองจากสถานศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งสร้างทีมผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสายงานในขณะเดียวกนัก็
จ  าเป็นต้องเพ่ิมความคล่องตัวในการจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงานและมีการแบ่งปันทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ องอาจ นยัพฒัน์ ชูศรี วงศรั์ตนะ อจัฉรา วฒันาณรงค์ และ พวงรัตน์ เกสรแพทย ์[21] 
เร่ือง การร้ือปรับโครงสร้างองคก์ารและระบบการบริหารจดัการศึกษารูปแบบใหม่โดยใชผ้ลการวิจยัสถาบนั : กรณีศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ โดยพบวา่ โครงสร้างองคก์ารรูปแบบใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประกอบดว้ยส านักงานและกลุ่มสาขาวิชา/ กลุ่มปฎิบติัการโดยส านักเป็นหน่วยงานภายในท่ีออกแบบข้ึนเพ่ือให ้
การปฎิบติัพนัธกิจของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเป็นไปในเชิงรุกมากข้ึน และสามารถผสานพลงัร่วมการ
ปฎิบติังานเชิงบูรณาการดา้นการสอน การวิจยั บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ระหวา่งบุคลากรทุกหน่วยงาน
ภายในองคก์ารคณะไดด้ าเนินการไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนไดผ้ลผลิต/การบริการการจดัการศึกษาตามหลกัพนัธ
กิจทั้ง 4 ดา้น มีคุณภาพไดม้าตรฐาน ส่วนกลุ่มวิชา/กลุ่มปฏิบติัการเป็นหน่วยงานภายในท่ีออกแบบข้ึนตามหนา้ท่ี/สาขาตามความ
เช่ียวชาญของอาจารย ์หน่วยงานภายในทั้ง 2 ประเภทน้ี เช่ือมไขวก้นัแบบเมตริกซ์ (Matrix organization structure) และจากการ
ออกแบบโครงสร้างองคก์ารและระบบการบริหารจดัการตามรูปแบบใหม่ ของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ส่งผลให้ผูบ้ริหารระดบัคณะมีจ านวนลดลง 22 คน เหลือเพียง 13 คน นอกจากน้ี  อาจารยใ์นคณะแมว้่าก่อนหน้าน้ีในบางภาค/
สาขาวิชามีจ านวนนอ้ย และมีคุณสมบติัการเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของ สกอ. แต่หลงัจากร้ือ
ปรับโครงสร้างองคก์าร กลบัพบวา่ สามารถสอนในหลกัสูตรแบบบูรณาการใหม่ร่วมกนักบัหลกัสูตรของภาค/สาขาวิชาท่ีมีแก่น
สารร่วมกนัและมีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบและประจ าหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. ได ้และยงัสามารถนิเทศนิสิตครูท่ีปฏิบติัการ
สอนและฝึกประสบการณ์วชิาชีพไดต้ามโครงสร้างกลุ่มหลกัสูตรท่ีจดัแยกตามกลุ่มสาขาวิชา/ปฎิบติัการตามท่ีท าการปรับร้ือใหม่ 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิัยไปใช้  
1. สถานศึกษาเอกชนควรใช้กลยุทธ์การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงเป็นเคร่ืองมือและเป็น 

แนวทางการพฒันาระบบการนิเทศให้เขม้แขง็เป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยการจดัท าแผนงานและก าหนดทิศทางการบริหารงานให้มี
ความชดัเจนใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วม 

2. สถานศึกษาเอกชนควรน าไปเป็นแนวทางการประเมินทบทวนการบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและเป็นพ่ีเล้ียง โดยให้
ความส าคญัต่อการประเมินผล เพ่ือน ามาแกไ้ขพฒันางานใหไ้ดร้ะดบัคุณภาพจนเป็นวฒันธรรมการท างานขององคก์รท่ีย ัง่ยนื 
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3. สถานศึกษาควรสนับสนุนการน ากลยุทธ์ไปใช้อย่างเหมาะสม โดยการพฒันาระบบและข้อมูลในการเตรียม
สถานศึกษาให้พร้อมส าหรับการน ากลยทุธ์ไปประยกุตใ์ช้ ไดแ้ก่ วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกให้
เหมาะสมกบัภาวะปัจจุบนัของสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชน  
เพื่อน าใชใ้นการวิเคราะห์เป็นขอ้มูลในการบริหารการนิเทศใหมี้ประสิทธิและประสิทธิผล 

2. ควรศึกษาวิจยัรูปแบบการบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชน เพื่อใหก้ารน ากลยทุธ์
การบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงไปใชส่้งผลต่อการยกระดบัคุณภาพของสถานศึกษาอยา่งย ัง่ยนื 

3. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัแนวโนม้การสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างสถานศึกษาเอกชนดว้ย
ระเบียบวธีิวิจยัเชิงอนาคต 

4. ควรมีการศึกษาตวับ่งช้ีความส าเร็จของการบริหารการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาเอกชน 
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ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เพื่อการเสริมสร้างสมรรถภาพการฝึกปฏิบัติการสอนส าหรับนักศึกษาครู . วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 2562; 1: 288-300.  

[21] องอาจ นัยพฒัน์, ชูศรี วงศรั์ตนะ, อจัฉรา วฒันาณรงค์ และ พวงรัตฺน์ เกสรแพทย.์ การร้ือปรับโครงสร้างองคก์ารและระบบการ
บริหารจดัการศึกษารูปแบบใหม่โดยใชผ้ลการวิจยัสถาบนั: กรณีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. วารสาร
ศรีนครินทรวิโรฒวิจยัและพฒันา 2556; 10: 113-115. 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์น ้ านมดิบตามระบบต้นทุนสมัยใหม่เพื่อสร้างความมั่นคง 

ทางเศรษฐกิจ เพื่อจดัท าแนวทางการบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบเพื่อสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ประชากรการวจิยั ไดแ้ก่ 
ผูผ้ลิตผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบท่ีข้ึนทะเบียนฟาร์มโคนมและการผลิตน ้านมดิบท่ีไดรั้บรองมาตรฐานฟาร์ม จงัหวดักาญจนบุรี เคร่ืองมือการวจิยัใช้
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กลุ่มตวัอยา่งการวิจยัเชิงปริมาณ จ านวน 149 ฟาร์ม และเชิงคุณภาพ จ านวน 15 ฟาร์ม  
โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า ตน้ทุนการผลิตน ้ านมดิบรวม เท่ากบั 52,844.17 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม เท่ากบั 8.81 บาท แนวทาง 
การบริหารตน้ทุนเชิงกลยุทธ์ผลิตภณัฑ์น ้ านมดิบเพื่อสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ผูผ้ลิตควรด าเนินกิจกรรมท่ีไม่เพิ่มมูลค่าร่วมกนัใน
กิจกรรมเดียว หรืออาจลดขั้นตอนของกิจกรรมบางกิจกรรมลงเพื่อลดตน้ทุน หรือเลือกกิจกรรมใหม่ เพื่อใหไ้ดว้ิธีการท่ีจะน ามาใชล้ดตน้ทุน
เพื่อลดตน้ทุนในการผลิตน ้ านมดิบลง โดยท่ีเกษตรกรสามารถน าเอาขอ้มูลทั้งหมดน้ีไปปรับปรุงการด าเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการมาก
กวา่เดิม ส่งผลต่อผลก าไรท่ีสูงข้ึน   
 

ค าส าคญั : การบริหารตน้ทุน เกษตรสมยัใหม่ ผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบ 
 

Abstract  
The objective of this research is to study the cost of raw milk production according to the modern cost system to build economic 

stability. Establish strategic cost management guidelines for raw milk products to build economic stability. The research population consists 
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of producers of raw milk products registered with dairy farms and production of raw milk that has been certified farm standards. 
Kanchanaburi The research instruments used questionnaires and structured interview forms. The quantitative research consisted of 149 
farms and 15 qualitative farms. The samples were conveniently selected. The statistics used for data analysis were descriptive statistics such 
as frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

The result of the research indicate that the production cost of raw milk was 52,844.17 baht. The production cost per kilogram was 
8.81 baht. Strategic cost management approach for raw milk products to build economic stability. Manufacturers should conduct activities 
that do not add value together in one activity. Or may reduce the steps of some activities to reduce costs or choose a new activity In order 
to get a method that can be used to reduce costs to reduce the cost of raw milk production down. Which farmers can use all of this information 
to improve their business operations to have more profits. 

    

Keywords : Cost Management, Modern Agriculture, Raw Milk Products 
 
 

บทน า   
 ประเทศไทยเร่ิมส่งเสริมการเล้ียงโคนมอย่างจริงจงัมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ท่ีภาครัฐสนับสนุนอุตสาหกรรมโคนมใน
ประเทศอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและทดแทนการน าเขา้นมและผลิตภณัฑน์มจากต่างประเทศ ตลอดจนรณรงค์
ส่งเสริมให้มีการบริโภคนมเพ่ือสุขภาพมากยิ่งข้ึนโดยรัฐบาลไดจ้ดัสรรงบประมาณให้โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอยา่ง
ต่อเน่ือง อยา่งไรก็ดีจากสถานการณ์การผลิตนมและผลิตภณัฑ์นมในปัจจุบนัโคนมไทยเม่ือเทียบกบัสถานการณ์ตลาดโลกพบว่า 
การเล้ียงโคนมของเกษตรกรไทยยงัคงให้ผลผลิตน ้ านมต ่า มีตน้ทุนการผลิตสูง จึงเป็นสาเหตุท าให้ผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรั้บ
ลดลงและเกษตรไม่สามารถท่ีจะปรับราคาขายน ้านมดิบใหเ้พ่ิมข้ึนตามราคาตน้ทุนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนได ้[1] องคก์ารส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทยเป็นผูก้  าหนดราคาน ้ านมดิบดงันั้นผูผ้ลิตนมทุกกลุ่มจะมีตน้ทุนน ้ านมดิบในมาตรฐานเดียวกนัการลด
ค่าใชจ่้ายในการผลิตจะสามารถช่วยใหผู้ผ้ลิตมีความสามารถในการแข่งขนัไดสู้งยิง่ข้ึน ตน้ทุนฐานกิจกรรมจึงเป็นเคร่ืองมือช่วยให้
ผูผ้ลิตเขา้ใจถึงสัดส่วนของค่าใชจ่้ายในการผลิตของแต่ละกิจกรรมการผลิตไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน ซ่ึงการคิดตน้ทุนฐานกิจกรรม
จะช่วยให้ทราบถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริงตน้เหตุของปัญหา ท่ีมีตน้ทุนสูงมาจากกิจกรรมใด เป็นค่าใชจ่้ายประเภทใดปัจจยัใดท่ีเป็นตวั
ผลกัดนัให้เกิดตน้ทุนท่ีสูงเพ่ือจะไดแ้นวทางท่ีเป็นสาเหตุท่ีแทจ้ริงไปควบคุมและลดตน้ทุนอย่างมีประสิทธิผลอนัส่งผลให้เกิด
ก าไรมากข้ึนหรือลดตน้ทุนท่ีไม่จ าเป็นลง [2] จึงท าให้ผูผ้ลิตตอ้งปรับเปล่ียนแนวคิดในการบริหารตน้ทุนการผลิตแบบใหม่ให้
สอดคลอ้งกบัสภาพการแข่งขนัในตลาด การเล้ียงโคนมให้ย ัง่ยืนสร้างผลก าไรเป็นอาชีพไดน้ั้นเกษตรกรตอ้งมีการประเมินและ
ทบทวนการท างานเพื่อปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพการผลิตหรือการจดัการฟาร์มของตนเอง  การจดบนัทึกขอ้มูลเป็นส่ิง
ส าคญัพ้ืนฐาน ดงันั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบัเกษตรกร ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาตน้ทุนการผลิต
ผลิตภณัฑน์ ้านมดิบตามระบบตน้ทุนสมยัใหม่ วเิคราะห์แนวทางการพฒันาการบริหารตน้ทุนการผลิตเกษตรกรสมยัใหม่ผลิตภณัฑ์
น ้านมดิบเพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจของผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบจงัหวดักาญจนบุรี 
 

วตัถุประสงค์  
 1. ศึกษาตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑน์ ้านมดิบตามระบบตน้ทุนสมยัใหม่เพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
 2.  จดัท าแนวทางการบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ผลิตภณัฑน์ ้านมดิบเพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
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ขอบเขตของการวจิัย  
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวิจยัคร้ังน้ีจะศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ต่อไปน้ี ภายใตแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์และ
นิยามศพัท ์ไดแ้ก่ (1) การวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบตามระบบตน้ทุนสมยัใหม่เพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
(2) การวิเคราะห์แนวทางการพฒันาการบริหารตน้ทุนเชิงกลยุทธ์ผลิตภณัฑ์น ้ านมดิบเพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจโดยใช้
แนวคิดการพฒันาการบริหารตน้ทุนเชิงกลยุทธ์ ประกอบดว้ย  การวิเคราะห์การบริหารตน้ทุนท่ีต ่ากว่าคู่แข่งขนั/การวิเคราะห์
คุณค่า/การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากร ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการน ้านมดิบ/ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์น ้านมดิบ/เจ้าของฟาร์มน ้านมดิบท่ีข้ึนทะเบียนฟาร์ม
โคนมและการผลิตน ้ านมดิบที่ไดร้ับรองมาตรฐานฟาร์ม อ าเภอท่ามะกา จ ังหวดักาญจนบุรี จ านวน 237 ฟาร์ม [3] กลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่   
ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์น ้ านมดิบท่ีข้ึนทะเบียนฟาร์มโคนม และการผลิตน ้ านมดิบท่ีไดรั้บรองมาตรฐานฟาร์ม จงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 
149 ฟาร์ม โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (convenience sampling) จากจ านวนประชากรเพ่ือก าหนดขนาดตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร
ของทาโร่ยามาเน [4] 

 3. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี การวิจยัคร้ังน้ีก าหนดพ้ืนท่ีการวิจยัครอบคลุมจงัหวดักาญจนบุรี 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ขั้นที่  1 

ประชุมเชิงปฏิบติัการผูผ้ลิตผลิตภณัฑน์ ้านมดิบ            
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

แนวทางการบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์เกษตรสมยัใหม่
ผลิตภณัฑน์ ้านมดิบเพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 

 

ขั้นที่ 3 

ขั้นที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม ประชากร และกลุ่มตวัอยา่งผูผ้ลิต
ผลิตภณัฑ์น ้ านมดิบที่ ข้ึนทะเบียนฟาร์มโคนมและ
การผลิตน ้านมดิบท่ีได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม 

 

วิเคราะห์แนวทางการพฒันา 
การบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบ 

เพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 

วเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑน์ ้านมดิบ 
เพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
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วธีิด าเนินการวิจัย 
 งานวจิยัเร่ืองน้ีเป็นงานวจิยัประยกุต ์(applied research) 
 เคร่ืองมือการวจิัยและการพฒันาเคร่ืองมือ 

1. เคร่ืองมือการวจิยัท่ีใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล มีดงัน้ี  
  1.1 แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับบริบทการจดัท าบญัชีของผู ผ้ล ิตผลิตภณัฑ ์น ้ านมดิบ 

ประกอบดว้ย ค าถามแบบปลายปิด (close-ended question) ทั้ งแบบเลือกตอบและแบบแสดงความคิดเห็นเป็นระดบัตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด และค าถามแบบปลายเปิด (open-ended question) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) เพื่อใหผู้ต้อบให้
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  

  1.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วยค าถามปลายเปิด (open-ended question) เพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูล
เชิงคุณภาพจากผูผ้ลิตผลิตภณัฑน์ ้านมดิบ  

2. การพฒันาเคร่ืองมือ 
  การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยัก่อนเก็บรวบรวมขอ้มูลมาใชใ้นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพ่ือให้เกิดความ
แม่นย  าของเคร่ืองมือในการวดั โดยผูว้ิจัยได้ท าการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรง (validity) ดว้ยการน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัได้
พฒันาข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญท าการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) จ านวน 3 ท่าน แลว้จึงน าผล
การตรวจสอบมาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญโดยคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index of 
Item Objective Congruence) ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป [5]  
 การรวบรวมข้อมูล  
  การรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ีคือ  

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ีคือ 
1)  การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงส ารวจภาคสนาม โดยเขา้ไปสอบถามโดยใช้

เคร่ืองมือวิจยัท่ีเตรียมไวล้่วงหน้า เพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบับริบทการจดัท าบญัชีของผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์น ้านมดิบ 
2)  การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ แบ่งการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น 2 วิธี ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 

(participant observation) โดยเขา้ไปสังเกตการณ์และเขา้ไปมีส่วนร่วมโดยตรง และประชุมเชิงปฏิบติัการผูว้ิจยั ตวัแทนผูผ้ลิต
ผลิตภณัฑน์ ้านมดิบและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากเอกสาร บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเกบ็รวบรวมไดจ้ากหน่วยงานต่าง ๆ 
 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ในการวจิัย 
  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน ามาวเิคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistics) และวิเคราะห์หา  ค่าทางสถิติ ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี (frequency)  
ร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ดงัน้ี 
  1. ขอ้มูลเชิงปริมาณ บริบทการจดัท าบญัชีของผูผ้ลิตผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบประกอบดว้ย ค  าถามแบบปลายปิด (close-ended 
question) แบบเลือกตอบและค าถามแบบปลายเปิด (open-ended question) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)  
เพ่ือให้ผูต้อบให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ แบ่งเป็น 4 ตอน โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลก าหนดระดบัความคิดเห็นโดยใชม้าตรวดั [6] 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ก าหนดช่วงระดบัของความคิดเห็น ออกเป็น 5 ระดบั เกณฑใ์นการแปลความหมายของค่า
คะแนนเฉล่ียความคิดเห็น มีการแบ่งอนัตรภาคชั้นโดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย [6]  
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  2. ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบเพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์
ตน้ทุนตามระบบตน้ทุนสมยัใหม่ และแนวทางการพฒันาการบริหารตน้ทุนเชิงกลยุทธ์ผลิตภณัฑ์น ้ านมดิบเพ่ือสร้างความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลตามแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาการบริหารตน้ทุนเชิงกลยุทธ์ โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis)  

 

ผลการวจิัย 
 การวิจยัเร่ือง นวตักรรมการบริหารตน้ทุนเกษตรสมยัใหม่เพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจของผลิตภณัฑ์น ้ านมดิบ
จงัหวดักาญจนบุรี แบ่งตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 วตัถุประสงค์ข้อที ่1 ศึกษาตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑน์ ้านมดิบตามระบบตน้ทุนสมยัใหม่เพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  
 การวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑ์น ้ านมดิบตามระบบตน้ทุนสมยัใหม่จะน าการวิเคราะห์ตน้ทุนซ่ึงเป็นวิธีการคิด
ตน้ทุนท่ีเรียกว่า การคิดตน้ทุนตามฐานกิจกรรม (Activities Based Costing : ABC) มาใชส้ าหรับการผลิตผลิตภณัฑ์น ้ านมดิบ ซ่ึง
การคิดตน้ทุนตามฐานกิจกรรมจะท าใหไ้ดข้อ้มูลตน้ทุนท่ีถูกตอ้ง จึงสามารถรายงานกระบวนการปฏิบติังานท่ีน าไปสู่การปรับปรุง
ในการค านวณตน้ทุนผลิตภณัฑ์ให้เกิดความเขา้ใจมากข้ึน และน าไปสู่ประสิทธิภาพในการจัดสรรตน้ทุนทรัพยากรและการ
ตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ  
 จากการรวบรวมขอ้มูลของผูผ้ลิตผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบในอ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี สามารถน าขอ้มูลมาวิเคราะห์
ตน้ทุนตามฐานกิจกรรม ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์ 1 รอบการผลิต หมายถึง ระยะเวลาประจ า 1 เดือน ไดด้งัน้ี 
 1. จ าแนกต้นทุนทางตรง จะประกอบดว้ย วตัถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง 
 ตารางที่ 1 จ าแนกตน้ทุนทางตรง 

วตัถุดบิทางตรง จ านวน (บาท) ค่าแรงงานทางตรง จ านวน (บาท) 
อาหาร 18,000.- ค่าแรงงานในการเล้ียงววันม (วนัละ 500 บาท จ านวน 1 คน 30 วนั) 15,000.- 
หญา้  1,000.- ค่าแรงงานในการรีดน ้านม (วนัละ 315 บาท จ านวน 1 คน 30 วนั) 9,450.- 

รวม 19,000.- รวม 24,450.- 
 

2. จ าแนกต้นทุนทางอ้อม 
 ตน้ทุนทางออ้มจะคิดเขา้เป็นตน้ทุนของผลิตภณัฑ์โดยผ่านสาเหตุท่ีท าให้เกิดตน้ทุนท่ีเรียกว่า “ตวัผลกัดันตน้ทุน”  
(cost drivers) และน ามาค านวณตน้ทุนตามฐานกิจกรรม  
ตารางที ่2 จ  าแนกตน้ทุนตามฐานกิจกรรม 

กจิกรรม 
ค่าใช้จ่าย/
รอบ 

ปริมาณตัว
ผลกัดัน 

ต้นทุนกจิกรรมต่อตวั
ผลกัดันต้นทุน 

กจิกรรมทีเ่พิม่มูลค่า/ 
กจิกรรมทีไ่ม่เพิม่มูลค่า 

กิจกรรมการคดัเลือกสายพนัธ์ุโค 375.- 0.4 คร้ัง/รอบ  937.50 บาท/รอบ กิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลค่า 
กิจกรรมการปรับปรุงพนัธ์ุโค - - - กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่า 
กิจกรรมการจดัการสุขาภิบาลและการ
ฉีดวคัซีนป้องกนัโรค 

16.67.- 0.5 คร้ัง/รอบ 33.34 บาท/รอบ กิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลค่า 

กิจกรรมการฉีดยาบ ารุง 1,200.- 1 คร้ัง/รอบ 1,200 บาท/รอบ กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่า 
กิจกรรมการใหอ้าหารเสริม 4,000.- 30  คร้ัง/รอบ 133.33 บาท/รอบ กิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลค่า 
กิจกรรมการท าความสะอาดรางใส่อาหาร 75.- 60 คร้ัง/รอบ 1.25 บาท/รอบ กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่า 
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ตารางที ่2 (ต่อ)   

กจิกรรม 
ค่าใช้จ่าย/
รอบ 

ปริมาณตัว
ผลกัดัน 

ต้นทุนกจิกรรมต่อตวั
ผลกัดันต้นทุน 

กจิกรรมทีเ่พิม่มูลค่า/ 
กจิกรรมทีไ่ม่เพิม่มูลค่า 

กิจกรรมการเตรียมอุปกรณ์ในการรีดนม 252.50.- 1 คร้ัง/รอบ 252.50 บาท/รอบ กิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลค่า 
กิจกรรมการท าความสะอาดตวัววั 75.- 30 คร้ัง/รอบ 2.50 บาท/รอบ กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่า 
กิจกรรมการรีดน ้านม 900.- 60 คร้ัง/รอบ 15 บาท/รอบ กิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลค่า 
กิจกรรมการขนส่งน ้านม 900.- 60 คร้ัง/รอบ 15 บาท/รอบ กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่า 
กิจกรรมการท าความสะอาดถงัใส่นม 75.- 60 คร้ัง/รอบ 1.25 บาท/รอบ กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่า 
กิจกรรมการจดัซ้ืออาหาร 450.- 3 คร้ัง/รอบ 150 บาท/รอบ กิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลค่า 
กิจกรรมการผลิตอาหาร 1,000.- 15 คร้ัง/รอบ 66.67 บาท/รอบ กิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลค่า 
กิจกรรมการลา้งท าความสะอาดคอกววั 75.- 60 คร้ัง/รอบ 1.25 บาท/รอบ กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่า 
 9,394.17.-    

 

ตารางที่ 3 ค านวณตน้ทุนกิจกรรมต่อผลกัดนัตน้ทุนใหผ้ลิตภณัฑน์ ้านมดิบ 

วตัถุดิบทางตรง 19,000.- จ านวนหน่วยการผลิต 
(วนัละ 200 กิโลกรัม รวมทั้งส้ิน ใน 1 รอบ  
6,000 กิโลกรัม) 

ตน้ทุนต่อกิโลกรัม 
8.81.- (52,844.17/6,000) ค่าแรงงานทางตรง 24,450.- 

ค่าใชจ่้ายการผลิต 9,394.17.- 
      ต้นทุนการผลติรวม 52,844.17.- 

 

ผลิตภณัฑ์น ้ านมดิบ สามารถผลิตน ้ านมดิบไดใ้นระยะเวลา 1 รอบ จ านวน 6,000 กิโลกรัม ซ่ึงราคาขายส่งให้กบับริษทั 
กลุ่มผูเ้ล้ียงโคนมกรับใหญ่-ท่ามะกา จ ากดัและบริษทัอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นอ าเภอท่ามะกา ในราคากิโลกรัมละ 18.50 บาท ฉะนั้น ผูผ้ลิต
ผลิตภณัฑน์ ้านมดิบจะมีก าไรจากผลิตภณัฑน์ ้านมดิบ 9.69/กิโลกรัม (6,000 x 9.69 = 58,140 บาท)           
 วตัถุประสงค์ข้อที ่2 จดัท าแนวทางการบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบเพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
 จากการวเิคราะห์ตน้ทุนตามฐานกิจกรรมในการผลิตผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบ เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ท่ีระบุ
ให้เห็นวา่เป็นกิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลค่า (value added activities) และกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่า (non-value added activities) ประกอบกบั
การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างคณะผูว้ิจัย และกลุ่มตัวแทนผูผ้ลิตผลิตภัณฑ์น ้ านมดิบในอ าเภอท่ามะกา  
จงัหวดักาญจนบุรี ท่ีแบ่งเป็นกิจกรรมต่าง ๆ แยกกิจกรรมยอ่ยไดเ้ป็น 14 กิจกรรม แบ่งเป็นกิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลค่า จ านวน 6 กิจกรรม 
และเป็นกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่าจ านวน 8 กิจกรรม ซ่ึงการน าตน้ทุนฐานกิจกรรมมาใชใ้นการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตน ้ านมดิบ  
ท าใหส้ามารถทราบตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของกิจกรรมต่าง ๆ ในการผลิต 
 

ตารางที่ 4 แนวทางการบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ผลิตภณัฑน์ ้านมดิบเพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 

กจิกรรมทีเ่พิม่มูลค่า แนวทางการบริหารต้นทุนฯ (แนวทางเสริม) 
1. กิจกรรมการคดัเลือกสายพนัธ์ุโค กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีไม่จ าเป็นตอ้งท าบ่อยคร้ัง 
2. กิจกรรมการจัดการสุขาภิบาลและ
การฉีดวคัซีนป้องกนัโรค 

ถา้โคมีสุขภาพดี ปราศจากโรค การผลิตน ้ านมดิบก็สามารถผลิตได้ในปริมาณ 
ท่ีมาก 

3. กิจกรรมการใหอ้าหารเสริม เป็นการบ ารุงให้โคผลิตน ้ านมไดเ้พ่ิมมากข้ึน รายไดเ้พ่ิมข้ึน เป็นกิจกรรมท่ีเพ่ิม
มูลค่าในการผลิตน ้านมดิบ 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

กจิกรรมทีเ่พิม่มูลค่า แนวทางการบริหารต้นทุนฯ (แนวทางเสริม) 
4.  กิจกรรมการรีดน ้านม ควรปฏิบติัใหถู้กวิธีและถูกสุขลกัษณะ รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการรีดนมทุกช้ินเม่ือ

รีดนมเสร็จ 
5. กิจกรรมการจดัซ้ืออาหาร ผูผ้ลิตควรมีการเลือกอาหารอินทรียแ์ละอาหารหยาบท่ีเหมาะสมกบัโค การซ้ือใน

ปริมาณมากจะสามารถต่อรองเพ่ือขอส่วนลดจากผู ้ขายได้ท าให้ลดต้นทุน    
การสั่งซ้ือลงได ้

6. กิจกรรมการผลิตอาหาร ควรมีแปลงหญา้หมุนเวียนส าหรับปล่อยโคเพ่ือแทะเลม็ ผูผ้ลิตควรมีพ้ืนท่ีเพ่ือปลูก
หญา้เพราะการปลูกหญา้ใชเ้องเป็นการลดตน้ทุนในการซ้ืออาหาร 

กจิกรรมทีไ่ม่เพิม่มูลค่า แนวทางการบริหารต้นทุนฯ 
1. กิจกรรมการปรับปรุงพนัธ์ุโค หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรเข้ามาให้ความช่วยเหลือและให้ค  าแนะน าเก่ียวกับ 

การปรับปรุงพนัธ์ุโค ส่งผลต่อรายไดเ้พ่ิมข้ึน 
2. กิจกรรมการฉีดยาบ ารุง ควรลดจ านวนคร้ังในการฉีดใหเ้หลือเท่าท่ีจ าเป็น  
3. กิจกรรมการท าความสะอาดราง 
      ใส่อาหาร 

ควรลดจ านวนคร้ังในการท าความสะอาดรางใส่อาหารลงให้เหลือเท่าท่ีจ าเป็น    
จะช่วยท าใหต้น้ทุนค่าแรงงานและค่าน ้าประปาลดลง 

4. กิจกรรมการเตรียมอุปกรณ์ในการรีดนม ควรมีการจดัเก็บอุปกรณ์ท่ีถูกสุขลกัษณะ ควรใชส้ถานท่ีจดัเก็บอุปกรณ์ท่ีสามารถ
น ามาใชง้านไดส้ะดวก รวดเร็ว  

5. กิจกรรมการท าความสะอาดตวัววั ควรลดจ านวนคร้ังในการลา้งท าความสะอาดตวัววัลง หรือสามารถท ากิจกรรม
ร่วมกนักบักิจกรรมท าความสะอาดคอกววั เพ่ือประหยดัเวลาตน้ทุนค่าแรงงานและ
ค่าน ้าประปา 

6. กิจกรรมการขนส่งน ้านม ผูผ้ลิตควรมีการรวมกลุ่มกนัเพ่ือขนส่งน ้ านมดิบไปยงัสหกรณ์ เพ่ือลดตน้ทุนใน 
การขนส่งน ้านมลง   

7. กิจกรรมการท าความสะอาดถงัใส่นม ควรมีการท าความสะอาดใหไ้ดน้ ้านมดิบท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
8. กิจกรรมการลา้งท าความสะอาดคอกววั ควรท าพร้อมกบักิจกรรมการเกบ็มูลววั เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนและเวลา 

    

 กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่าทั้งหมด 8 กิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ีไม่จ าเป็นและและบางกิจกรรมท่ีจ าเป็น ฉะนั้นผูผ้ลิตควรด าเนิน
กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่าร่วมกนัไดใ้นกิจกรรมเดียวกัน อาจลดขั้นตอนของกิจกรรมบางกิจกรรมลง เพ่ือลดตน้ทุน หรือเลือก
กิจกรรมใหม่ เพ่ือใหไ้ดว้ธีิการท่ีจะน ามาใชล้ดตน้ทุนเพ่ือลดตน้ทุนในการผลิตน ้านมดิบลง ส่งผลต่อผลก าไรท่ีสูงข้ึน 
 

สรุปผลการวิจัย   
 การวิจยัเร่ือง นวตักรรมการบริหารตน้ทุนเกษตรสมยัใหม่เพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจของผลิตภณัฑ์น ้ านมดิบ
จงัหวดักาญจนบุรี มีประเดน็ท่ีจะน ามาสรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 
 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 41-50 ปี มีระดบั
การศึกษาประถมศึกษา เป็นเจา้ของกิจการ มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 3-5 คน  
 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของกิจการ  พบว่า กิจการส่วนใหญ่มีแหล่งเงินทุนเล้ียงโคนมทั้ งจากทุนส่วนตัวและ 
ทุนภายนอก มีประสบการณ์ในการเล้ียงโคนม มากกว่า 10 ปี มีท่ีดินของโรงเรือนและท่ีดินของแปลงหญ้าเป็นท่ีดินตนเอง  
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เหตุผลในการเล้ียงโคนมเพราะเป็นอาชีพท่ีมัน่คง มีการเล้ียงโคนมแบบปล่อยในคอกแลว้ตดัหญา้ใหกิ้น และแบบเล้ียงแบบผกูยืนโรง 
มีวิธีการรีดนมววัโดยใชเ้คร่ืองรีดแบบ 2 หวั มีการรักษาโรคและการผสมเทียม โดยเจา้หนา้ท่ีกรมปศุสัตว ์ 
 ผลการศึกษาบริบทการจดัท าบญัชีของผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์น ้ านมดิบ พบวา่ ผูผ้ลิตทราบผลก าไร-ขาดทุน จากการผลิตน ้ านม
ดิบ ผูผ้ลิตมีการจดบนัทึกรายรับ-รายจ่าย ในการผลิตน ้านมดิบ โดยบนัทึกบญัชีดว้ยมือ มีวตัถุประสงคใ์นการจดัท าบญัชีเพ่ือควบคุม
รายจ่ายในการผลิตน ้านมดิบ มีการจดัการภาระหน้ีสินและปฏิบติัตามนโยบายของรัฐ และจดบนัทึกรายรับ-รายจ่าย ทุกรายการ  

ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีตน้ทุนการผลิตน ้ านมดิบ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเ ก่ียวกับการจัดท าบัญชีต้นทุนการผลิตน ้ านมดิบ โดยรวม อยู่ในระดับมากท่ี สุด เ ม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดท าบัญชีต้นทุนการผลิตน ้ านมดิบทุกข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด  
โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 1. สามารถน าขอ้มูลตน้ทุนไปใชใ้นการวางแผนบริหารจดัการเพื่อลดรายจ่ายและ
บริหารตน้ทุนในการผลิตน ้านมดิบ 2. สามารถน าขอ้มูลตน้ทุนไปวางแผนบริหารจดัการเพ่ือการผลิตน ้านมดิบในปีต่อไปใหมี้ก าไร
ท่ีมากข้ึน 3. สามารถน าขอ้มูลตน้ทุนไปวางแผนบริหารจดัการเพ่ือเพ่ิมรายไดก้ารผลิตน ้านมดิบ และ 4. สามารถน าขอ้มูลตน้ทุนไป
วางแผนบริหารจดัการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตการผลิตน ้านมดิบ ตามล าดบั 
 ผลการศึกษาตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑน์ ้านมดิบตามระบบตน้ทุนสมยัใหม่เพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พบวา่ ตน้ทุน
การผลิตน ้านมดิบรวม เท่ากบั 52,844.17 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม เท่ากบั 8.81 บาท 
 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบเพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พบวา่ กิจกรรม
ท่ีเพ่ิมมูลค่ามีทั้งหมด 6 กิจกรรม ผูผ้ลิตควรมีการบริหารจดัการกิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลค่าใหมี้ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อรายไดแ้ละผลก าไร
ท่ีสูงข้ึน ส่วนกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่ามีทั้งหมด 8 กิจกรรม ผูผ้ลิตควรด าเนินกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่าร่วมกนัในกิจกรรมเดียวกนั หรือ
อาจลดขั้นตอนของกิจกรรมบางกิจกรรมลง เพ่ือลดตน้ทุน หรือเลือกกิจกรรมใหม่ เพ่ือให้ได้วิธีการท่ีจะน ามาใช้ลดตน้ทุน   
เพ่ือลดตน้ทุนในการผลิตน ้านมดิบลง ส่งผลต่อผลก าไรท่ีสูงข้ึน 

 

อภิปรายผล  
ผลการศึกษาตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑ์น ้ านมดิบตามระบบตน้ทุนสมยัใหม่คร้ังน้ีของผูป้ระกอบการน ้ านมดิบ/ผูผ้ลิต

ผลิตภัณฑ์น ้ านมดิบ/เจ้าของฟาร์มน ้ านมดิบท่ีข้ึนทะเบียนฟาร์มโคนมและการผลิตน ้ านมดิบท่ีได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม  
อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี มีตน้ทุนการผลิตน ้านมดิบรวม เท่ากบั 52,844.17 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม เท่ากบั 8.81 บาท [7]   

ผลการศึกษาแนวทางการบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบเพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พบวา่ กิจกรรม
ท่ีเพ่ิมมูลค่ามีทั้งหมด 6 กิจกรรม ผูผ้ลิตควรมีการบริหารจดัการกิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลค่าใหมี้ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อรายไดแ้ละผลก าไร
ท่ีสูงข้ึน ส่วนกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่ามีทั้งหมด 8 กิจกรรม ผูผ้ลิตควรด าเนินกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่าท่ีสามารถท ากิจกรรมร่วมกนัได้
ในกิจกรรมเดียวกนั หรืออาจลดขั้นตอนของกิจกรรมบางกิจกรรมลง เพื่อลดตน้ทุน หรือเลือกกิจกรรมใหม่ เพื่อให้ไดว้ิธีการท่ีจะ
น ามาใชล้ดตน้ทุนเพ่ือลดตน้ทุนในการผลิตน ้ านมดิบลง ส่งผลต่อผลก าไรท่ีสูงข้ึน [8] ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจารุวรรณี 
ไชยพรรณ [9] ท่ีพบว่า การประยุกต์ใช้ตน้ทุนฐานกิจกรรม ABC Costing นั้น ยงัเกิดตน้ทุนท่ีเป็นกิจกรรมหลกัและกิจกรรม
สนบัสนุนท่ีสูงข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1.1 สหกรณ์โคนมและผูผ้ลิตน ้านมดิบสามารถใชผ้ลการวิจยัการบริหารตน้ทุนไปใชจ้ดัการตน้ทุนการผลิตใหมี้ตน้ทุนลดลง
และรายไดเ้พ่ิมข้ึน  
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1.2 ในยคุปัจจุบนัภาครัฐสนบัสนุนให้เกษตรกรปรับตวัเป็นเกษตรกรสมยัใหม่ ดงันั้นผูผ้ลิตน ้ านมดิบควรน าโมบาย
แอปพลิเคชนัส าหรับการบริหารตน้ทุนการผลิตไปใชใ้นการบริหารตน้ทุนให้มีตน้ทุนให้ต  ่ากว่าคู่แข่งและสามารถสร้างความ
ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนั 

1.3 รัฐบาลควรผลกัดนัและเพ่ิมงบประมาณวิจยัส าหรับการพฒันานวตักรรมท่ีสามารถน าไปลดตน้ทุนหรือเพ่ิมก าไร
ให้กบัเกษตรกร และหลงัจากงานวิจัยเสร็จส้ินแลว้ควรมีวิธีการเผยแพร่ให้นวตักรรมออกสู่เกษตรกรกลุ่มใหญ่ รวมถึงมีการ
ฝึกอบรมใหน้วตักรรมในรูปแบบต่าง ๆ ไดเ้ขา้ถึงกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายจริง 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรขยายกลุ่มประชากรใหค้รอบคลุมจงัหวดักาญจนบุรี 
2.2 ควรขยายขอบเขตเน้ือหาในการศึกษาให้ครบวงจรโดยการน านวตักรรมเขา้มาใช้ในการพฒันาการผลิตให้

สามารถยดือายนุ ้านมดิบใหย้าวนานข้ึน ใหมี้ตน้ทุนต ่าและปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึน  
2.3 ควรศึกษาโมเดลการยกระดบัการเพ่ิมมูลค่าการผลิตผลิตภณัฑน์ ้ านมดิบในประเทศไทยขอ้เสนอวจิยัต่อยอด 
2.4 ควรจดัท าฐานขอ้มูลออนไลน์มีการแชร์ขอ้มูลการท าตน้ทุนกนัในกลุ่มเกษตรกรท่ีท าในรูปแบบเหมือนกนัหรือ

ใกลเ้คียงกนัเพ่ือจดัท าเป็น Big Data เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ ท านาย  แนวทางการลดตน้ทุนและการเพ่ิมก าไร จนน าไปสู่ตน้แบบ
การท าธุรกิจใหเ้กษตรกรสามารถน าไปปรับเป็นแนวทางของตนเองได ้
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บทคดัย่อ 
 วตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ีเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารเพื่อเสริมสร้างความรับผดิชอบ
ท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี และ 2) พฒันารูปแบบการบริหารเพื่อเสริมสร้างความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน  
กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จ านวน 353 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 
แบบสอบถาม และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถ่ี  
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็น และการวเิคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพปัจจุบนัในทุกรูปแบบมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง และสภาพท่ีพึงประสงคใ์นทุกรูปแบบมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก และผลการหาค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นของแต่ละรูปแบบ เม่ือเรียงล าดบัค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นจากมากไปหาน้อย คือ แบบ
การเมือง รองลงมาคือ แบบเพื่อนร่วมงานและแบบวฒันธรรมท่ีมีค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นเท่ากนั และ 2) รูปแบบการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ท่ีเหมาะสมจากการวิจยั คือ รูปแบบการ
บริหารเพื่อเสริมสร้างความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบไดแ้บบการเมืองโดยใชเ้พื่อนร่วมงานและวฒันธรรมเป็นฐานของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ซ่ึงมีจุดเนน้ของรูปแบบคือการบริหารแบบการเมืองผสมผสานแบบเพื่อนร่วมงานและวฒันธรรม 
 

ค าส าคญั : รูปแบบ   การบริหาร  ความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้
 

Abstract  
The objective of this research were 1) to study the current and desirable states of administration to strengthen accountability of 

school under the Lopburi primary educational service area office and 2) to develop the administration model to strengthen accountability of 
school under the Lopburi primary educational service area office. The study applied a mixed method approach. The sample were 
administrators and teachers under the Lopburi primary educational service area office. The instruments used in this study were questionnaire 
and the evaluation form to testify appropriateness and feasibility of the model. The data were analyzed by frequency, percentage, average, 
standard deviation, priority needs index (modified) and content analysis. 
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The research results showed that: 1) the current states in every model ware performed at the moderate and desirable states in 
every model were performed at the high level. The priority needs index of each model when descending order were political style, inferior 
were colleagues and cultural style that have equal priority needs index. 2) the administration model to strengthen accountability of school 
under the Lopburi primary educational service area office that appropriate from the research results was administration model to strengthen 
accountability by political style with colleagues and cultural based (SAPCC model) of school under the Lopburi primary educational service 
area office. The focus of the model was political style administration combined with colleagues and cultural style. 

    

Keywords : Model, Administration, Accountability 
 
 

บทน า   
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 รัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาค่อนขา้งมากส่งผลให้

ประชากรในวยัเรียน รวมทั้งเด็กดอ้ยโอกาสและผูมี้ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษมีโอกาสไดรั้บการศึกษาสูงข้ึน แต่ยงัเขา้เรียนไดไ้ม่
ครบทุกคนและมีปัญหาการออกกลางคนัอยู่บา้ง นอกจากน้ีประชากรท่ีอยู่ในวยัก าลงัแรงงานแมจ้ะไดรั้บการศึกษาเพ่ิมข้ึน แต่
จ านวนแรงงานท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ยงัมีอยูจ่  านวนมาก จึงตอ้งเร่งด าเนินการสนบัสนุนส่งเสริมการพฒันา
คนตลอดช่วงชีวิต และมีมาตรการต่าง ๆ ใหเ้ดก็และประชาชนทุกช่วงวยัสามารถเขา้ถึงโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน เพ่ือยกระดบัการศึกษาของคนไทยใหเ้ป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ [5] 

และจากงานวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบของการสร้างความรับผิดชอบทางการศึกษาต่อสัมฤทธิผลของนักเรียน ไดส้รุปว่า 
ปัญหาหลกัท่ีประเทศไทยตอ้งเร่งแกไ้ขคือการยกระดบัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยา่งทัว่ถึง ซ่ึงปัจจุบนัก าลงัประสบปัญหาดา้น
คุณภาพอยา่งรุนแรง ดงัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นจากคะแนนสอบท่ีตกต ่าของเดก็ไทยในการทดสอบในระดบันานาชาติ เช่น PISA โดยเนน้
ศึกษาประเดน็หลกัในเร่ืองความโปร่งใสทางดา้นการเปิดเผยขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนต่อสาธารณะ (transparency) โครงสร้าง
แรงจูงใจ (incentive system) กลไกความรับผิดรับชอบท่ีผูกกบัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน (accountability)   และความมีอิสระในการ
บริหารจัดการของโรงเรียนในเร่ืองหลกัสูตร งบประมาณ(autonomy) ผลการวิจัยพบว่าการเพ่ิมแรงกดดนัโดยการก าหนดให้
โรงเรียนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนต่อสาธารณะ เพื่อใหผู้ป้กครอง และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ สามารถตรวจสอบได้
ง่ายนั้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพของโรงเรียนเพ่ิมข้ึน [1] ซ่ึงจากงานวิจัยดงักล่าวน้ีจะเห็นว่าความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดมี้
ความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา “ความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได”้ มาจากค าภาษาองักฤษวา่ “Accountability”  หมายถึง 
พนัธะผกูพนัท่ีจะตอ้งรายงานและตอบค าถามเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบไดเ้ป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการเพ่ิมประสิทธิผลในการบริหารจดัการรูปแบบใหม่  
อีกทั้งสามารถเพ่ิมหลกัการความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดม้าใชใ้นการบริหารจดัการดว้ยเหตุผล หลายประการ การบริหารท่ีมุ่งผลลพัธ์ 
ความยดืหยุน่และความเป็นอิสระ การใหค้วามส าคญักบัความโปร่งใสในฐานะท่ีเป็นลกัษณะส าคญัของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้[3] 

ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงตอ้งปรับเปล่ียนการบริหารจดัการโดยใหค้วามส าคญักบัการเสริมสร้างความรับผดิชอบ
ท่ีตรวจสอบได ้เพ่ือพฒันาคุณภาพการบริหารโรงเรียนอยา่งเป็นรูปธรรม โดยใชก้ลยทุธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบได ้ แต่จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า มีการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดย้งัไม่มากนัก ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและพฒันารูปแบบการบริหารเพื่อเสริมสร้างความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดใ้นโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ซ่ึงผลของการวิจยัจะมีคุณค่าต่อการ
พฒันาคุณภาพของผูเ้รียนและสอดคลอ้งกบันโยบายการปฏิรูปการศึกษา และยงัเป็นแนวทางในการบริหารโรงเรียนระดบัประถมศึกษา
ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจงัหวดัลพบุรีใหมี้คุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้อง

โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  
2. เพ่ือพฒันารูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริหารและครูสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จ านวน 3,011 
คน และน ามาค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95 และยอมให้เกิด
ความคลาดเคล่ือน 0.05 ในการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดจ้  านวน 353 คน และก าหนดสัดส่วนผูบ้ริหารต่อครูเป็น 
40 : 60 เพ่ือใหไ้ดส้ัดส่วนในการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเหมาะสม และท าการสุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 
 จากนั้นจึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามในการวิจยั ซ่ึงแบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 1) ขอ้มูล
พ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ และ 2) ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์อง
รูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และ 3) ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม คือ 1) ศึกษา
ขอ้มูลและแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามกรอบ
แนวคิดท่ีผูว้ิจัยรวบรวมและสังเคราะห์แล้ว  โดยใช้รูปแบบการบริหาร 3 รูปแบบ แต่ละรูปแบบมีองค์ประกอบการบริหาร 8 
องคป์ระกอบ และแนวคิดการ เสริมสร้างคามรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้5 ดา้น 2) ก าหนดโครงสร้างเชิงเน้ือหาท่ีมีความเช่ือมโยงของ
แนวคิดรูปแบบการบริหารกบัแนวคิดการเสริมสร้างความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้3) หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
ไดค้่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคข์องขอ้ค าถาม (Item Objective Congruence: IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.8-1.0 4) หาค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามจากการทดลองใชใ้นประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
สภาพปัจจุบนัมีค่า 0.987 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามสภาพท่ีพึงประสงคมี์ค่า 0.973 

การวิเคราะห์ขอ้มูลมีกระบวนการ คือ 1) ใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ท าการวิเคราะห์ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ
ของขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 2) ใชค้่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวเิคราะห์ขอ้มูลสภาพปัจจุบนัและสภาพ
ท่ีพึงประสงค์ 3) ใช้สถิติวิเคราะห์ดัชนีความต้องการจ าเป็น (Modified Priority Need Index : PNIModified) ของการบริหารเพื่อ
เสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรี และน าค่าสถิติท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลมาท าการการพฒันารูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรี โดยมีกระบวนการคือ 1) น าผลการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นมาท าการร่างรูปแบบการบริหารเพ่ือ
เสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรี 2) ตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรี โดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือท าการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย 3) ท าการสนทนากลุ่มย่อม (Focus group Technique)   
โดยผูท้รงคุณวฒิุและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง จ านวน 12 คน และท าการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และ 4) ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข
เพ่ือจดัท าเป็นรูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดั
ลพบุรีฉบบัสมบูรณ์ 
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ผลการวจิัย 
ผลการวจิยัสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน (n = 353) ร้อยละ 
1.   ต  าแหน่ง 
     1)  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
     2)  ครู 

 
141 
212 

 
39.94 
60.06 

2.   เพศ 
     1)  ชาย 
     2)  หญิง 

 
174 
179 

 
49.30 
50.70 

3.  วฒิุการศึกษา 
     1)  ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
     2)  สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
199 
154 

 
56.37 
43.63 

4.  ประสบการณ์ในการท างาน 
     1)  นอ้ยกวา่ 10 ปี   
     2)  10 - 20 ปี 
     3)  มากกวา่ 20 ปี 

 
77 

118 
158 

 
21.81 
33.43 
44.76 

5.  ขนาดของสถานศึกษา 
     1)  ขนาดเลก็   (นกัเรียน  1  -  120  คน) 
     2)  ขนาดกลาง (นกัเรียน  121  -  300  คน) 
     3)  ขนาดใหญ่  (นกัเรียน  301  คนข้ึนไป) 

 
133 
128 
92 

 
37.68 
36.26 
26.06 

 

 จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครู คิดเป็นร้อยละ 60.06 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
50.70 มีวฒิุการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 56.37  มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.76 
และปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเลก็ คิดเป็นร้อยละ 37.68 
 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้
ของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ในภาพรวม จ าแนกตามรูปแบบการบริหาร 

การบริหารเพ่ือเสริมสร้าง 
ความรับผดิชอบทีต่รวจสอบได้ 

สภาพปัจจุบัน 
ล าดบั 
ค่าเฉล่ีย 

สภาพทีพ่งึประสงค์ 
ล าดบั 
ค่าเฉล่ีย 

PNi 
ล าดบั
ความ
ส าคัญ 

  
S.D. 

ระดบั   
S.D. 

ระดบั 

รูปแบบท่ี 1 แบบเพ่ือนร่วมงาน 
3.41 
(0.59) 

ปานกลาง 2 
4.17 
(0.64) 

มาก 2 0.22 2 

รูปแบบท่ี 2 แบบการเมือง 
3.27 
(0.53) 

ปานกลาง 3 
4.02 
(0.55) 

มาก 3 0.23 1 

รูปแบบท่ี 3 แบบวฒันธรรม 
3.42 
(0.54) 

ปานกลาง 1 
4.18 
(0.56) 

มาก 1 0.22 2 
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 จากตารางท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นวา่สภาพปัจจุบนัในทุกรูปแบบมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ย คือ รูปแบบวฒันธรรม รูปแบบเพ่ือนร่วมงาน และรูปแบบการเมือง ตามล าดบั และสภาพท่ีพึงประสงคใ์นทุกรูปแบบ
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ รูปแบบวฒันธรรม รูปแบบเพ่ือนร่วมงาน และ
รูปแบบการเมือง ตามล าดบั และผลการหาค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นของแต่ละรูปแบบ เม่ือเรียงล าดบัค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็น
จากมากไปหานอ้ย คือ  แบบการเมือง รองลงมาคือ แบบเพ่ือนร่วมงานและแบบวฒันธรรมท่ีมีค่าค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นเท่ากนั 
 จากนั้น จึงท าการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความตอ้งการจ าเป็นของการบริหารเพื่อ
เสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ในรายดา้นทั้ง 8 ดา้น สรุป
ผลไดด้งัตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3  สรุปผลการจดัล าดบัความส าคญัของค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นของรูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จ าแนกตามองคป์ระกอบของรูปแบบการบริหาร 

องค์ประกอบของ 
การบริหารเพ่ือเสริมสร้าง 

ความรับผดิชอบทีต่รวจสอบได้ 

รูปแบบการบริหาร (Type of model) 
แบบเพ่ือนร่วมงาน 
(Collegial Models) 

แบบการเมือง 
(Political Models) 

แบบวฒันธรรม 
(Cultural Models) 

1. ระดบัในการก าหนดเป้าประสงค ์
(Level at which goals are determined) 

ระดบักลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ระดบัโรงเรียน 
ระดบัโรงเรียนหรือระดบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้กไ็ด ้

เฉล่ีย (PNImodified = 0.23) (PNImodified = 0.25) (PNImodified = 0.22) 
2. กระบวนการก าหนดเป้าประสงค ์
(Process by which goals are 
determined) 

ใชว้ธีิการตกลงร่วมกนั
ของผูบ้ริหารและครู 

การบริหารความขดัแยง้ ใชค้่านิยมร่วมเป็นฐาน 

เฉล่ีย (PNImodified = 0.27) (PNImodified = 0.23) (PNImodified = 0.20) 
3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งเป้าประสงคแ์ละ
การตดัสินใจ (Relationship between 
goals and decisions) 

ตดัสินใจโดยใช้
เป้าประสงค ์
ท่ีตกลงร่วมกนั 

ตดัสินใจโดยใช ้
เสียงขา้งมาก 

ตดัสินใจท่ีเป้าประสงค์
ในระดบัโรงเรียนหรือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้กไ็ด ้

เฉล่ีย (PNImodified = 0.27) (PNImodified = 0.22) (PNImodified = 0.26) 
4. ลกัษณะของกระบวนการตดัสินใจ 
(Nature of decision process) 

ตดัสินใจโดย 
เพ่ือนร่วมงาน 

ตดัสินแบบการเมือง 
ตดัสินใจโดยใชเ้หตุผล
ในกรอบของค่านิยม 

เฉล่ีย (PNImodified = 0.15) (PNImodified = 0.24) (PNImodified = 0.26) 
5. ลกัษณะของโครงสร้าง  
(Nature of structure) 

เป็นแนวราบ 
หรือแนวนอบ 

มีการจดัตั้ง 
หน่วยงานยอ่ย 

เป็นการแสดงออก 
ทางวฒันธรรม 

เฉล่ีย (PNImodified = 0.24) (PNImodified = 0.26) (PNImodified = 0.24) 
6. ความเช่ือมโยงกบัสภาพแวดลอ้ม 
(Links with environment) 

การตดัสินใจร่วมท าให้
ความรับผดิชอบท่ี

ตรวจสอบไดไ้ม่ชดัเจน 

มีกลุ่มผลประโยชน์ท่ี 
เป็นหน่วยงานภายนอก 

ท่ีไม่คงท่ี 

ข้ึนอยูก่บัค่านิยม 
และความเช่ือ 

เฉล่ีย (PNImodified = 0.15) (PNImodified = 0.11) (PNImodified = 0.16) 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 

องค์ประกอบของ 
การบริหารเพ่ือเสริมสร้าง 

ความรับผดิชอบทีต่รวจสอบได้ 

รูปแบบการบริหาร (Type of model) 
แบบเพ่ือนร่วมงาน 
(Collegial Models) 

แบบการเมือง 
(Political Models) 

แบบวฒันธรรม 
(Cultural Models) 

7. ภาวะผูน้ า 
(Style of leadership) 

การแสวงหามติเอกฉนัท ์
การเป็นผูมี้ส่วนร่วม 
และเป็นผูไ้กล่เกล่ีย 

เป็นผูน้ าเชิงสัญลกัษณ์ 

เฉล่ีย (PNImodified = 0.23) (PNImodified = 0.27) (PNImodified = 0.23) 
8. รูปแบบภาวะผูน้ าท่ีเก่ียวขอ้ง 
(Related leadership model) 

เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง เป็นผูน้ าการปฏิบติังาน เป็นผูน้ าเชิงคุณธรรม 

เฉล่ีย (PNImodified = 0.23) (PNImodified = 0.23) (PNImodified = 0.22) 
 

 จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าการจัดล าดับความส าคัญของค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นของรูปแบบการบริหาร 
เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จ าแนกตาม
องคป์ระกอบของรูปแบบการบริหาร เม่ือพิจารณาจากค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นท่ีมากท่ีสุดของแต่ละองคป์ระกอบ คือ  
 1. ระดบัในการก าหนดเป้าประสงค ์ควรก าหนดโดยระดบัโรงเรียน 
 2. กระบวนการก าหนดเป้าประสงค ์ควรก าหนดโดยการใชก้ารตกลงระหวา่งผูบ้ริหารกบัครู 
 3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งเป้าประสงคแ์ละการตดัสินใจ ตดัสินใจโดยใชเ้ป้าประสงคท่ี์ตกลงร่วมกนั 
 4. ลกัษณะของกระบวนการตดัสินใจ ควรตดัสินใจโดยใชเ้หตุผลในกรอบของค่านิยม 
 5. ลกัษณะของโครงสร้าง ควรมีการจดัตั้งหน่วยงานยอ่ย 
 6. ความเช่ือมโยงกบัสภาพแวดลอ้ม ควรข้ึนอยูก่บัค่านิยมและความเช่ือ 
 7. ภาวะผูน้ า ควรเป็นผูมี้ส่วนร่วมและการเป็นผูไ้กล่เกล่ีย 
 8. รูปแบบภาวะผูน้ าท่ีเก่ียวขอ้ง ควรเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงและเป็นผูน้ าการปฏิบติังาน 
 

 เม่ือไดผ้ลลพัธ์ของดชันีค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นของรูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบ
ไดข้องโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จ าแนกตามองคป์ระกอบของรูปแบบการบริหาร ผูว้ิจยัจึง
ท าการร่างรูรูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี ฉบบัท่ี 1 ไปท าการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได ้และปรับตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนา
เป็นร่างฉบบัท่ี 2 เพ่ือท าการจดัประชุมสนทนากลุ่มโดยผูท้รงคุณวฒิุ และปรับแกไ้ขเป็นฉบบัสมบูรณ์ ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 รูปแบบการบริหารเพื่อเสริมสร้างความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบไดแ้บบการเมือง 

โดยใชเ้พ่ือนร่วมงานและวฒันธรรมเป็นฐานของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
 

สรุปผลการวจัิย 
รูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรี ท่ีเหมาะสมจากการวจิยัคือ รูปแบบการบริหารเพื่อเสริมสร้างความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบไดแ้บบการเมืองโดย
ใชเ้พ่ือนร่วมงานและวฒันธรรมเป็นฐานของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ซ่ึงมีจุดเน้นของ
รูปแบบคือการบริหารแบบการเมืองผสมผสานแบบวัฒนธรรมและเพ่ือนร่วมงาน โดยมีลักษะส าคัญ 8 ด้าน ได้แก่  
1) ก าหนดเป้าประสงค์โดยระดบัโรงเรียน 2) กระบวนการท่ีใช้ในการก าหนดเป้าประสงค์เกิดจากการตกลงร่วมกนัระหว่าง
ผูบ้ริหารและครู 3) การตดัสินใจโดยใชเ้ป้าประสงคต์อ้งเกิดจากจากตกลงร่วมกนั 4) มีการตดัสินใจโดยใชเ้หตุผลในกรอบของ
ค่านิยม 5) มีโครงการการท างานท่ีกระจายอ านาจโดยการจดัตั้งหน่วยงานยอ่ย 6) การเช่ือมโยงกบัสภาพแวดลอ้มข้ึนอยูก่บัค่านิยม
และความเช่ือของบุคลากร 7) ผูน้  าตอ้งมีภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมและเป็นผูไ้กล่เกล่ียในการปฏิบติังาน และ 8) ผูน้ าตอ้งเป็นผูน้ า
การเปล่ียนแปลงและผูน้ าการปฏิบติังานใหก้บับุคลากรได ้

 
 

 

จุดเน้นของรูปแบบ 
บริหารแบบการเมืองผสมผสานแบบเพ่ือนร่วมงานและวฒันธรรม 

ลกัษณะส าคัญของการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผดิชอบที่ตรวจสอบได้ 
ของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 

ระดบัในการก าหนดเป้าประสงค์ 
 

ก าหนดโดยระดบัโรงเรียน 

กระบวนการในการก าหนดเป้าประสงค์ 
ก าหนดโดยใชก้ารตกลงร่วมกนั   

 ระหวา่งผูบ้ริหารกบัครู 

ความสัมพนัธ์ระหว่าง
เป้าประสงค์และการตดัสินใจ 
ตดัสินใจโดยใชเ้ป้าประสงค ์

ท่ีตกลงร่วมกนั 

ลกัษณะกระบวนการตัดสินใจ 
 

ตดัสินใจโดยใชเ้หตุผล  
ในกรอบของค่านิยม 

ลกัษณะโครงสร้าง 
 

มีการจดัตั้งหน่วยงานยอ่ย 

ความเช่ือมโยงกบัสภาพแวดล้อม 
 

ข้ึนอยูก่บัค่านิยมและความเช่ือ 
 

ภาวะผู้น า 
เป็นผูน้ าแบบมีส่วนร่วม 
และเป็นผูไ้กล่เกล่ีย 

 

รูปแบบภาวะผู้น าทีเ่กีย่วข้อง 
เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงและ 

เป็นผูน้ าการปฏิบติังาน 
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อภิปรายผล 
การวิจัยรูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. สภาพปัจจุบนั  สภาพท่ีพึงประสงค ์ และผลการประเมินค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็น (Priority Needs Index modified : 
PNI modified)  ของการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี พบวา่ รูปแบบการบริหารท่ีมีการปฏิบติัในสภาพปัจจุบนัสูงสูด และมีระดบัสภาพท่ีพึงประสงคใ์นการปฏิบติั
สูงสุด คือ รูปแบบการบริหารแบบวฒันธรรม แต่เม่ือน ามาวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นแลว้รูปแบบท่ีมีค่าความตอ้งการจ าเป็นมาก
ท่ีสุด คือ รูปแบบการบริหารแบบการเมือง ทั้งน้ีเน่ืองจากในการท่ีจะเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดน้ั้น นโยบายจาก
ส่วนกลางมีความส าคญัอยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีการก าหนดใหมี้ความชดัเจน และการปฏิบติัตามสายการบงัคบับญัชาท่ีเหมาะสม ท าหนา้ท่ี
ของบุคลากรแต่ละคนในโรงเรียนใหส้มบูรณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเลอศกัด์ิ เพชรสุก ท่ีกล่าววา่ 
การพฒันาเด็กและเยาวชนอยูท่ี่การจดัการศึกษาและการสร้างสุขภาพ จุดเร่ิมตน้จึงจ าเป็นตอ้งมุ่งไปท่ีการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
สถาบนัการศึกษาให้เป็นแกนน าหรือศูนยก์ลางการสร้างสุขภาพพร้อม ๆ กบัการพฒันาดา้นการศึกษาภายใตค้วามร่วมมือจากทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง นบัตั้งแต่ครอบครัวของเด็ก โรงเรียน ชุมชน และองคก์รในทอ้งถ่ิน ซ่ึงทั้งหมดเป็นสถาบนัพ้ืนฐานทางสังคม ท่ีมี
ความส าคญัยิ่งของการพฒันาการประสานประโยชน์ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาเด็ก เพ่ือการน าไปสู่การพฒันาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน ดงันั้นการพฒันาโรงเรียน จึงเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัการเกิดปัญหาสุขภาพ 
สร้างให้เด็กเกิดความรู้ ความเขา้ใจ มีทศันคติท่ีถูกตอ้งในเร่ืองสุขภาพ เป็นการลดปัญหาสุขภาพ ส่งผลบวกต่อการเรียน ทั้งน้ีตอ้ง
อาศยัความร่วมมือและการประสานงานจากทุกฝ่ายทั้ งครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน [4] นอกจากน้ียงัมีความสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 11 (2555 - 2559) ในยทุธศาสตร์ท่ี 5 ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาระบบการบริหาร
จดัการ และส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอีกดว้ย [6] 

2. รูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบท่ีเหมาะสมคือรูปแบบการบริหารแบบการเมืองโดยใช้เพ่ือนร่วมงานและ
วฒันธรรมเป็นฐาน (Political Style with Colleagues and Cultural Based) แสดงใหเ้ห็นวา่การเมืองและนโยบายของรัฐมีผลต่อการ
เสริมสร้างความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้ในขณะเดียวกนัการรักษาความสัมพนัธ์ในการปฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงานและการปรับ
โครงสร้างงานให้เขา้กบัวฒันธรรมของโรงเรียนแต่ละแห่งก็มีความส าคญัเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 11 (2555 - 2559) ท่ีไดก้  าหนดทิศทางการขบัเคล่ือนแผนพฒันาการศึกษาในการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานทุกระดบัในสังกดักระทรวงศึกษาในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายท่ีไดก้  าหนดไว ้โดยใน
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ไดเ้นน้การพฒันาระบบการบริหารจดัการ และส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยมุ่งปรับ
ระบบบริหารจดัการศึกษาให้มีความคล่องตวัในการบริหารงานมากยิ่งข้ึนทั้งกบัส านักงานเขตพ้ืนท่ี และโรงเรียนทุกระดบัให้มี
ความคล่องตวั และมีอิสระในการบริหารจัดการ และมีความเขม้แข็งรองรับการกระจายอ านาจ รวมทั้ งปรับปรุงระบบการ
สนบัสนุนการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในการพฒันาการศึกษา และการสร้างภาคีเครือข่ายทางการบริหารจดัการศึกษา [6] 
และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีระ รุญเจริญ ท่ีศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารและการจดัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในประเทศไทย พบว่า ประเด็นปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการกระจายอ านาจการบริหารในการจดั
การศึกษาของโรงเรียนนั้น ผูบ้ริหารโรงเรียน จะยกประเด็นปัญหาดา้นปัจจยั เช่น งบประมาณไม่พอ ครูไม่พอ และวสัดุอุปกรณ์  
ไม่พอ และยงัพบวา่ปัจจุบนั ชุมชนและสมาคมครูผูป้กครอง มีส่วนร่วมเพียงการบริจาคเงินเป็นหลกั อีกทั้งการใชค้ณะกรรมการ
โรงเรียนเพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารและการจดัการศึกษายงัไม่สามารถท าไดม้ากนกั [2] ทั้งน้ีเป็นเพราะแนวคิดตามวฒันธรรม
การปฏิบติัเดิม ความรู้ ความสามารถและความชดัเจนในอ านาจหน้าท่ีรวมทั้งศกัยภาพอ่ืนยงัไม่มากพอ โดยเฉพาะในโรงเรียน
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ห่างไกล โรงเรียนหลายแห่งเร่ิมอยากไดแ้นวคิด หรือแนวทางการปฏิบติัจากคณะกรรมการโรงเรียนมากกว่าความช่วยเหลือดา้น
การเงิน จึงท าใหก้ารดูแลช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ จากภาครัฐท่ีเป็นส่วนกลาง จะมีผลใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และเป็นไปตามระบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้  
รูปแบบการบริหารแบบการเมืองโดยใช้เพ่ือนร่วมงานและวฒันธรรมเป็นฐาน มีความเหมาะสมส าหรับการน าไป

ประยกุตใ์ชใ้ชเ้พื่อการบริหารจดัการการศึกษาในโรงเรียนทุกประเภทและทุกขนาด ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในทั้งระดบัปฏิบติั
และระดบันโยบาย ควรด าเนินการ ดงัน้ี  

1. ระดบัโรงเรียน ควรน ารูปแบบการบริหารดงักล่าวไปประยกุตใ์ชใ้นโรงเรียน ผูโ้ดยบริหารควรใชว้ธีิการบริหารท่ีมุ่งเนน้
การเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดใ้นการบริหารโรงเรียน ซ่ึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการวางแผนเชิงรุกในการ
ลดจุดอ่อนและป้องกนัอุปสรรคต่อการบริหารโรงเรียนเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้โรงเรียนจึงควรใหค้วามส าคญั
กบัการบริหารโรงเรียนท่ีมุ่งเน้นการพฒันาภาระหน้าท่ีการบริหารงานในโรงเรียน 4 ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานทัว่ไป ซ่ึงหากโรงเรียนตอ้งการพฒันาประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการโรงเรียนใหอ้ยูใ่นระดบัสูงข้ึน ส่ิงท่ีจ าเป็นตอ้งท าคือการยกระดบัขีดความสามารถภายในองคก์าร ทั้งในส่วนของบุคลากรและ
ระบบการปฏิบติังาน มีความมุ่งมัน่ร่วมกนัในกลุ่มของบุคลากรเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโรงเรียน คือ การพฒันาการเรียนรู้ของ
นกัเรียน ดว้ยการพฒันาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน และควรมีการพฒันาส่งเสริมครูให้มีความเป็นครูมืออาชีพ เพ่ือสนบัสนุนครูท่านอ่ืน ๆ ในการร่วมมือกนัในการพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ในห้องเรียนในภาพรวม สร้างเครือข่ายและใชโ้อกาสท่ีไดใ้นการประยุกตก์ารเรียนรู้จากสภาวะแวดลอ้มท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุน จะส่งผลใหก้ารเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  2. ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ควรมีนโยบายท่ีส่งเสริมสนบัสนุนให้เกิดกระบวนการในการเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้เน่ืองจากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีควรมีบทบาทหลัก ในการเป็นศูนย์
ประสานงานและบริหารจดัการเพ่ือใหเ้กิดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กระบวนการ เรียนรู้ การจดัท าหลกัสูตร ตลอดจนการวดั
และประเมินผล  และใหด้ าเนินการในส่วนท่ีเป็น แนวนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีอยูแ่ลว้ใหช้ดัเจนและเป็นรูปธรรมยิง่ข้ึน  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิัยคร้ังต่อไป  
 1. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนท่ีมีบริบทในการศึกษา
ท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากในการวิจยัคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะบริบทโรงเรียนประถมศึกษา ท่ีสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมถึงโรงเรียนประถมศึกษาท่ีสังกดัส านักงานการศึกษาเอกชน โรงเรียนท่ีเปิดสอนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จึงท าให้ไม่ทราบวา่บริบทของสังกดัของโรงเรียนในแต่ละระดบัมีผลต่อการเสริมสร้าง
ความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนอยา่งไร  

2. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนท่ี
แตกต่างกนั เช่น ขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ โดยการน ารูปแบบดงักล่าวไปท าการทดลองใชใ้นโรงเรียนท่ีเป็นตวัแทน
ในแต่ละขนาดโรงเรียน เพ่ือน าผลการน าไปใชม้าวิเคราะห์ความเหมาะสมและปรับปรุงพฒันารูปแบบใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
 ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ระบุใหก้ารเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม (Cross-Cultural Understanding)  เป็นทกัษะส าคญัของผูค้นในการสร้าง
ความเขา้ใจบริบททางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ การเรียนรู้วฒันธรรมทางภาษาของประเทศเพื่อนบา้นเป็นมิติท่ี
ส าคญัช่วยให้เกิดการส่ือสารกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อ ศึกษาผลการจดัการเรียนการสอนภาษาเมียนมา
เพื่อการส่ือสารส าหรับนักเรียนไทยในเขตชายแดนประจวบคีรีขนัธ์  กลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ท่ีมีพื้นท่ีตั้งอยูใ่นเขตชายแดนไทย-เมียนมา  จ านวน 6 โรงเรียน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ออกแบบการวิจยัเป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาบริบทเชิงพื้นท่ีและความตอ้งการจ าเป็น ขั้นตอนท่ี 2  
การสร้างหลกัสูตรการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการส่ือสาร และขั้นตอนท่ี 3 การน าหลกัสูตรไปใชแ้ละการประเมินผลการจดัการเรียนการสอน  
เคร่ืองมือในการวิจยั ไดแ้ก่ หลกัสูตรการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการส่ือสาร ซ่ึงมีลกัษณะเป็นหลกัสูตรเสริม (Enrichment Program) จ านวน 
13 หน่วยการเรียนรู้ ระยะเวลาการจดัการเรียนการสอน 26  ชัว่โมง แบบประเมินทกัษะพื้นฐานการใชภ้าษาเมียนมาเพื่อการส่ือสาร จ านวน 
20 ขอ้ และแบบสอบถามความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการส่ือสาร จ านวน 10 ขอ้  

ผลการวจิยั พบวา่ ผูเ้รียนร้อยละ 82 มีทกัษะพื้นฐานในการใชภ้าษาเมียนมาเพื่อการส่ือสารมีแนวโนม้สูงข้ึนทุกระยะ เม่ือจบหลกัสูตร
ผูเ้รียนมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร อยูใ่นระดบัมาก 
 

ค าส าคญั : การสอนภาษาเมียนมาเพื่อการส่ือสาร  การเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม  หลกัสูตรเสริม 
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Abstract  
According to skills indicated for the 21st century, cross-cultural understanding is an important skill in order for people to create 

a different cultural context for peaceful coexistence.  Learning the cultural language of neighboring countries is an important dimension to 
help with effective communication. This research aims to study the results of Burmese language teaching for communication for Thai 
students on the Prachuap Khiri Khan Border. Target groups were 6 primary schools in Prachuap Khiri Khan primary educational service 
area office 1 which are located on the Thai-Myanmar border. The target groups were selected by purposive sampling in three steps:studying 
spatial context and need required for creating Burmese teaching courses for communication; applying the course; and evaluating teaching 
management respectively. Research tools included the Burmese language teaching course for communication which is an Enrichment 
Program with 13 units. Teaching duration was 26 hours with 20 itemsof Burmese language basic skills assessment for communication and 
10 itemsof satisfaction survey of Burmese language teaching for communication.  

The results showed that 82 percent of participants had basic skills in Burmese for communication in a high tendency at every 
stage. At the end of the course, the participants’ learning outcome was at high satisfaction level. 

    

Keywords : Burmese Language Teaching for Communication, Cross-Cultural Understanding, Enrichment Program 
 
 

บทน า   
ประเทศไทยตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบนัประกอบดว้ยพลเมืองท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ  มีความแตกต่างกนัไปในทุก

ภาคทั้งดา้นความเป็นอยู ่ ภาษา ศาสนา และวฒันธรรม ในบางพ้ืนท่ีเป็นกลุ่มท่ีอาศยัอยูด่ ั้งเดิม บางกลุ่มก็เกิดจากการอพยพเคล่ือนยา้ย
ถ่ินไปตั้ งหลกัแหล่ง  สภาพปัจจุบันท่ีมีการเปิดการคา้ในกลุ่มอาเซียน มีการเคล่ือนยา้ยคนเพ่ือประกอบอาชีพในหลาย ๆ พ้ืนท่ี  
ซ่ึงในการเคล่ือนยา้ยก าลงัคนจากหลายๆกลุ่มชาติพนัธ์ุหลายประเทศเขา้มาในประเทศไทย ส่งผลให้นักเรียนในกลุ่มชาติพนัธ์ุหรือ
ต่างประเทศท่ี เขา้มาพร้อมกบัผูป้กครองมีความแตกต่างทั้งเช้ือชาติ ภาษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม วิถีชีวิต มีอตัราเพ่ิมข้ึนดว้ยการ
เรียนรู้ซ่ึงกนัจึงเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้น มาตรา 6 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ไดก้ล่าวว่า “กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่ำงกำย จิตใจ 
สติปัญญำ ควำมรู้ และคุณธรรม มจีริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่ำงมคีวำมสุข” และ มาตรา 29 
กล่าววา่ “สถำนศึกษำส่งเสริมควำมเข้มแขง็ของชุมชนเลือกสรรภูมิปัญญำและวิทยำกำรต่ำงๆเพ่ือพัฒนำชุมชนให้สอดคล้องกับสภำพ
ปัญหำและควำมต้องกำรรวมท้ังหำวิธีกำรสนับสนุนให้มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์พัฒนำระหว่ำงชุมชน ”[1] ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดน้ ายทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาลก าหนดเป็นนโยบายการบริหารจดัการศึกษา โดยก าหนด
นโยบายดา้นจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง เนน้การจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเฉพาะ ท่ีมีความยากล าบาก
ในการบริหารจดัการ การจดัการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพประชากรวยัเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุ กลุ่มท่ีดอ้ยโอกาส กลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี
ห่างไกลทุรกนัดาร เช่น พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเลเกาะแก่ง ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความมัน่คงของประเทศในระยะยาว 

การเรียนรู้ของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตซ่ึงเป็นอุดมการณ์ส าคญัของการจดัการศึกษา
รวมถึงแสวงหาความรู้ ความใฝ่เรียนรู้ การรู้เรา รู้เขา เข้าใจผูอ่ื้น รวมทั้ งเข้าใจโลกกวา้งเพ่ือการปรับตัวให้อยู่ในท้องถ่ิน 
ประเทศชาติอาเซียน และระดบัโลกได ้โดยมี รากฐานของ 4 เสาหลกัแห่งการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การเรียนเพ่ือรู้ (Learning to Know)  
เป็นการพฒันากระบวนการคิดและการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองไดต้ลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อปฏิบติัไดจ้ริง (Learning to Do) 
เป็นการบูรณาการระหวา่งความรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบติัท่ีสามารถ ประยกุตใ์ชร่้วมกนัได ้การเรียนรู้เพ่ือท่ีจะอยูร่่วมกนัและอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้น (Learning to Live together) ผูเ้รียนจะตอ้งสามารถด ารงอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมพหุวฒันธรรมได ้และการเรียนรู้เพ่ือ
ชีวิต (Learning to Be) เป็นการพฒันาผูเ้รียนทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และ  การเขา้ใจตนเอง และผูอ่ื้นได ้[2][3]  
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การจดัการเรียนรู้จะตอ้งเนน้การพฒันาผูเ้รียนให้น าความรู้สู่การปฏิบติัและด ารงตนอยูใ่นสังคม พหุวฒันธรรมไดอ้ยา่ง
เขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึงการน าไปสู่เป้าหมายดงักล่าวนั้นจะตอ้งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียน
จะตอ้งไดรั้บการพฒันาในทุกระดบัการศึกษาตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนถึงระดบัอุดมศึกษา โดยทกัษะส าคญัประการหน่ึงท่ี
จะตอ้งพฒันาเพ่ือการด ารงอยูใ่นสังคมแห่งความหลากหลายทางวฒันธรรม คือ การท าความเขา้ใจต่างวฒันธรรม (Cross–cultural 
understanding) หรือทกัษะขา้มวฒันธรรม  (Cross–cultural skills) [4] เป็นทกัษะการด ารงชีวติของคนในสังคมภายใตค้วามแตกต่าง
ทางวฒันธรรม การส่ือสารมีความส าคญัและจ าเป็นยิง่ต่อการเช่ือมบริบทต่าง ๆ ทางสังคมใหเ้ช่ือมต่อ และประสานกนัอยา่งสมดุล) 
ทกัษะการส่ือสาร การเรียนรู้ในภาษาอ่ืน เป็นคุณลกัษณะประการหน่ึงของสมรรถนะขา้มวฒันธรรมอนัจะน าไปสู่การท าความ
เขา้ใจ ยอมรับ และเคารพในวฒันธรรมท่ีมีความแตกต่างกนั และสามารถพฒันาไดโ้ดยการจดักระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 
ท่ีเหมาะสม [5]  

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เป็นจงัหวดัในภาคตะวนัตกแบ่งการปกครองเป็น 8 อ  าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอหัวหิน อ าเภอปราณบุรี 
อ  าเภอสามร้อยยอด อ าเภอกุยบุรี อ  าเภอเมือง อ  าเภอทบัสะแก อ าเภอเมือง อ  าเภอบางสะพาน และอ าเภอบางสะพานนอ้ย เรียงรายจาก
เหนือสู่ทิศใต ้และทุกอ าเภอมีพ้ืนท่ีติดต่อกบัประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในอดีต  ท่ีผา่นมามีเส้นทางการเดินทางผา่นเขา้
ออกทั้ งสองประเทศตามชายแดนแห่งน้ีอยู่หลายช่องทางซ่ึงเป็นช่องทางตามธรรมชาติ มาจนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2558 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ยกช่องทางด่านสิงขร เป็นจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร เพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนทั้ งสองประเทศ  
ท าให้มีการเดินทางของชาวเมียนมาเขา้มาท างานในเมืองประจวบคีรีขนัธ์จ  านวนมาก ส่วนใหญ่เขา้มาใชแ้รงงานทัว่ไป ตั้งแต่เป็น
ลูกเรือประมง ลูกจา้งก่อสร้าง ร้านอาหาร ป้ัมน ้ามนั ร้านขายของท่ีระลึก และอ่ืนๆ ในการเขา้มาของแรงงานเหล่าน้ีไดเ้ขา้มาอยูอ่าศยั 
ใชชี้วิตอยู่ในแทบทุกชุมชนของทุกอ าเภอในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงมีจ านวน 21,723 คน[6] การเล่ือนไหลของแรงงานจาก
ประเทศเพ่ือนบา้นเขา้มาในประเทศไทยกจ็ะมีการอพยพครอบครัว บุตรหลานเขา้มาอาศยัอยูด่ว้ยและส่งเขา้เรียนในโรงเรียนร่วมกบั
เด็กไทย สภาพดงักล่าวจึงน ามาสู่การเป็นสังคมพหุวฒันธรรมของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์อยา่งชดัเจน จากฐานขอ้มูลนกัเรียนกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1  มีกลุ่มชาติพนัธ์ุเช้ือสายหลกัอยู ่4 เช้ือชาติ คือ กลุ่ม
ชาติพนัธ์ุพม่า มอญ กะเหร่ียง และไทยใหญ่ ซ่ึงพบว่ามีนกัเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุพม่ามากท่ีสุด จ านวนโรงเรียนในสังกดัท่ีมีนักเรียน
กลุ่มชาติพนัธ์ุพม่า 68 โรงเรียน รองลงมาคือ มอญ กระเหร่ียง และไทยใหญ่ นกัเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุพม่าส่วนมากจะพบในคนไทย
พลดัถ่ิน กลุ่มมุสลิม มะริด หรือท่ี เรียกว่า กลุ่มคนไทยพลดัถ่ินพม่าเช้ือสายไทย โดยการเขา้มาเพ่ือประกอบอาชีพรับจา้งทั่วไป  
อาทิ กรีดยาง ประมง เกษตรกร และอุตสาหกรรม [7] โรงเรียนท่ีมีนกัเรียนชาวเมียนมาเขา้มาเรียน มีความจ าเป็นตอ้งสร้างความเขา้ใจ
ในบริบทความแตกต่างทางวฒันธรรมในลกัษณะการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมเพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างเขา้อกเขา้ใจ 
ท านองท่ีวา่ “รู้เขา รู้เรา” อนัจะน าไปสู่การปรับตวัเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งเขา้อกเขา้ใจและช่วยป้องกนัความขดัแยง้ในท่ีสุด  

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ตระหนกัและมองเห็นความส าคญัดงักล่าวในการพฒันา
เด็กไทยให้มีความรู้ เขา้ใจ ส่ือสารกบัเพ่ือนบา้นต่างเช้ือชาติ  จึงท าการศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาทกัษะการส่ือสาร
พ้ืนฐานภาษาเมียนมาให้กบันกัเรียนเพ่ือให้สามารถน าไปใชใ้นการส่ือสารและแลกเปล่ียนวฒันธรรมซ่ึงกนัละกนัอยา่งเขา้ใจ  และ 
ไดจ้ดัท าหลกัสูตรภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักเรียนไทยในเขตชายแดนประจวบคีรีขนัธ์ข้ึนโดยใชก้ระบวนการมีส่วน
ร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีลกัษณะเป็นหลกัสูตรเสริม (Enrichment Program) โดยใชเ้วลาเรียนในช่วง ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลาเรียน 
ซ่ึงสถานศึกษาได้ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาโดยค านึงถึงความสนใจ ความต้องการของผูเ้รียน  ได้เผชิญกับสภาพจริงของชีวิต  
 เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม ไดป้ระสบการณ์ตรง ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะความสามารถในการส่ือสาร เพ่ือให้เกิดสมรรถนะใน
ศตวรรษท่ี 21 [8] (ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน.2558 :บทคดัยอ่) ก าหนดใหมี้การจดัการเรียนการสอนโดยครูเจา้ของภาษา (Native Speaker) 
เพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงดา้นทกัษะทางภาษา ส าเนียงภาษาท่ีถูกตอ้ง นอกจากน้ียงัไดเ้รียนรู้และเขา้ใจวฒันธรรมของ 
ชาวเมียนมาดว้ยการซึมซับผ่านกิจกรรม ในหลากหลายมิติไปพร้อมกนั อาทิ การด ารงชีวิต  การแต่งกาย และวฒันธรรมดา้นอ่ืน ๆ  
ท าให้เราเขา้ใจเขามากยิ่งข้ึน โดยส่งเสริมให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายน าหลกัสูตรไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 
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เพ่ือใหส้ถานศึกษามีแนวทางการพฒันานกัเรียนของพ้ืนท่ีไดเ้รียนรู้ท่ีจะส่ือสารกนักบัชาวเมียนมาในพ้ืนท่ีไดอ้นัจะท าใหส้ามารถอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งสันติ มีความไวว้างใจกนัเอ้ือเฟ้ือต่อกนั และอาจพฒันาต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคต 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
เพื่อศึกษาผลการจดัการเรียนการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการส่ือสารส าหรับนกัเรียนไทยในเขตชายแดนประจวบคีรีขนัธ์  

 

ขอบเขตของการวจิัย   

ประชากร  ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จ านวน 4 อ าเภอ จ านวนโรงเรียน 120 โรงเรียน 
 กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยัเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ในโรงเรียนสังกดัส านักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จ านวน 4  อ  าเภอ จ านวนโรงเรียน 6 โรงเรียน จ านวนนักเรียน 246 คน 
ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เน้ือหา  ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ภาษาเมียนมาเพื่อการส่ือสาร แบ่งเป็น 13 หน่วยการเรียนรู้ ดงัน้ี   
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ค  าทกัทาย   หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ร่างกาย    หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ครอบครัว  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 จ านวนนบั  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 สี  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 อาหาร /ผกั/ ผลไม ้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 สถานท่ี  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8  เวลา  หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 9  สภาพอากาศ /ฤดูกาล  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 10 สุขภาพ  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 11  เคร่ืองใชใ้นบา้น  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 12  
สัตว ์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 13  การเดินทาง/ยานพาหนะ 

ระยะเวลา  ด าเนินการวิจยัในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ระยะเวลาในการจดัการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ละ  
2 ชัว่โมง  รวมระยะเวลาในการจดัการเรียนการสอ 26 ชัว่โมง 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 ออกแบบขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 3 ขั้น 
 ขั้นตอนที ่1 การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานและความต้องการจ าเป็น 
 1.1 ศึกษาบริบทเชิงพ้ืนท่ี ดา้นสภาพทัว่ไป สภาพความเป็นอยู่ ของนักเรียนและการประกอบอาชีพของผูป้กครอง
นกัเรียนชาวเมียนมาท่ีอาศยัอยูใ่นเขตบริการของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการลงพ้ืนท่ีส ารวจและสัมภาษณ์เชิงลึก นายจา้งหรือบุคคลท่ีแรงงานชาวเมียนมาอาศยัในสถานท่ีใกลเ้คียง 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูพบวา่ แรงงานชาวเมียนมาส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาท างานจ าท างานเป็นลูกจา้งทัว่ไป และส่งบุตรหลานเขา้
เรียนในโรงเรียนไทย  จะใชภ้าษาเมียนมาในการส่ือสารกนัในกลุ่ม แต่นายจา้งหรือคนท่ีท างานร่วมกนัท่ีเป็นชาวไทยไม่สามารถ
ท าความเขา้ใจการส่ือสารนั้น บางคร้ังท าให้เกิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือน ในการจดัการเรียนการสอนครูประสบปัญหาดา้นการ
ส่ือสารกบันกัเรียนชาวเมียนมา ตอ้งใชท้กัษะการถ่ายทอดความรู้เฉพาะกลุ่มและให้การดูแลเอาใจใส่ใหไ้ดรั้บการพฒันาเท่าเทียม
กบันักเรียนไทย นอกจากน้ียงัมีปัญหาเร่ืองการส่ือสารระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนเมียนมา แต่ก็พบความพยายามของ
โรงเรียนในการจัดการกับสภาพการณ์เช่นน้ีในหลากหลายมิติ อาทิ การจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การเยี่ยมบ้าน  
การจดักิจกรรมต่าง ๆ และการสอนซ่อมเสริม 

1.2 ศึกษาความตอ้งการจ าเป็น  โดยการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการจดัประชุมระดมความคิดเห็นของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็นในการปูพ้ืนฐานทกัษะการใชภ้าษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสาร ความพร้อมในการจดัการเรียน
การสอนภาษาเมียนมาเพื่อการส่ือสาร พบว่า การพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษาเมียนมา เป็นแนวทางท่ีสามารถน าไปใชอ้ย่าง
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ไดผ้ล ผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งการให้มีการจดัการเรียนการสอนภาษาเมียนมาเบ้ืองตน้ เพ่ือให้สามารถน าไปใชใ้นการส่ือสารกนัให้เกิด
ความเขา้ใจท่ีดีข้ึน และมีขอ้เสนอแนะให้สอนโดยครูชาวเมียนมา เพื่อให้นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงทางภาษาจากเจา้ของ
ภาษา และบูรณาการการเรียนรู้วฒันธรรมในมิติอ่ืนร่วมดว้ย 
 ขั้นตอนที ่2 การสร้างหลกัสูตรการสอนภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสาร 
 2.1 ก าหนดขอบเขตเน้ือหา ด าเนินการโดยการระดมความคิดของผูท้รงคุณวฒิุและผูท่ี้มีประสบการณ์เก่ียวกบัการส่ือสาร
ภาษาเมียนมาในพ้ืนท่ี ประกอบดว้ยเน้ือหา 13 หน่วยการเรียนรู้ 
 2.2 ออกแบบแผนการจดัการเรียนการสอน เป็นการน าเน้ือหาของหน่วยการเรียนรู้มาจดัท าเป็นแผนการจดัการเรียนการ
สอน จ านวน 13 แผน ใชเ้วลาในการจดัการเรียนการสอนแผนละ 2 ชัว่โมง องคป์ระกอบหลกัของแผน ประกอบดว้ย สาระส าคญั 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา/สาระการเรียนรู้ กระบวนการจดักิจกรรม  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้  การวดัและประเมินผล และผลการ
จดัการเรียนการสอน 
 2.3 ออกแบบระบบการวดัและประเมินผลก าหนดขอบข่ายการวดัและประเมินผล ดังน้ี 1) กระบวนการวดัและ
ประเมินผล ก าหนดระยะการประเมิน 3 ระยะ คือ ก่อน ระหวา่ง และหลงัการจดัการเรียนการสอน  2)  บทบาทหนา้ท่ีของผูท่ี้ท า
หนา้ท่ีในการวดัและประเมินผล 2 กลุ่ม คือ ภายในสถานศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู และภายนอกสถานศึกษา ไดแ้ก่ ศึกษานิเทศก ์
และผูท้รงคุณวฒิุ และ 3) เคร่ืองมือวดัและประเมินผล ไดแ้ก่  แบบประเมินทกัษะพ้ืนฐานการใชภ้าษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสาร และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 2.4 วิพากษห์ลกัสูตร จดัประชุมวิพากษห์ลกัสูตร เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหาหลกัสูตร ความสอดคลอ้ง
ขององคป์ระกอบหลกัสูตร ผูว้ิพากษห์ลกัสูตรไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิทีมีประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญในการใชภ้าษาเมียนมาเพื่อการส่ือสาร จ านวน 1 คน ผูบ้ริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จ านวน  1 คน ศึกษานิเทศก์ 
จ านวน 3 คน ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 6 คน และ ครูผูส้อนในโรงเรียน จ านวน 6 คน ผูว้ิพากษ์หลกัสูตรให้ความเห็น
สอดคลอ้งกนัในดา้นความเหมาะสมของเน้ือหาในแต่ละหน่วยการเรียน และไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในการประเมินผลท่ีควร
ด าเนินการประเมินเป็นระยะ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีแสดงถึงความกา้วหนา้ของนกัเรียน นอกจากน้ียงัเสนอแนะเร่ืองการนิเทศ ก ากบั 
ติดตาม ของผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลยอ้นกลบัในการพฒันา และช่วยใหก้ารด าเนินการบรรลุตามวตัถุประสงค ์
2.5 ปรับปรุงหลกัสูตร น าผลการวิพากษห์ลกัสูตรและขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ความเหมาะสม  มากยิง่ข้ึน  

ขั้นตอนที ่3 การน าหลกัสูตรไปใช้และการประเมนิผลการจัดการเรียนการสอน 
3.1 สร้างความเขา้ใจร่วมกนั จดัประชุมช้ีแจง และท าความเขา้ใจวตัถุประสงค์ เน้ือหา การจดัการเรียนการสอน การวดั

และประเมินผล ผูเ้ขา้ร่วมประชุม เป็น ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ 
เขต 1 จ านวน 6 โรงเรียน จ านวนทั้งหมด 12 คน 

3.2 น าหลกัสูตรไปใช้  น าหลกัสูตรท่ีสร้างข้ึนไปใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยมีจุดเน้นให้สถานศึกษา
ออกแบบและการวางแผนการใชห้ลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยสถานศึกษาสามารถก าหนด
ตารางการจดัการเรียนการสอนภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบับริบทความพร้อมของสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งในการ
น าหลกัสูตรไปใช ้ เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จ านวน 4 อ าเภอ จ านวนโรงเรียน 6  โรงเรียน จ านวนนกัเรียน 246 คน ไดม้าโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

3.3 ก ากบั ติดตาม ประเมินผล  ท าการศึกษาผลการน าหลกัสูตรไปใช้ ตามกระบวนการวดัและประเมินผล ก าหนดระยะ
การประเมิน 3 ระยะ คือ ก่อนจัดการเรียนการสอน ระหว่างการจัดการเรียนการสอน  และหลังการจัดการเรียนการสอน  
ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีในการวดัและประเมินผลแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ภายในสถานศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู และภายนอกสถานศึกษา ไดแ้ก่ 
ศึกษานิเทศก ์และผูท้รงคุณวุฒิ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผล ไดแ้ก่  แบบประเมินการใชภ้าษาเมียนมาเพื่อการส่ือสาร 
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และแบบสอบถามความพึงพอใจ ซ่ึงผ่านการหาคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญดว้ยการหาค่า ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ผลการหา
คุณภาพพบวา่ เคร่ืองมือมีคุณภาพตามเกณฑ ์คือ 0.5 ข้ึนไป 

 

ผลการวจิัย 
ผลการจดัการเรียนการสอนภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัเรียนไทยในเขตชายแดนประจวบคีรีขนัธ์  ดงัน้ี 
1. ทกัษะพ้ืนฐานการใชภ้าษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสารของนกัเรียนไทยในเขตชายแดนประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่นกัเรียนท่ี

ไดรั้บการพฒันาร้อยละ 82 มีทกัษะพ้ืนฐานในการใชภ้าษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสารมีแนวโนม้สูงข้ึนทุกระยะ เม่ือจบหลกัสูตรผูเ้รียน
มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

2. ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่อการจดัการเรียนการสอนภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัเรียนไทยใน
เขตชายแดนประจวบคีรีขนัธ์ อยูใ่นระดบัมาก ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียของผลการประเมินทกัษะพ้ืนฐานการใชภ้าษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสารของนกัเรียนไทยในเขตชายแดน
ประจวบคีรีขนัธ์ 

 

จ านวน
นกัเรียน 

คะแนน
เตม็ 

ผลการประเมิน  
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 หลงัจบเน้ือหา 

คะแนนท่ีไดเ้ฉล่ีย ระดบั คะแนนท่ีไดเ้ฉล่ีย ระดบั คะแนนท่ีไดเ้ฉล่ีย ระดบั 
246 20 12 พอใช ้ 15 ดี 15 ดี 

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียของผลการสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาเมียนมา 
เพื่อการส่ือสาร  

ท่ี รายการประเมิน 
 

S.D. สรุปผล 
1 เน้ือหาท่ีเรียนมีประโยชน์ต่อชีวติประจ าวนัของนกัเรียน 4.35 .71 ระดบัมาก 
2 เน้ือหาท่ีเรียนสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 4.44 .75 ระดบัมาก 
3 กิจกรรมการเรียนรู้เนน้การฝึกปฏิบติัจริง 4.57 .69 ระดบัมากท่ีสุด 
4 กิจกรรมการเรียนมีความหลากหลาย น่าสนใจ 4.20 .80 ระดบัมาก 
5 ครูใชส่ื้อการสอนช่วยใหเ้ขา้ใจไดช้ดัเจน 4.22 .89 ระดบัมาก 
6 ครูมีการถ่ายทอดเน้ือหามีความชดัเจน เขา้ใจง่าย 4.45 .76 ระดบัมาก 
7 ครูสร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตรในการเรียน 4.58 .98 ระดบัมากท่ีสุด 
8 ครูมีการสอดแทรกวฒันธรรมเมียนมาในการสอน 4.38 .84 ระดบัมาก 
9 มีการประเมินผลการเรียนเป็นระยะ 4.22 .86 ระดบัมาก 

10 การมีผูช่้วยครู และนกัเรียนชาวเมียนมา เป็นพ่ีเล้ียงในการเรียน  
ส่งผลต่อการฝึกภาษาเมียนมาอยา่งไดผ้ล 

4.48 .96 ระดบัมาก 

เฉลีย่รวม 4.38 .98 ระดบัมาก 
 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากการประชุมสะทอ้นผลของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง พบวา่ นกัเรียนมีความสนใจในการเรียน
ภาษาเมียนมาจากครูเจา้ของภาษา มีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการฝึกพูด ผูป้กครองนกัเรียนสะทอ้นคิดในแง่ท่ีเห็นความส าคญัของการรู้
ภาษาเมียนมาของบุตรหลาน อยากให้บุตรหลานเรียนหนังสือและอยู่ร่วมกับเพ่ือนต่างชาติได้อย่างเข้าใจกัน โรงเรียนเห็น
ความส าคญัของการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม การจดัหลกัสูตรและสอนภาษาเมียนมาใหก้บันกัเรียน และอยากต่อยอดขยายผลใหค้รูใน

X
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โรงเรียนและนักเรียนระดบัชั้นอ่ืนในโรงเรียนไดเ้รียนรู้ โดยการจดัท าหลกัสูตรภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบั
ระดบัชั้นและวยัของผูเ้รียนนอกจากน้ียงัมีผูป้กครองท่ีสนใจเขา้มาเรียนดว้ย ทั้งยงัไดเ้สนอใหโ้รงเรียนมีกิจกรรมน้ีตลอดไป  
 

อภิปรายผล  
ผลการวจิยัคร้ังน้ี มีประเดน็ส าคญัท่ีน ามาสู่การอภิปรายผล ดงัน้ี 
1. กระบวนการพัฒนาการสอนภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักเรียนไทยในเขตชายแดนประจวบคีรีขันธ์   

กระบวนการท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา (Research & Development)  ออกแบบการวิจยัเป็น 3 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและความตอ้งการจ าเป็น ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างหลกัสูตรการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการ
ส่ือสาร และขั้นตอนท่ี 3  การน าหลกัสูตรไปใชแ้ละการประเมินผลการจดัการเรียนการสอน แต่ละขั้นตอนมีความชดัเจนและ
ต่อเน่ืองกนั ผลจากการออกแบบกระบวนการวิจยัท าให้การด าเนินการวิจยับรรลุตามวตัถุประสงค์   ดงัน้ี ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา
ขอ้มูลพ้ืนฐานและความตอ้งการจ าเป็นท าใหไ้ดข้อ้มูลพ้ืนฐานความตอ้งการจ าเป็นท่ีเหมาะสมจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีประสบปัญหา
เร่ืองการส่ือสารกบันกัเรียนชาวเมียนมา หรือกบัชาวเมียนมาท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีปัญหาหลกัคือไม่เขา้ใจภาษาท่ีส่ือสารกนั ส่งผลต่อ
การด ารงชีวิตร่วมกนัในมิติต่าง ๆ ดงันั้นจากการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีและความตอ้งการจ าเป็น พบขอ้สรุปว่า การปูพ้ืนฐานทกัษะการ
ส่ือสารใหก้บันกัเรียนเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งด าเนินการเพ่ือใหน้กัเรียนทั้งสองฝ่ายและ   ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งน าไปใชใ้นการส่ือสาร และ
การเรียนรู้ขา้มวฒันธรรมในมิติอ่ืนๆ ในล าดบัต่อไป สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระราชวรเมธี และคณะ[9] ท่ีศึกษาเก่ียวกบักลไก
สู่การเรียนรู้ขา้มวฒันธรรมไทย-เมียนมาดา้นไทยศึกษา พม่าศึกษา และศาสนศึกษาท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารเรียนรู้ขา้ม
วฒันธรรมระหวา่งไทยกบัเมียนมา  ผลการศึกษาพบวา่ ภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการส่ือสารระหวา่งกนัและกนั โดยภาษาไทย 
ภาษาพม่า ภาษาศาสนา และ วฒันธรรม เป็นลกัษณะร่วมท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั สู่ความเขา้ใจ เขา้ถึง และปรับตวัใน
สถานการณ์อย่างใหม่ท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรมไทย-เมียนมา และน าไปสู่ความเขา้ใจ ความใส่ใจและการปรับตวั 
รวมทั้งเป็นกลไกในการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพและการอยูร่่วมกนั ไดอ้ยา่งเหมาะสม ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลกัสูตรการ
สอนภาษาเมียนมาเพื่อการส่ือสาร เป็นกระบวนการสร้างหลกัสูตรท่ีเนน้การมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยการระดม
ความคิดจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามกระบวนการทั้งน้ีครูผูส้อนภาษาเมียนมา ผูบ้ริหาร ครูท่ีรับผดิชอบ ผูท้รงคุณวฒิุไดใ้หค้วามคิดเห็นไป
ในทิศทางเดียวกนั ส่งผลให้การจดัเน้ือหาให้หลกัสูตรมีความเหมาะสมกบับริบทพ้ืนท่ีและผูเ้รียน ท าให้ไดห้ลกัสูตรท่ีมีลกัษณะ
หลกัสูตรเสริม (Enrichment Program) จ านวน 13 หน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ละ 2 
ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 26 ชัว่โมง  การเปิดโอกาสใหชุ้มชนและผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างหลกัสูตรการสอนภาษาเมียนมา
เพ่ือการส่ือสารคร้ังน้ี  สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545  มาตรา 8(2) ระบุว่า ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา (All for Education) และมาตรา 9(6) กล่าวถึง การมีส่วน
ร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน สถานประกอบการ สถาบนัทางศาสนาตอ้ง เขา้มามีหน้าท่ีและรับผิดชอบต่อ
กระบวนการจดัการศึกษา[10]  และสอดคลอ้งกบั ประเวศ  วะสี [11] ท่ีกล่าววา่ การศึกษาเป็นเร่ืองของทุกคนไม่ใช่แค่นกัการศึกษา
หรือโรงเรียนเท่านั้น เพราะการจะท าใหเ้ยาวชนทุกคนเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพได ้(Quality Education for All)  ทุกภาคส่วนตอ้ง
เขา้มามีส่วนร่วมทางการศึกษา สอดคลอ้งกบั ธีรศกัด์ิ สุขสันติกมล[12] ท่ีท าการวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้พหุ
วฒันธรรมดว้ยวิธีการเชิงชาติพนัธ์ุวรรณาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะขา้มวฒันธรรม เสนอแนวคิดวา่ การเล่ือนไหลของคนต่างกลุ่ม
ต่างวฒันธรรมในสังคมไทยท่ีมีมากข้ึน ท าใหก้ารเรียนรู้ขา้มวฒันธรรมกลายเป็นประเดน็ส าคญัประการหน่ึงของคนในสังคม ผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะอยา่งยิง่สถาบนัทางการศึกษา ซ่ึงเป็นสถาบนัทางสังคมประเภทหน่ึงท่ีเป็นแหล่งบ่มเพาะองคค์วามรู้ และ
ทักษะการด ารงชีวิตให้กับคนในสังคม จะตอ้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ในวฒันธรรมของคนต่างกลุ่มให้เกิดข้ึน กลายเป็น
สมรรถนะทางวฒันธรรมหรือขา้มวฒันธรรมของผูเ้รียนได้ ขั้นตอนที่ 3 การน าหลกัสูตรไปใชแ้ละการประเมินผลการจดัการเรียน
การสอนในขั้นน้ีกระบวนการน าหลกัสูตรไปใช ้มีการจดัประชุมช้ีแจง ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเป้าหมาย แนวด าเนินการ ขอบข่าย
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เน้ือหา การวดัและประเมินผล ให้มีความเขา้ใจชดัเจนตรงกนั  การน าหลกัสูตรไปใชเ้นน้การออกแบบแนวทางให้เหมาะสมกบั
บริบทของสถานศึกษา เพื่อให้สามารถด าเนินการใชห้ลกัสูตรไดค้รบถว้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอนปกติ
ของโรงเรียน นอกจากน้ียงัไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผูอ้  านวยการสถานศึกษา ครูท่ีไดรั้บมอบหมาย และผูป้กครองใน
โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างทั้ง 6 โรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนสามารถจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรภาษาเมียนมาเพื่อการ
ส่ือสารบรรลุตามวตัถุประสงค์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระราชวรเมธี และคณะ[9] ท่ีระบุวา่แนวทางการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม 
จึงเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นประการหน่ึง ท่ีตอ้งมีการกระตุน้ให้เกิดการปรับตวัจนกระทัง่น าไปสู่การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ใน
วิธีการท่ีหลากหลาย ผ่านการออกแบบการเรียนรู้ ชัด ตรง เหมาะสมภายใตค้วามเป็นไปได้ เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาและการออกแบบการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรมเป็นส าคญั  

2.  ผลการจัดการเรียนการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการส่ือสาร ในการวิจัยคร้ังน้ี จัดการเรียนการสอน โดยครูผูส้อน 
ชาวเมียนมา ซ่ึงเป็นเจ้าของภาษา และมีครูผูรั้บผิดชอบเป็นพ่ีเล้ียงคอยดูแล ทั้ งยงัมีนักเรียนชาวเมียนมา คอยช่วยเหลือด้วย  
ท าให้สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไปไดอ้ยา่งราบร่ืน ครูผูส้อนจะเนน้สร้างความเขา้ใจกบัค าศพัท์ตามหลกัสูตรเพื่อให้
นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัโดยตรง ไม่เนน้การท่องจ า แต่จะเนน้ให้ฝึกพูดโดยตรง อธิบายดว้ยท่าทาง ใชส่ื้อใกลต้วั จนนกัเรียนเขา้ใจ
ความหมายนั้นๆ สอนในเร่ืองท่ีใกลต้วัและน าไปใชบ่้อยๆ ซ่ึงส่งผลให้นกัเรียนสามารถจดจ าค  าศพัท์และประโยคส่ือสารไดง่้าย 
นอกจากน้ีการท่ีครูชาวเมียนมาเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจและมีประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอน ท าให้สามารถออกแบบ
กิจกรรมและส่ือสาร ถ่ายทอดเน้ือหาการเรียนให้นกัเรียนเขา้ใจไดง่้าย  ผลการจดัการเรียนการสอนพบวา่ นกัเรียนมีความกา้วหนา้
ในการเรียนแนวโน้มสูงข้ึนจากการประเมิน 3 ระยะ และเม่ือเรียนจบเน้ือหาตามหลกัสูตร พบว่า นักเรียนร้อยละ 82 มีทกัษะ
พ้ืนฐานในการใชภ้าษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสาร อยูใ่นระดบั ดี และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอน
อยูใ่นระดบั ดี ผลจากการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรภาษาเมียนมาเพื่อการส่ือสาร ส่งผลใหน้กัเรียนไทยมีทกัษะพ้ืนฐานในการ
ส่ือสารภาษาเมียนมาในชีวิตประจ าวนั ไดเ้รียนรู้วฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั สร้างความเขา้อกเขา้ใจกนั และน าไปสู่การปรับตวัเพ่ือ
การอยูร่่วมกนัอยา่งเหมาะสม อีกทั้งยงัอาจน าไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต สอดคลอ้งกบัขอ้มูลภาคสนามของโครงการวิจยั
ของ นงเยาว ์เนาวรัตน์ และคณะ [13] ท่ีพบวา่การสอนภาษาและวฒันธรรมพม่าโดยครูชาวพม่ามีผลสัมฤทธ์ิท่ีดี ซ่ึงสะทอ้นถึงการ
ให้ความส าคญัต่อผูเ้รียนท่ีมีรากเหงา้หลากหลายและการเรียนรู้แบบขา้มวฒันธรรมในบริบทเชิงพ้ืนท่ีและสังคมท่ีโรงเรียนตั้งอยู่
เป็นตวับ่งช้ีถึงความกา้วหนา้ในการริเร่ิมจดัการศึกษาเพ่ือสร้างสังคมพหุวฒันธรรมในเขตพ้ืนท่ีชายขอบของเมืองใหญ่และเมือง
ชายแดนของภาคเหนือ และสอดคลอ้งกบัสมสกุล เบาเนิด และ วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ [14] ท่ีน าเสนอขอ้สรุปแนวคิดจากการวิจยัวา่ 
ในการศึกษาพม่าศึกษาในมิติของภาษาท าให้เกิดอาชีพ รวมทั้งความเขา้ใจเก่ียวกบัพม่ามากข้ึนดว้ยเช่นกนั  และท่ีส าคญัท าให้เกิด
ความเขา้ใจในเชิงวฒันธรรมและการด าเนินชีวิตระหวา่งกนัมากข้ึนดว้ย  

3.  ปัจจยัสนบัสนุนให้การวิจยับรรลุวตัถุประสงค์ คร้ังน้ี ในการด าเนินการจดัการเรียนการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการ
ส่ือสารของนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 นั้นตอ้งอาศยัความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตอ้งให้การสนับสนุนทุกปัจจยั ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเห็น
ความส าคญัในการพฒันาภาษาส่ือสารของนกัเรียนในโรงเรียน ตอ้งมีส่วนในการก ากบัดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความ
ราบร่ืน ทั้งยงัตอ้งติดตามประเมินผลเป็นระยะ ครูท่ีรับผิดชอบตอ้งใหค้วามสนใจอยา่งต่อเน่ืองคอยช่วยเหลือครูเจา้ของภาษา ทั้งน้ี
ทุกฝ่ายจะตอ้งมีการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อให้ไดข้อ้มูลในการพฒันาต่อไป ในการด าเนินงานเพื่อการพฒันาภาษา
เมียนมาในคร้ังน้ีทุกฝ่ายได้ให้ความส าคญัในภารกิจคร้ังน้ีอย่างเขม้แข็ง โดยเฉพาะศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบได้ติดการการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง มีการเก็บขอ้มูลทุกระยะ มีการประสานทุกฝ่ายตลอดเวลา  เพื่อให้ไดข้อ้มูลสะทอ้นผลการปฏิบติังาน 
สอดคล้องกับ Michael W. Galbraith [15]  กล่าวว่า แนวคิดการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (community – based education)  
เป็นการศึกษาท่ีเติมเตม็ชุมชนใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีในทุกดา้น พร้อมทั้งเป็นการพฒันาความสัมพนัธ์ของสมาชิกชุมชน ภาพของการ
จดัการศึกษาในอนาคตจึงมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นไปในรูปแบบของการสร้างการเรียนรู้ท่ีสัมพนัธ์กบัการด าเนินชีวิต ท่ีมีความยืดหยุน่
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และสอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของบุคคลและชุมชน เป็นเน้ือหาท่ีมีความทนัสมยัซ่ึงหมายถึงเท่าทนักบัสถานการณ์ท่ี
ชุมชนเผชิญอยู ่สามารถน าไปใชไ้ดใ้นการด าเนินชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง มีกิจกรรมท่ีเนน้กระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน เนน้กระบวนการคิดและปฏิบติัจากการประยกุตใ์ชค้วามรู้จากประสบการณ์จริง 

4. ขอ้จ ากดัท่ีพบในการวจิยัคร้ังน้ี คือ การติดต่อประสานงานท่ีใชเ้วลามากเพ่ือใหไ้ดค้รูชาวเมียนมาเจา้ของภาษาท่ีแทจ้ริง
มาสอนในโรงเรียน เน่ืองจากในพ้ืนท่ีไม่มีครูชาวเมียนมาท่ีมีประสบการณ์ในการสอน มีความรู้ความเขา้ใจการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน ท่ีจึงจ าเป็นตอ้งประสานหาขอ้มูลจากเครือข่ายชาวเมียนมา แต่กย็งัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของโรงเรียน  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวจิัยไปใช้  
ภาษาท่ีใชเ้พ่ือการส่ือสารระหว่างคนต่างชาติกบัคนไทยนั้นจ าเป็นตอ้งฝึกให้เกิดเป็นทกัษะซ่ึงตอ้งใชเ้วลาและฝึกอยา่ง

ต่อเน่ือง ทั้งยงัตอ้งให้นกัเรียนไดน้ าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั จะเกิดความเคยชินจนรู้สึกว่าเป็นเร่ืองปกติ เม่ือเจอคนชาวเมียนมาก็
สามารถทกัทายเป็นภาษาของเขาได ้และสามารถรับฟังกลุ่มคนชาวเมียนมาส่ือสารดว้ยกนัรู้เร่ืองเขา้ใจได ้  

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิัยคร้ังต่อไป 
1) ควรขยายผลในการวิจยัการพฒันาการเรียนการสอนภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสารให้กบันกัเรียนทุกระดบัทั้งน้ีดว้ย

เหตุผลท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นพ้ืนท่ีติดต่อกบัประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาทุกอ าเภอ ทั้งยงัมีช่องทางเขา้ออกท่ีเป็น
จุดผอ่นปรนพิเศษท่ีด่านสิงขร อ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ มีชาวเมียนมาเขา้มาประกอบอาชีพมากมาย  ทั้งท่ีไปกลบัและอยูป่ระจ า 

2) ควรมีการศึกษาวิจยัการพฒันาการเรียนการสอนภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสารในเขตจงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกบั
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

3) ควรมีการศึกษาวิจยัการพฒันาการเรียนการสอนภาษาของประเทศเพ่ือนบา้นให้กบันกัเรียนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี
ชายแดน 

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
หน่วยงานทุกระดบัตอ้งให้ความส าคญัในการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบั  การพฒันาการส่ือสารภาษาของ

ประเทศเพื่อนบา้น ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของคนไทยท่ีสามารถส่ือสารกบัเขาไดแ้ละเขา้ใจในส่ิงท่ีกลุ่มคนเหล่านั้นส่ือสารดว้ยกนั  
เป็นการสร้างวิถีการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสงบสุข ไม่มีความรู้สึกวา่เขาเป็นชนกลุ่มนอ้ยเกิดความไม่ไวว้างใจต่อกนัทั้งยงัให้เพ่ือน
บ้านของเรามีความอบอุ่นคุน้เคยกับการอยู่ร่วมกัน อนัส่งผลส่งความสงบสุขในสังคมได้เช่นกัน  โดยเฉพาะโรงเรียนควร 
จะมีกิจกรรมการเรียนภาษาเมียนมาอยา่งต่อเน่ือง และเปิดโอกาสให้ผูป้กครองหรือชาวบา้นท่ีสนใจ มาเรียน เป็นการสานสัมพนั
ระหวา่งชาวบา้นกบัโรงเรียนอีกทางหน่ึงดว้ย 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์ความเป็นพลเมืองโดยวิเคราะห์ความเป็นจริงและความคาดหวงัต่อความ
เป็นพลเมืองของนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัราชภฏั 2) พฒันารูปแบบกิจกรรมนกัศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวทิยาลยัราชภฏั 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็น 1)นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ จ านวน 400 คน 2) ผูท้รงคุณวุฒิ ใน
เร่ืองความเป็นพลเมืองและผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองกิจกรรมนกัศึกษา จ านวน 10 ท่าน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1)แบบสอบถามเพื่อใช้
การศึกษาเพื่อศึกษาสถานการณ์ความเป็นพลเมืองโดยวิเคราะห์ความเป็นจริงและความคาดหวงัต่อความเป็นพลเมืองของนักศึกษาใน
มหาวทิยาลยัราชภฏั มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ค่า (Rating Scale) ท่ีมีการตอบสนองคู่ (Dual –Reponse Format) และ2)แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง หรือแบบสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structure Interview or Formal Interview) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าดชันีความส าคญัของล าดบัความตอ้งการจ าเป็นหรือ Modified Priority Need Index 
(PNI Modified) และการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์สาระส าคญัท่ีไดจ้ากการการรวบรวมขอ้มูลใน
วิธีต่างๆ ทั้งจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์แลว้น าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดนั้นมาท าการวิเคราะห์สาระ สร้างขอ้สรุป และเรียบเรียงน าเสนอ
ขอ้มูลในประเดน็ต่างๆ ในรูปแบบวธีิพรรณนา (Description) 
 ผลการวิจยัพบว่า  1. ผลการประเมินความเป็นจริงและความคาดหวงัต่อความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั 
พบวา่สถานการณ์ความเป็นจริงความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัอยูใ่นระดบัมาก และสถานการณ์ความคาดหวงั ความ
เป็นพลเมืองของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัอยูใ่นระดบัมาก และค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (PNI modified) 
เท่ากบั .17 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นความรับผิดชอบต่อตนเอง/รู้จกัหนา้ท่ีตนเอง มีดชันีความส าคญัต่อการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัสูงสุดเป็นล าดบัแรก รองลงมาเป็น ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน/จิตอาสา และ ดา้นการเคารพกฎหมาย/กติกาในสังคม และ ดา้นการเคารพสิทธิของผูอ่ื้นและการยอมรับความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลตามล าดับ 2. รูปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวิทยาลยัราชภฏั ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ  
(หกสร้าง) ดงัต่อไปน้ี 1) ความตระหนกั (Awareness) 2) แรงจูงใจ (Motivation) 3) การมีส่วนร่วม (Participation) 4) เครือข่าย (Network)  
5) สภาพแวดลอ้ม (Environment) 6) กิจกรรมนกัศึกษา (Student Activities) 
 

ค าส าคญั : ความเป็นพลเมือง  กิจกรรมนกัศึกษา   มหาวทิยาลบัราชภฏั 
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Abstract  
This research aimed to 1) study the citizenship situation by analyzing the reality and expectation of student’s citizenship in 

Rajabhat University. 2) developing model of student activities to enhance citizenship in Rajabhat University. The sample group used in this 
research was 1) 400 undergraduate students in Rajabhat Universities nationwide 2) experts on citizenship and experts in student activities, 
amount 10 persons. The instruments used in the research were 1) a questionnaire for studying the situation of citizenship by analyzing the 
reality and expectations of citizenship of students in Rajabhat University, a 5-point rating scale with dual-response format and 2) the structure 
interview or formal interview. The statistic variables used to analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Modified 
Priority Need Index (PNI Modified) and content analysis. Data were analyzed and synthesized the essence from data collection in various 
ways both from documents and interviews. Then, all data had analyzed the substance, created conclusions and compiled information on 
various issues in term of descriptive method (Description).  

The result found as follows: 1. In terms of reality assessment and expectation of student citizenship in Rajabhat University, it was 
found that the situation of reality of student citizenship level at Rajabhat University was high, student citizenship expectations level was 
high. The priority index of necessity (PNI modified) was 0.17.  When considering at each aspect, it shown that student’s responsibility to 
oneself / to know oneself had the highest priority index for enhancing citizenship in Rajabhat University. Following by social responsibility 
and participation in local development / volunteering index. Then, the respect for law / regulation in society index. Finally, the respect for 
the rights of others and acceptance of the difference between people index, respectively. 2. Student activities model to enhance citizenship 
at Rajabhat University has consist of six factors, called “Hok Sang”: 1) Awareness, 2) Motivation, 3) Participation, 4) Network,  
5) Environment, and 6) Student Activities. 

    

Keywords : Citizenship, Student Activities, Rajabhat University. 
 
 

บทน า   
โลกในยุคปัจจุบนัเป็นยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

วฒันธรรม และเทคโนโลยี สืบเน่ืองมาจากผลมาจากการพฒันาในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการพฒันาท่ีเรียกว่า กระแสโลกาภิวตัน์ 
(Globalization) การเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองจากการพฒันาก่อใหเ้กิดปัญหาระดบัโลกท่ีตามมาอยา่งเห็นไดช้ดัซ่ึงไดแ้ก่ ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และปัญหาโรคระบาด เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนัมนุษยก์  าลงัเผชิญกบัปัญหาเหล่าน้ี 

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีการพฒันาเกิดข้ึนในหลายดา้น จึงก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอนัมาจากผลพวงจากการ
พฒันาโดยเฉพาะ ในดา้นเศรษฐกิจและสังคม อยา่งเห็นไดช้ดัเจน แต่เน่ืองจากผลของการพฒันาท าให้ประเทศไทยตอ้งประสบ
หลายดา้น โดยเฉพาะดา้นคุณภาพทรัพยากรมนุษย ์อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา [1]กล่าววา่สังคมไทยในปัจจุบนัยงัมีความเปราะบาง
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม เห็นไดจ้าก ปัญหาในสังคมไทย ตั้งแต่ปัญหาเล็กไปถึงปัญหาใหญ่อนัเป็นผลพวงมาจากผลเสียของการ
พฒันาท่ีผ่านมา เช่น การไม่มีระเบียบวินยั ขาดความรับผิดชอบและจริยธรรมในสังคม การทุจริตคอรัปชัน่ การก่ออาชญากรรม 
การเสพและการคา้ยาเสพติด ขาดความสามคัคีและมีความแตกแยกทางดา้นความคิด จากท่ีกล่าวมาท าให้สังคมไทยตอ้งกลบัมา
ทบทวนวา่ สาเหตุหลกัของปัญหาคืออะไร ซ่ึงค าตอบของปัญหาท่ีกล่าวมาทั้งหมดลว้นเกิดจากการพฒันาท่ีไม่สมดุล มุ่งเนน้การ
พฒันาเศรษฐกิจแต่ไม่เนน้การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จึงท าใหต้อ้งกลบัมาทบทวนการมุ่งเนน้การพฒันามนุษยใ์หมี้ศกัยภาพควบคู่
ไปกบัการพฒันาในดา้นต่างๆ โดยจากการศึกษาคน้ควา้พบว่าประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการพฒันามนุษยแ์ละสังคม เช่น 
ประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกา แคนนาดา องักฤษ ประเทศเหล่าน้ีไดน้ ารูปแบบและวิธีการสร้างความเป็นพลเมืองมาใชใ้นการ
สร้างสังคมเพ่ือเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศให้ประสบความส าเร็จอย่างย ัง่ยืน โดยการใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาคน เพื่อใหส้ังคมมีการพฒันาจึงตอ้งมีการปลูกฝัง โดยการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองนั้นคือการเสริมสร้างใหค้นในสังคม
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ใหเ้ป็นสมาชิกท่ีมีคุณภาพในสังคม ซ่ึงมีความหมายมากไปกวา่ผูท่ี้มีบทบาทหนา้ท่ีเพียงแค่รับสั่งจากรัฐและท าตามกฎหมายเท่านั้น 
คนท่ีเป็นพละก าลงัของบา้นเมืองไม่เป็นภาระใหก้บัคนอ่ืนแต่สามารถพ่ึงตนเองและช่วยเหลือสังคมได ้ซ่ึงหากคนในสังคมมีความ
เป็นพลเมืองกจ็ะท าใหป้ระเทศนั้นมีการพฒันาท่ีดีและยัง่ยนื  
 ทั้งน้ีในการพฒันาคน สถาบนัอุดมศึกษาถือว่าเป็นสถาบนัท่ีสร้างก าลงัคนระดบัสูงให้กบัประเทศ โดยจากตวัเลขของ
ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาในปี 2562 จ านวน 2.96 แสนคน  [2] จากตวัเลขท า
ให้เห็นไดว้่าสถาบนัอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีส าคญัในการผลิตก าลงัคน ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษามีบทบาทโดยตรงต่อการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์มุ่งพฒันาความเจริญงอกงามทางสติปัญญาและความคิด มุ่งสร้างคนในระดบัวิชาชีพชั้นสูงเพ่ือน ามาพฒันา
ประเทศใหมี้ความเจริญ โดยมหาวิทยาลยัราชภฏัถือไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัของสถาบนัอุดมศึกษาโดยมีพนัธกิจหลกัท่ี
ส าคญัในเร่ืองการจัดการศึกษาเพ่ือพฒันาประเทศและทอ้งถ่ิน โดย ปธาน สุวรรณมงคล  [3] ไดก้ล่าวถึงบทบาทส าคญัของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัไวว้า่ มีบทบาทส าคญัในดา้นการเรียนการสอนต่อทอ้งถ่ิน ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 
ขอ้ (4) ว่า ..เรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของผูน้ าชุมชน ผูน้ าศาสนาและนกัการเมืองทอ้งถ่ินให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย 
คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพฒันาชุมชนและท้องถ่ินเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม.. ท าให้เห็นว่า
มหาวิทยาลยัราชภฏัมุ่งให้ความส าคญัในการให้ความรู้และพฒันาในระบบและนอกระบบการศึกษาปกติกบัทุกภาคส่วนของ
ทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี จากความคิดเห็นของนกัรัฐศาสตร์ทัว่โลกมองเห็นสอดคลอ้งว่า ทอ้งถ่ินคือส่วนท่ีเหมาะสมส าหรับการอ านวยให้
ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจการบา้นเมืองหรือมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมอยา่งใกลชิ้ดท่ีสุด ทอ้งถ่ินจึงเป็นส่วนท่ีส าคญั
และเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการฝึกฝนให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในกิจการบา้นเมืองท่ีสามารถพฒันาต่อไปเป็นพลเมืองท่ี
แข็งขนัของประเทศชาติได้ [4] ดงันั้นการเร่ิมตน้การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองจึงตอ้งเร่ิมท่ีทอ้งถ่ิน เพราะทอ้งถ่ินเป็น เวทีท่ี
เหมาะสมท่ีสุดส าหรับการฝึกฝนความเป็นพลเมือง โดยเฉพาะในกลุ่มระดบัอุดมศึกษา แต่เน่ืองจากนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราช
ภฏัยงัคงมีปัญหาในเร่ืองการขาดคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในบางประการ โดยสะทอ้นไดจ้ากงานวิจยัของ รสสุคนธ์ มกรมณี 
[5] พบว่านักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทานั้นโดยภาพรวม กระท าพฤติกรรมความเป็นพลเมืองเป็นบางคร้ัง โดย
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ีคือ เคารพความแตกต่าง เคารพกฎกติกา เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิผูอ่ื้น รับผิดชอบต่อสังคม 
เคารพหลกัความเสมอภาค มีอิสรภาพ พึ่งตนเองได ้ทั้งน้ีนกัศึกษาไม่เคยมีส่วนร่วมท างานในองคก์รหรือกลุ่มงานต่างๆ เพื่อสังคม
อยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงปัญหาท่ีกล่าวมานั้น เป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัของความเป็นพลเมืองท่ีนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัพ่ึงมีก่อนจะ
ออกไปเป็นบณัฑิตเพ่ือเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาสังคมและทอ้งถ่ิน 
 ดงันั้นนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัจึงควรไดรั้บการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดข้ึน อยา่งไรกต็ามสร้างพลเมืองจะ
ไม่เนน้การเรียนการสอนในชั้นเรียน แต่ผูส้อนตอ้งพฒันาการสอนในรูปของกิจกรรมและการลงมือปฏิบติั หรือการเรียนการสอน
ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้ผูเ้รียนไดมี้ความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึง สอดคลอ้งกบั ปริญญา เทวานฤมิตรกุล [6]ไดก้ล่าวว่า 
คุณสมบติัของความเป็นพลเมืองน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนมาไดโ้ดยการฟังบรรยาย หรือการสอนดว้ยการพูดให้ฟัง หากเรียนรู้และฝึกฝน  
โดยการใชกิ้จกรรมและการลงมือปฏิบติั เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถคิดไดแ้ละพฒันาคุณสมบติัเหล่าน้ีให้มีข้ึนมาไดด้ว้ยตนเอง จึงท าให้
เห็นว่ากิจกรรมนักศึกษานั้นมีความส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันาความเป็นพลเมือง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาในประเด็น  
การพฒันารูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของนิสิต/นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั เพ่ือพฒันากิจกรรมนกัศึกษา
เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองท่ีดี ใหน้กัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัไดเ้ป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาทอ้งถ่ินและประเทศชาติต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย  
 1. ศึกษาสถานการณ์ความเป็นพลเมืองโดยวิเคราะห์ความเป็นจริงและความคาดหวงัต่อความเป็นพลเมืองของนกัศึกษา
ในมหาวทิยาลยัราชภฏั 

2. พฒันารูปแบบกิจกรรมนกัศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวทิยาลยัราชภฏั 
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วธีิด าเนินการวิจัย 
 การพฒันารูปแบบกิจกรรมนกัศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวทิยาลยัราชภฏั มีการด าเนินการวิจยัโดยใช้
ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mix Methods) ระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  โดยผูว้ิจยัใชก้ารวเิคราะห์ดชันีความส าคญัของล าดบัความตอ้งการจ าเป็นหรือ (PNI Modified) และใชก้าร
วิจยัสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) ประเมินและรับรองรูปแบบจาก
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีใชว้ิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือพฒันารูปแบบกิจกรรมนกัศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองในมหาวิทยาลยัราชภฏั 
 1. ประชากร กลุ่มตวัอยา่งและผูข้อ้มูลส าคญั (Key Informants) ท่ีใชใ้นการวิจยั 
 1) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักศึกษาระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัราชภฏั ทั้ งหมด 38 แห่ง  
จ านวน 474,955 คน 
 2) กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัราชภฏัทั้งหมด 38 แห่ง ท่ีไดจ้ากการ
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan อา้งถึงในบุญชม ศรีสะอาด [7] จ านวน 400 คน  
 3) ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคัญ (Key Informants) ได้แก่ ผูท้รงคุณวุฒิในเร่ืองความเป็นพลเมืองและผูเ้ช่ียวชาญในเร่ือง
กิจกรรมนกัศึกษา จ านวน 10 ท่าน   
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย   ผูว้จิยัไดพ้ฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นเกบ็รวบรวมขอ้มูลส าหรับการวจิยั 
 1. แบบสอบถามสถานการณ์ความเป็นพลเมืองโดยวิเคราะห์สภาพความเป็นจริงและความคาดหวงัต่อความเป็นพลเมือง
ของนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัราชภฏั  
 2.  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview or Formal Interview) เกบ็ขอ้มูลเชิงลึกกบัสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษานกัวชิาการดา้นการสร้างความเป็นพลเมืองหรือกิจกรรมนกัศึกษา  

3. แบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือการประเมินรูปแบบกิจกรรมนกัศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวิทยาลยั
ราชภฏั ส าหรับผูท้รงคุณวฒิุ ประเมินและรับรองรูปแบบกิจกรรมนกัศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวิทยาลยัราชภฏั 
ในดา้น 4 ดา้น 1) ความเหมาะสม 2) ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติั 3) ความสอดคลอ้ง 4) การน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

 

ผลการวจิัย 
 1. ศึกษาสถานการณ์ความเป็นพลเมืองโดยวเิคราะห์ความเป็นจริงและความคาดหวงัต่อความเป็นพลเมืองของนักศึกษา
ในมหาวทิยาลยัราชภัฏ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า สถานภาพส่วนบุคคลของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัราชภฏั ดงัน้ี นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.75 อายุส่วนใหญ่อยู่
ในช่วง 17- 19 ปี จ านวน 196 คิดเป็นร้อยละ 49.00 ชั้นปีท่ีก าลงัศึกษาส่วนใหญ่คือชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป จ านวน 110 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 27.50 คณะท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่สังกดั คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์จ านวน 219 คน  คิดเป็นร้อยละ 54.75 และ
ภูมิล าเนาของนกัศึกษาส่วนใหญ่อยูท่ี่ภาคใต ้จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 
 สถานการณ์ความเป็นพลเมืองโดยวิเคราะห์ความเป็นจริงและความคาดหวงัต่อความเป็นพลเมืองของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลยัราชภฏั พบว่าสถานการณ์ความเป็นจริงความเป็นพลเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัอยู่ในระดบัมาก  
(x ̅   =3.87) และสถานการณ์ความคาดหวงั ความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัอยูใ่นระดบัมาก (x ̅   =4.44) และ
ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (PNI modified) เท่ากบั .17 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง/รู้จกัหน้าท่ีตนเอง มีดชันีความส าคญัต่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัสูงสุดเป็น
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ล าดบัแรก (.20) รองลงมาเป็น ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน/จิตอาสา (.17) และ ดา้นการ
เคารพกฎหมาย/กติกาในสังคม (.16) และ ดา้นการเคารพสิทธิของผูอ่ื้นและการยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล (.15) 
 2. การพฒันารูปแบบกจิกรรมนักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
 จากขอ้มูลเชิงปริมาณไดจ้ากการส ารวจ (PNI modified) น้ีจึงน าผลท่ีไดค้น้พบมาเป็นรูปแบบในการศึกษาและพฒันา
รูปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวิยาลยัราชภฏัพบว่า มีองค์ประกอบของรูปแบบกิจกรรม
นกัศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวิทยาลยัราชภฏั ประกอบดว้ย  1) การสร้างความตระหนกัในความเป็นพลเมือง  
2) การสร้างแรงจูงใจ  3) การสร้างการมีส่วนร่วม  4) การสร้างเครือข่าย  5) การสร้างสภาพแวดลอ้ม และ 6) การสร้างกิจกรรม  
 

อภิปรายผลการวิจัย   
 จากการวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบกิจกรรมนกัศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวทิยาลยัราชภฏั มีประเดน็
ท่ีจะน ามาอภิปรายผลการวจิยัดงัน้ี 
 1. ผลการศึกษาสถานการณ์ความเป็นพลเมืองโดยวิเคราะห์ความเป็นจริงและความคาดหวงัต่อความเป็นพลเมืองของ
นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั.พบว่า สถานการณ์ความเป็นจริงความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัในภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̅  = 3.87) สถานการณ์ความคาดหวงัความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก (x ̅  = 4.44) และค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (PNI modified) เท่ากบั .17 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
ความเป็นพลเมืองในดา้นความรับผิดชอบต่อตนเอง/รู้จกัหนา้ท่ีตนเอง มีค่าล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงสุดเป็น
ล าดบัแรก (.20) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของดารุณี ทิพยกุลไพโรจน์[8] พบวา่ การพฒันาตวับ่งช้ีความยึดมัน่ผูน้  ากบัความเป็น
พลเมืองของนกัเรียนไทย ในองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมของการเป็นพลเมืองประกอบดว้ย 3 ตวับ่งช้ีไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมเพ่ือ
พฒันาสังคม การใชสิ้ทธิและปฏิบติัตามหนา้ท่ีของตนเองท่ีมีต่อสังคม และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รองลงมาเป็นดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน/จิตอาสา มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น  
(.17)สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ชวนีย์ พงศาพิชณ์ [9] พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐในกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัปานกลาง ล าดบัท่ีสามและล าดบัท่ีส่ีคือความเป็นพลเมืองในดา้นการ
เคารพกฎหมาย/กติกาในสังคมและความเป็นพลเมืองในดา้นการเคารพสิทธิของผูอ่ื้นและการยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
ท่ีมีความส าคญัต่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความ
ตอ้งการ (.16) และ (.15) ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธญัธชั วิภติัภูมิประเทศ [10] พบวา่ดา้นการเคารพกติกาและดา้นการ
เคารพสิทธิผูอ่ื้น พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ประเด็นการยอมรับผลของการละเมิดกติกา และการยอมรับ/ปฏิบติัตามมติของ
เสียงขา้งมากหรือคนส่วนใหญ่ในสังคม  
 2. การพฒันารูปแบบกิจกรรมนกัศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวิทยาลยัราชภฏั ผูว้ิจยัไดน้ าผลจากขอ้มูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในมาเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบกิจกรรมนกัศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองในมหาวิทยาลยัราชภฏั (หกสร้าง) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 2.1 การสร้างความตระหนกั (Awareness) คือ องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการสร้างรากฐานการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองอย่างย ัง่ยืน จากแนวคิดการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองกล่าวว่า การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดข้ึนกับ
นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัเป็นส่ิงส าคญั โดยจากแนวทางตามหลกัการเรียนการสอน คือ การสร้างความตระหนกัในเร่ืองความเป็น
พลเมืองก่อนเพราะความตระหนกัเป็นการท าให้เกิดความส านึกของบุคคลท่ีเกิดจากหลายปัจจยัไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้หรือ
ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัความพลเมือง การสร้างความตระหนกัจึงเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัต่อการก าหนดพฤติกรรมของนกัศึกษา
ให้มีคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองท่ีพ่ึงประสงคซ่ึ์งไดแ้ก่ การแจง้วตัถุประสงค์ นโยบาย หลกัการ และการให้ความรู้ สอดคลอ้ง
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การศึกษาของ ภาสุดา ภาคาผล [11] พบว่า หน่ึงในคุณลกัษณะของพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยท่ีส าคญั คือ มีความส านึกและ
ตระหนกัรู้ รู้บทบาทหนา้ท่ีของตนเองท่ีพึงกระท าและตระหนกัถึงการมีฐานะเป็นสมาชิกคนหน่ึงของสังคม 
 2.2 การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) จากแนวคิดการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองกล่าวว่า ส่ิงท่ีส าคญั ในการ
จดัการเรียนรู้ท่ีท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ ตระหนักในเร่ืองความเป็นพลเมืองนั้น ส่ิงหน่ึงท่ีมีความส าคญัคือการสร้างให้ผูเ้รียนเกิด
แรงจูงใจในการกระท าหรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงวิถีแห่งประชาธิปไตย โดยแรงจูงใจหมายถึง การท่ีนกัศึกษาไดรั้บการกระตุน้ 
ปลุกเร้าจากปัจจยัต่างๆ เช่น ระบบร่างกาย ความคิด และสังคมสภาพแวดลอ้มรอบตวั เป็นตน้ จนท าใหมี้ความมุ่งมัน่ในการแสดง
พฤติกรรมท่ีท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ณฐัณิชา คงพนัธ์ [12] พบวา่ แรงจูงใจ
ใฝ่สัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีจิตสาธารณะของนกัศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์สูงท่ีสุด เท่ากบั .28 เพราะวา่แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์เป็นลกัษณะความตอ้งการของบุคคลท่ีจะตอ้งแสดงออกพฤติกรรมเพ่ือ
สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งตนและผูอ่ื้นเป็นหลกั 
 2.3 การสร้างการมีส่วนร่วม (Participation) จากแนวคิดความเป็นพลเมือง แนวคิดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง 
แนวคิดยทุธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระดบัอุดมศึกษา แนวคิดกิจกรรมนกัศึกษาและแนวคิดรูปแบบและการ
พฒันารูปแบบ กล่าวว่าเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจในเร่ืองความเป็นพลเมืองอยา่งแทจ้ริงผ่านทางกิจกรรมนกัศึกษา การเขา้ไปมีส่วน
ร่วมและลงมือปฏิบัติเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ม่ิงขวญั คงเจริญ[13]  พบว่าองค์ประกอบส าคญัของรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอ านาจชุมชนเพ่ือ
เสริมสร้างจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยคือ  การมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม ได้แก่ ความ
รับผิดชอบตนเอง/สังคม ความสามารถร่วมท างานกบัผูอ่ื้นได ้ท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรม การมีวิถีชีวิตท่ีไม่ส่งผล
ร้ายต่อชุมชน/ส่ิงแวดลอ้ม และความสามารถแกปั้ญหาดว้ยสันติวธีิ 
 2.4 การสร้างเครือข่าย (Network) เป็นปัจจยัสนบัสนุนท่ีส าคญัในการท ากิจกรรม ซ่ึงจากแนวคิดการศึกษาเพื่อความ
เป็นพลเมืองกล่าววา่ การใหก้ารศึกษาโดยความส าเร็จของการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ส่ิงท่ีมีความส าคญัประการหน่ึงนั้น
คือ การมีเครือข่ายท่ีประกอบไปด้วย สถาบันท่ีส าคัญในการท าหน้าท่ีขัดเกลานักศึกษา  ไม่ว่าจะเป็น สถาบันครอบครัว 
สถาบนัการศึกษา เครือข่ายสังคม /ชุมชน และหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะคอยให้การสนับสนุนอย่าง
เขม้แข็ง ในการช่วยเหลือและพฒันานักศึกษาให้มีความเป็นพลเมือง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รงค์ บุญสวยขวญั [14]  พบว่า 
คุณลกัษณะเชิงเน้ือหาท่ีเป็นตวับ่งช้ีหรือตวัช้ีวดั การเมืองภาคพลเมือง ในบริบทประชาธิปไตยไทยมี 4 ลกัษณะไดแ้ก่ กลุ่มองคก์ร
หรือขบวนการทางสังคม คุณลกัษณะผูน้ า คุณลกัษณะสมาชิกและการเช่ือมโยงเครือข่าย 
 2.5 การสร้างสภาพแวดลอ้ม (Environment) จากแนวคิดความเป็นพลเมือง แนวคิดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองและ
แนวคิดรูปแบบและการพฒันารูปแบบ กล่าววา่ ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใหเ้กิดข้ึนในสังคม การใหก้ารศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมืองเป็นหนทางท่ีส าคญั คือ ตอ้งมีการวางแผน การจดัการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้สนบัสนุนในการสร้างความเป็นพลเมือง อยา่ง
ต่อเน่ืองเพ่ือใหป้ระสบความส าเร็จ และเห็นความจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางดา้นการเมืองและสังคม จึงท าใหเ้ห็นวา่
การสร้างสภาพแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยัเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นต่อการเสริมสร้างความเป็น
พลเมือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศรัญยุ หมั้นทรัพย ์[15] กล่าววา่ เม่ือกล่าวถึงการเมืองภาคพลเมืองยอ่มหลีกเลียงการพูดถึง
พลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพมีคุณภาพและมีความกระตือรือร้นไม่ได ้กระนั้นการพฒันาคนและสร้างพลเมืองตอ้งใชเ้วลาต่อเน่ือง และ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันานั้น การพฒันาพลเมืองจึงไม่มีวิธีการใดเหมาะสมเท่ากบัการบรรจุไวเ้ป็นนโยบายหลกั 
บรรจุเป็นหลกัสูตรการศึกษา พร้อมกบัการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มทางสังคมและการเมืองท่ีสนบัสนุนการสร้างพลเมืองเป็น
แรงขดัเกลาทางสังคม เป็นแรงเสริมต่อกระบวนการเรียนรู้ 
 2.6 การสร้างกิจกรรมนักศึกษา (Student Activities) จากแนวคิดความเป็นพลเมือง แนวคิดการศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมือง แนวคิดยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระดบัอุดมศึกษา และแนวคิดกิจกรรมนักศึกษา ท่ีกล่าวว่า  



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
10 (May - August)  150  - 157  (2020)       Vol. 10, No. 2 

156 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่10 (ฉบบัที ่2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563 

โดยหลกัการส าคญัในการจดัการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง จะไม่เนน้การเรียนวิชาหนา้ท่ีพลเมืองแบบดั้งเดิมไม่ใช่การสอนดว้ยการ
บรรยายแต่ผูส้อนตอ้งพฒันาการสอนในรูปกิจกรรมและการลงมือปฏิบติัหรือการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์  
ฝึกปฏิบติั เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั เพ่ือให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นความเช่ือมโยงและรับรู้ว่าเราทุกคนต่างเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาและการ
คล่ีคลายแกไ้ขปัญหาโดยรูปแบบกิจกรรมนกัศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวิทยาลยัราชภฏั สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ธญัธชั วิภติัภูมิประเทศ. [16] พบวา่ นกัศึกษาท่ีผา่นกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีระดบัความตระหนกัในความ
เป็นพลเมืองในภาพรวมและรายดา้นหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติและงานวิจยัของปฐมาพร ยิ่งยวด [17] 
พบว่า เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมบทบาทสมมติมีค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้เก่ียวกบัสิทธิหน้าท่ีและหน้าท่ีท่ีตนเองพึง
กระท าไดสู้งกวา่ก่อนทดลอง  

โดยกิจกรรมนกัศึกษามีวตัถุประสงคห์ลกัคือ เป็นกิจกรรมท่ีพฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้น
ความรับผิดชอบต่อตนเอง/ รู้จกัหน้าท่ีตนเอง 2) ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน/ จิตอาสา  
3) ดา้นการเคารพกฎหมาย/กติกาในสังคมและ 4) ดา้นการเคารพสิทธิของผูอ่ื้นและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ซ่ึง
ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีสามารถพฒันาเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใหแ้ก่นกัศึกษาไดแ้ก่  1) กิจกรรมคนดีศรีราชภฏั 2) กิจกรรมจิต
อาสาพฒันาสังคม 3) กิจกรรมราชภฏัร่วมใจเคารพกฎหมาย และ 4) กิจกรรมราชภฏัร่วมสร้างสังคมใหน่้าอยู ่ 

 

ข้อเสนอแนะ  
1. ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั 

 1.1 กิจกรรมนกัศึกษาในดา้นความรับผิดชอบต่อตนเอง/รู้จกัหนา้ท่ีตนเองสูงท่ีสุดเป็นล าดบัแรก ดงันั้นการส่งเสริม
และพฒันานกัศึกษา ใหมี้ความรับผดิชอบต่อตนเอง/รู้จกัหนา้ท่ีตนเองเป็นแนวทางท่ีควรใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 
 1.2 กิจกรรมนกัศึกษาในดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน/จิตอาสา เป็นอนัดบั
ท่ีสอง ดงันั้นสถาบนัการศึกษาจึงควรมีการสนบัสนุนส่งเสริมในการท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน/จิตอาสา 
 1.3 ควรเนน้และใหค้วามส าคญัในเร่ืองการสร้างแรงจูงใจเพ่ือใหเ้กิดความสนใจในกิจกรรมนกัศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองเพราะเป็นปัจจยัส าคญัในการท าใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจอยา่งแทจ้ริง 
 2. ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช ้
 2.1 ควรมีการศึกษาบทบาทของสถาบนัหลกัท่ีส าคญัซ่ึงไดแ้ก่ สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา และสังคม/
ชุมชนวา่มีผลต่อการพฒันาความเป็นพลเมือง 
 2.2 ควรมีการศึกษาวิจยัในกลุ่มตวัอยา่งท่ีหลากหลายมากข้ึน ไม่วา่จะเป็น ระดบัปฐมวยั ระดบัประถมศึกษา ระดบั
มธัยมศึกษา และมหาวิทยาลยัเอกชน/มหาวิทยาลยัรัฐบาล เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือน ามาพฒันาความเป็นพลเมืองให้มีความเหมาะสมใน
แต่ละกลุ่ม 
 2.3 ควรน าผลงานวจิยัไปจดักิจกรรมของนกัศึกษาใหบู้รณาการกบักิจกรรมการเรียนการสอนในหลกัสูตร 
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การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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บทคดัย่อ 
กำรวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือพฒันำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษำระดับปริญญำตรี  

2) เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษำระดบัปริญญำตรี 3) เพื่อประเมินและปรับปรุง
รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใชใ้นกำรวิจยั ไดแ้ก่ นักศึกษำปริญญำตรี คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนรำยวิชำพลเมืองท่ีเขม้แข็ง ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
จ ำนวน 30 คน โดยวิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ คู่มือกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
แบบทดสอบควำมรู้รำยวิชำพลเมืองท่ีเข้มแข็ง  แบบประเมินจริยธรรม และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรใช้รูปแบบกำรจัด 
กำรเรียนรู้ สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำที และกำรวิเครำะห์เน้ือหำ ผลกำรวิจยั
พบวำ่ 1. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษำระดับปริญญำตรี มีองค์ประกอบ 4 ประกำร ได้แก่ หลักกำร 
วตัถุประสงค์ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ และเง่ือนไขกำรน ำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ ประกอบด้วยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) ขั้นคน้หำจริยธรรม (2) ขั้นตรวจสอบจริยธรรมตนเอง (3) ขั้นยืนยนัจริยธรรม (4) ขั้นตรวจสอบจริยธรรมสังคม (5)  
ขั้นสะทอ้นขอ้ตกลงร่วมกนั (6) ขั้นก ำหนดกฎเกณฑจ์ริยธรรม และ (7) ขั้นปฏิบติัตำมจริยธรรม 
 2. ผลกำรประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ พบวำ่ (1) ผลกำรเรียนรู้รำยวชิำพลเมืองท่ีเขม้แขง็ของนักศึกษำระดบั
ปริญญำตรีท่ีเรียนตำมรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมหลงัเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 (2) 
จริยธรรมของนักศึกษำระดับปริญญำตรีท่ีเรียนตำมรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมี
นัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 และ (3) ควำมพึงพอใจของนักศึกษำระดบัปริญญำตรีท่ีมีต่อกำรใช้รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
จริยธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 
 3. ผลกำรประเมินและปรับปรุงรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ พบวำ่ ผูเ้ช่ียวชำญมีควำมคิดเห็นต่อคุณภำพของรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 
 

ค าส าคัญ : กำรพฒันำ   รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้  จริยธรรม 
 

Abstract  
The research objectives were 1) to develop the instructional model to enhance undergraduate students’ ethics, 2) to inspect t he 

effectiveness of the instructional model to enhance undergraduate students’ ethics, and 3) to evaluate and develop the instructional model 
to enhance undergraduate students’ ethics.  Thirty students enrolled in the Strong Citizen subject course in the first semest er, the academic 
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year of 2019, were selected as the sampling group by using simple sampling technique. The research materials used in collecting the data 
were the instructional model manual, the lesson plan, the Strong Citizen course assessment, the students’ ethics assessment a nd the students’ 
satisfaction questionnaire for the instructional model. The means, S.D., t-test for dependent, and the content analysis were used in statistic 
analysis. The results revealed as the followings: 

1. The instructional model to enhance students’ ethics consisted of 4 elements; 1) the discipline, 2) the objectives, 3) t he learning 
management strategies, and 4) the implementation condition. The instructional model consisted of 7 steps; 1) find ethics, 2) self-examination 
of ethics, 3) confirm ethics, 4) examining social ethics, 5) reflect the mutual agreement, 6) set ethical rules, and 7) comply with ethics. 

2. The effectiveness inspection results revealed that: 1) the students’ post -test scores in the Strong Citizen course were 
significantly higher than the pre-test scores at .05., 2) the students’ ethics scores were significantly higher than the pre-test scores at .05., 
and 3) the students’ satisfactory total scores for using the instructional model to enhance ethics were at the highest level.  

3. The evaluation and development results inspected by the experts revealed the  total quality at the highest level.  
    

Keywords : Development,   Instructional Model, Ethics 
 
 

บทน า   
 ปัจจุบนัมีควำมเจริญทำงวตัถุกำ้วหนำ้พฒันำไปอยำ่งรุดหนำ้รวดเร็ว ท ำให้สังคมไทยมีกำรเปล่ียนแปลงและพฒันำมำก
กลำยเป็นสงัคมบริโภคนิยมและวตัถุนิยมเกิดกำรมุ่งแสวงหำวตัถุมำป้อนกิเลสของตน เกิดควำมหยอ่นยำนทำงคุณธรรม จริยธรรม 
จำกสภำพปัญหำของสงัคมท ำใหเ้ด็ก เยำวชนขำดคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมมำกข้ึน [1] กำรจดักำรศึกษำในช่วงท่ีผำ่นมำยงัไม่สำมำรถ
พฒันำคนใหมี้คุณภำพ โดยเฉพำะเร่ืองกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สถำนศึกษำส่วนใหญ่เนน้กำรสอนเด็ก เยำวชนใหเ้ป็นคนเก่ง 
แต่ขำดคุณธรรมจริยธรรม กลำยเป็นคนเห็นแก่ตวั คิดถึงตนเองมำกกวำ่ส่วนรวม ฉะนั้นกำรสอนโดยเนน้ใหเ้ด็ก เยำวชนเป็นคนเก่ง
โดยไม่ค ำนึงถึงคุณธรรม ก็จะกลำยเป็นกำรสร้ำงปัญหำใหก้บัสังคม [2] ซ่ึงปัญหำทีตำมมำไม่วำ่จะเป็นปัญหำกำรทุจริตฉ้อรำษฎร์
บงัหลวง ปัญหำแหล่งอบำยมุขแหล่งเริงรมย ์ปัญหำโสเภณีเด็ก ปัญหำมลภำวะ ปัญหำกำรจรำจร ปัญหำกำรไม่เคำรพกฎหมำย  
ซ่ึงเป็นปัญหำท่ีเป็นผลพวงของกำรพฒันำทำงวตัถุเพียงอยำ่งเดียวจึงขำดควำมสมดุลกบักำรพฒันำ [3] 
 กำรพฒันำประเทศสู่ควำมสมดุล และยัง่ยืนตอ้งให้ควำมส ำคญักับกำรเสริมสร้ำงทุนของประเทศท่ีมีอยู่ให้เขม้แข็ง 
โดยเฉพำะกำรพัฒนำคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็งพร้อมรับกำรเปล่ียนแปลงของโลกในยุคศตวรรษท่ี  21 ไม่ว่ำจะเป็น 
กำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง โดยเฉพำะโลกแห่งกำรเรียนรู้ ควำมรู้และภูมิปัญญำของแต่ละสังคม เพื่อเป็น
แนวทำงกำรจดักำรศึกษำประเทศอยำ่งจริงจงัท่ีจะน ำกำรพฒันำเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และวฒันธรรมของประเทศให้กำ้วสู่
อนำคตไดอ้ยำ่งมัน่คง [4] กำรศึกษำจึงจ ำเป็นต่อกำรพฒันำประเทศ โดยจะเห็นไดจ้ำกรัฐบำลของประเทศต่ำงๆ ลว้นพยำยำมลงทุน
ในกำรจดักำรศึกษำเพื่อยกระดบัคุณภำพ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรจดักำรศึกษำใหสู้งข้ึน เพื่อเป็นกำรพฒันำคุณภำพของ
ประชำกรในประเทศของตนทั้งดำ้นปริมำณและคุณภำพ โดยกำรผลิตก ำลงัคนท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทกัษะ และมีเจตคติท่ีดี 
สำมำรถรับผิดชอบหนำ้ท่ีของตนไดเ้ป็นอยำ่งดี [5] คุณลกัษณะของคนในศตวรรษท่ี 21 จะเนน้กำรด ำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคม 
สำมำรถแข่งขนัไดเ้ผชิญหนำ้กบักำรเปล่ียนแปลงไดทุ้กรูปแบบ มีทกัษะกำรเรียนรู้ ทกัษะกำรปรับตวั ทกัษะกำรใชชี้วติ และทกัษะ
กำรท ำงำน พร้อมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสร้ำงสรรค ์และควำมรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชำติ 
[6] โดยเฉพำะกำรจดักำรเรียนรู้ในระดบัอุดมศึกษำเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมใหน้กัศึกษำออกไปเผชิญกบัควำมทำ้ทำยดำ้นวชิำกำร
ท่ีกำ้วหนำ้อยำ่งไม่หยดุย ั้ง สถำบนัอุดมศึกษำจ ำเป็นตอ้งพฒันำและปรับปรุงกระบวนกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้เหมำะสมกบัสภำพ
จริงกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั อนำคต และค ำนึงถึงศกัยภำพของนักศึกษำในแต่ละคน เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำคม
โลก และเตรียมควำมพร้อมในกำรเป็นพลเมืองท่ีสำมำรถด ำรงชีวติไดอ้ยำ่งเสรีภำพ [7] 
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 จริยธรรม (Ethics) เป็นกฎเกณฑ ์กฎระเบียบท่ีควรประพฤติปฏิบติัของคนในสงัคมท่ีเห็นวำ่ดีงำมเป็นท่ียอมรับของตนเอง
และสงัคม เป็นหลกักำรของเหตุและผล สำมำรถแยกแยะส่ิงท่ีถูกตอ้ง เพรำะจริยธรรมมีรำกฐำนมำจำกวฒันธรรมซ่ึงเป็นหลกักำรท่ี
มนุษยใ์นสังคมยึดถือปฏิบติัเพ่ืออยูร่่วมกนัอยำ่งสงบสุข [8, 9, 10, 11] เม่ือสังคมใดปฏิบติัตำมหลกัจริยธรรมจะช่วยใหส้ังคมนั้นมี
ควำมเขม้แขง็ ยกระดบัคุณภำพชีวติของคนในสงัคมใหมี้ควำมอยูดี่ มีสุข รู้จกัควำมพอประมำณ มีเหตุผล มีระบบภูมิคุม้กนัท่ีดี เป็น
คนดี คนเก่งเพียบพร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวนิยั มีควำมรับผิดชอบ มีควำมกลำ้หำญ มีควำมยติุธรรม และมีจิตส ำนึก
ท่ีดี [12] พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช พระรำชทำนพระบรมรำโชวำทเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมว่ำ 
“คุณธรรมจริยธรรมเป็นส่ิงท่ีมีควำมส ำคญัต่อสังคมเป็นอย่ำงมำกในกำรก ำหนดควำมสงบสุขของสังคม สังคมใดท่ีคนในสังคม
เป็นผูเ้พียบพร้อมดว้ยคุณธรรมจริยธรรม สังคมนั้นจะมีแต่ควำมสงบสุข ในขณะเดียวกนั ถำ้คนในสังคมใดมีควำมบกพร่องดำ้น
จิตใจ ขำดคุณธรรม และจริยธรรม แมส้ังคมนั้นจะมีควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจสักเพียงใด ก็ยอ่มจะหำควำมสงบสุขไดย้ำก ดงันั้น
กำรพฒันำคุณธรรมจริยธรรมของคนในสงัคมจึงมีควำมจ ำเป็นและจะตอ้งกระท ำอยำ่งต่อเน่ือง ครอบคลุมประชำกรทุกกลุ่ม” และ
ทรงพระรำชทำนคุณธรรม 4 ประกำร ไดแ้ก่ 1) กำรรักษำควำมสจัควำมจริงใจต่อตวัเองท่ีจะประพฤติปฏิบติัส่ิงท่ีเป็นประโยชนแ์ละ
เป็นคุณธรรม 2) กำรรู้จกัข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองอยูใ่นควำมสจัควำมดีนั้น 3) กำรอดทน อดกลั้นและอดออมท่ีจะไม่ประพฤติล่วง
ควำมสุจริตไม่ว่ำจะดว้ยเหตุผลประกำรใด และ 4) กำรรู้จกัละวำงควำมชัว่ ควำมทุจริตและรู้จกัสละประโยชน์ส่วนนอ้ยของตน  
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบำ้นเมือง [13] จะเห็นวำ่จริยธรรมเป็นส่ิงส ำคญัจะน ำควำมสงบสุข และควำมเจริญกำ้วหนำ้มำสู่สังคม
นั้นๆ เพรำะเม่ือคนในสังคมมีจริยธรรมจะส่งผลต่อจิตใจสูงส่งตำม มีควำมสะอำด สวำ่งในจิตใจจะท ำกำรใดก็ไม่ก่อให้เกิดควำม
เดือดร้อนแก่ตนเอง ผูอ่ื้นอนัเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่ำ และประโยชน์ต่อสงัคม  
 สังคมปัจจุบนัยงัขำดคุณธรรม จริยธรรมเป็นอนัมำกไม่วำ่จะเป็นกำรโกหกหลอกลวง กำรล่วงละเมิด กำรลกัขโมย กำร
ฉ้อฉลเอำรัดเอำเปรียบ กำรไม่ปฏิบติัตำมกฎระเบียบ กำรไม่รับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบติังำน กำรแสวงประโยชน์โดยมิชอบทั้ง
ทำงตรง และทำงออ้ม กำรละเลยควำมรับผิดชอบในกำรงำนของตนเอง พฤติกรรมกำ้วก่ำย แทรกแซง ล่วงละเมิดมำตรฐำนใน
วิชำชีพ บำ้นเมือง [14] โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งปัญหำกำรขำดคุณธรรม จริยธรรมของนกัศึกษำไดเ้พ่ิมข้ึนเป็นอยำ่งมำกไม่วำ่จะเป็นกำร
ไม่ตั้งใจเรียน กำรหนีเรียน กำรแต่งตวัไม่สุภำพ กำรพกพำอำวธุ ยกพวกเขำ้ชกต่อยกนั กำรตอ้นรับนอ้งใหม่ดว้ยวิธีทำรุณโหดร้ำย
ต่ำงๆ [15] จำกสภำพดงักล่ำวแสดงถึงกำรขำดคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษำอย่ำงน่ำเป็นห่วง ผูท่ี้มีหน้ำท่ีให้กำรศึกษำหรือ
ผูใ้หญ่ทุกคนในสังคมควรหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำให้บรรเทำเบำบำงลงซ่ึง เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ [16] ไดใ้ห้แนวทำงกำรจดั
กำรศึกษำวำ่ตอ้งเป็นกำรจดักำรศึกษำท่ีเนน้คุณธรรมจริยธรรม เพรำะคุณธรรมจริยธรรมเป็นส่ิงจ ำเป็นส ำหรับผูเ้รียนหำกไดรั้บกำร
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่ำงสม ่ำเสมอ ผูเ้รียนจะเป็นคนท่ีมีคุณภำพเป็นทั้งคนเก่ง และคนดีท่ีมีแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตใน
สังคมท่ีถูกตอ้งไม่ก่อให้เกิดปัญหำในสังคมและไม่ก่อปัญหำใหก้บัประเทศชำติในอนำคต ซ่ึงแนวกำรพฒันำจริยธรรมมีวิธีกำรท่ี
หลำกหลำย นอกจำกจะเนน้กำรใหค้วำมรู้และกำรฝึกอบรมแลว้ วธีิสอนต่ำงๆ สำมำรถช่วยกระตุน้พฒันำกำรทำงจริยธรรมได ้[17] 
เพรำะกำรพฒันำจริยธรรมเป็นพฤติกรรมและกำรปฏิบติัตนอย่ำงถูกตอ้งตำมกำลเทศะ ทศันคติ และวุฒิภำวะในกำรตดัสินใจ 
รวมถึงกำรเป็นแบบอยำ่งท่ีดี ยึดมัน่ในกฎกติกำ ระเบียบ กำรยอมรับ กำรมีส่วนร่วม กำรเสียสละเพ่ือส่วนรวม และควำมยติุธรรม
ต่อสงัคมบำ้นเมือง [18] 
 จำกกำรศึกษำเอกสำรต่ำงๆ เก่ียวกับกำรจัดกำรเรียนรู้จริยธรรม กำรสัมภำษณ์อำจำรยผ์ูส้อนวิชำพลเมืองท่ีเขม้แข็ง 
ผูท้รงคุณวฒิุดำ้นกำรเรียนกำรสอน และกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของนกัศึกษำท่ีลงเรียนในรำยวิชำพลเมืองท่ีเขม้แขง็ มหำวิทยำลยั
รำชภฎัเพชรบุรี พบวำ่ จริยธรรมท่ีดีของนกัศึกษำท่ีจะพฒันำ ไดแ้ก่ ควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม กำรมีส่วนรวมในสงัคม 
กำรเสียสละต่อสังคม และควำมยุติธรรมต่อสังคม กิจกรรมท่ีจะน ำมำส่งเสริมจริยธรรมนกัศึกษำตอ้งเน้นกำรมีส่วนร่วมในกำร
เรียนรู้ของนกัศึกษำไม่วำ่จะเป็นกำรเรียนรู้แบบน ำตนเอง กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ กำรสอนโดยใชส้ะทอ้นกำรคิด กำรสอนโดยใช้
บทบำทสมมุติ กำรสอนโดยใชก้รณีศึกษำ และกำรสอนโดยใชส้ถำนกำรณ์จ ำลอง และกำรวดัและประเมินผลจริยธรรมควรใช้
แบบทดสอบควำมรู้ แบบประเมินจริยธรรม และกำรสังเกตพฤติกรรม เพรำะปัจจุบนัเป็นยุคขอ้มูลข่ำวสำร เน้ือหำควำมรู้ตอ้ง
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ปรับเปล่ียนตำมสถำนกำรณ์นั้นๆ เพื่อให้ผูเ้รียนมีควำมรู้ มีทกัษะในดำ้นต่ำงๆ ดงัท่ี Bloom [19] กล่ำวว่ำกำรท่ีจะพฒันำลกัษณะ
นิสยัใดๆ ควรใหผู้เ้รียนไดมี้โอกำสรับรู้และใส่ใจในเร่ืองนั้นๆ ก่อน ถำ้ตอ้งกำรพฒันำจริยธรรมใหแ้ก่ผูเ้รียนจึงตอ้งจดัสถำนกำรณ์ 
ส่ิงเร้ำ ประสบกำรณ์ หรือกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดกำรรับรู้ และสนใจในจริยธรรมโดยกำรลงมือกระท ำบ่อยๆ ดว้ยควำม
เขำ้ใจจึงจะท ำใหก้ำรเรียนรู้คงทนถำวร 
 จำกเหตุผลขำ้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีควำมสนใจท่ีจะพฒันำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนกัศึกษำระดบั
ปริญญำตรี เพรำะเป็นกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีเนน้กำรลงมือปฏิบติัจริง ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน เปิดกวำ้งใหผู้เ้รียนได้
มีควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมชั้นเรียนซ่ึงจะท ำให้ผูเ้รียนเกิดควำมเขำ้ใจ และตระหนกัในจริยธรรมของตนเองและผูอ่ื้น สู่กำร
ตดัสินใจอย่ำงชำญฉลำด และสำมำรถเลือกทำงท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสุด เพ่ือน ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหำจุดยืนท่ีแทจ้ริง
น ำไปสู่เกณฑก์ำรตดัสินใจ เป็นวิธีกำรท่ีจะสนบัสนุนให้เกิดจริยธรรม [20] แนวคิดกำรจดักำรเรียนรู้ประกอบไปดว้ยกำรเรียนรู้
แบบน ำตนเอง กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ กำรใชบ้ทบำทสมมุติ กำรใชก้รณีตวัอยำ่ง และกำรใชส้ถำนกำรณ์จ ำลอง [21] ซ่ึงผูว้ิจยัจะ
น ำมำวิเครำะห์เป็นขั้นตอนกิจกรรมกำรเรียนรู้บนพ้ืนฐำนควำมตอ้งกำรของผูเ้รียนจะมีลกัษณะเป็นกำรตั้งค  ำถำมต่ำงๆ กำร
ยกตวัอยำ่งข่ำว เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในสงัคมท่ีจะผลกัดนัใหน้กัศึกษำเกิดควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในเร่ืองรำวต่ำงๆ และสำมำรถ
น ำไปแกไ้ขปัญหำอยำ่งถูกตอ้ง ซ่ึงผูเ้รียนจะมีกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัภำยในกลุ่ม กำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
สมำชิกในกลุ่ม เกิดกำรช่วยเหลือกันและรับผิดชอบร่วมกันเหมำะสมกับยุคสังคมแห่งกำรเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งเป็นผูมี้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรพฒันำตน ทั้งทำงดำ้นจิตใจ สังคม และจิตวิญญำณ รวมทั้งผูเ้รียนเกิดกำรเรียนรู้โดยกำรเรียนรู้ร่วมกนัท ำให้
ผูเ้รียนเกิดควำมสนใจ ใฝ่รู้ และพฒันำตนเอง โดยผูส้อนจะเป็นผูก้ระตุน้ให้ผูเ้รียนไดร่้วมกนัอภิปรำยท ำควำมเขำ้ใจปัญหำศึกษำ
คน้ควำ้หำขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรแกปั้ญหำ [22] [23] [24] [25] [26] [27] จนท ำใหเ้กิดรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
จริยธรรมของนักศึกษำระดับปริญญำตรี 4 ด้ำน ได้แก่ (1) ควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (2) กำรมีส่วนร่วมในสังคม  
(3) กำรเสียสละต่อสงัคม และ (4) ควำมยติุธรรมต่อสงัคม [28] ซ่ึงผูส้อนสำมำรถน ำควำมรู้จริยธรรมไปเผยแพร่ในกำรจดักำรเรียน
กำรสอนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
1. เพ่ือพฒันำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี 

 2. เ พ่ือประเมินประสิทธิผลรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เ พ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษำระดับปริญญำตรี  
โดยมีวตัถุประสงคย์อ่ย มีดงัน้ี  
 2.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลกำรเรียนรู้รำยวิชำพลเมืองท่ีเขม้แขง็ของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรีก่อนเรียนและหลงัเรียน
ตำมรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบจริยธรรมของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรีก่อนเรียนและหลงัเรียนตำมรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม 
 2.3 เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรีท่ีมีต่อกำรใชรู้ปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม 

3. เพ่ือประเมินและปรับปรุงรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ นักศึกษำปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำชภฏั
เพชรบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนรำยวิชำพลเมืองท่ีเขม้แข็ง ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 30 คน ซ่ึงไดม้ำโดยวิธีกำรสุ่ม 
อยำ่งง่ำย (Simple random sampling) ดว้ยวธีิกำรจบัสลำก โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  
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 1. รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษำระดบัปริญญำตรี ท่ีพฒันำข้ึนมีควำมเหมำะสม/ควำม
สอดคลอ้งเชิงโครงสร้ำง สำมำรถน ำไปทดลองใชไ้ด้ กำรหำค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งจำกผูเ้ช่ียวชำญ พบว่ำ มีค่ำต ่ำสุด ( = 4.14, 
S.D. = 0.42) ถึงค่ำสูงสุด ( = 4.71, S.D. = 0.88) 
 2. แบบทดสอบวดัควำมรู้รำยวิชำพลเมืองท่ีเขม้แข็ง  ท่ีพฒันำข้ึนมีควำมเหมำะสม/ควำมสอดคล้องเชิงโครงสร้ำง 
สำมำรถน ำไปทดลองใชไ้ด้ กำรหำค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งจำกผูเ้ช่ียวชำญ พบว่ำ ค่ำต ่ำสุด ( = 4.14, S.D. = 0.34) ถึงค่ำสูงสุด  
( = 4.85, S.D= 0.88) ค่ำควำมยำก (p) เท่ำกบั 0.59 ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) เท่ำกบั 0.43และค่ำควำมเช่ือมัน่ (Reliability) เท่ำกบั 0.87 
 3. แบบประเมินจริยธรรม ท่ีพฒันำข้ึนมีควำมเหมำะสม/ควำมสอดคลอ้งเชิงโครงสร้ำง สำมำรถน ำไปทดลองใช้ได้  
กำรหำค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งจำกผูเ้ช่ียวชำญ พบวำ่ มีค่ำต ่ำสุด ( = 4.14, S.D. = 0.34) ถึงค่ำสูงสุด ( = 4.85, S.D= 0.88) 
 4. ควำมพึงพอใจในกำรเรียนรู้ต่อกำรใชรู้ปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ ท่ีพฒันำข้ึนมีควำมเหมำะสม/ควำมสอดคลอ้งเชิง
โครงสร้ำง สำมำรถน ำไปทดลองใชไ้ด้ กำรหำค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งจำกผูเ้ช่ียวชำญ พบว่ำ มีค่ำต ่ำสุด ( = 4.14, S.D. = 0.42)  
ถึงค่ำสูงสุด ( = 4.71, S.D= 0.88) 
 กำรวิจัยกำรพฒันำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษำระดับปริญญำตรี เป็นกำรวิจัยตำม
แนวคิด ADDIE Model ประยุกต์ร่วมกับกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development) และกระบวนกำรวิจัย 
แบบผสมผสำนวิธี (Mixed Methodology) แบบแผนเชิงผสมผสำนแบบรับรองภำยใน (The Embedded Design) ซ่ึงเป็นกำรเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเชิงปริมำณ (Quantitative) แลว้เสริมด้วยเชิงคุณภำพ (Qualitative) ร่วมกับรูปแบบกำรวิจยักำรทดลองพ้ืนฐำน  
(Pre-Experimental Design) โดยประยุกต์ใชแ้บบแผนกำรทดลองแบบกลุ่มตวัอย่ำงเดียวมีกำรทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
(One-Group Pretest–Posttest Design) ผูว้จิยัไดด้ ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรวจิยัและพฒันำ (Research and Development) 4 ขั้นตอน 
ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 กำรวิจยั (Research: R1) เป็นกำรศึกษำขอ้มูลพ้ืนฐำน (Analysis: A) ขั้นตอนท่ี 2 กำรพฒันำ (Development: D1) 
เป็นกำรออกแบบและพฒันำรูปแบบ (Design and Development: D and D) ขั้นตอนท่ี 3 กำรวิจยั (Research: R2) เป็นกำรทดลอง
ใช้ (Implementation: I) และขั้นตอนท่ี 4 กำรพัฒนำ (Development: D2) เป็นกำรประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ 
กำรจดักำรเรียนรู้ (Evaluation: E) 

 

ผลการวจัิย 
 กำรพฒันำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี สรุปผลกำรวจิยั ดงัน้ี 
 1. รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรีท่ีพฒันำข้ึนมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 1.1 หลกักำร ประกอบดว้ย 
 1.1.1 กำรจดักำรเรียนรู้จำกกำรกระตุน้ผูเ้รียนโดยกำรตั้งค  ำถำม วิเครำะห์เหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั 
 1.1.2 จดักิจกรรมกำรเรียนกำรเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดมี้โอกำสแลกเปล่ียนแสดงควำมคิดเห็นร่วมกนั อยำ่งมีอิสระ 
เพ่ือเช่ือมโยงประเด็นค่ำนิยมของตนเอง 
 1.1.3 สมำชิกในกลุ่มสะทอ้นและแลกเปล่ียนมุมมองอยำ่งมีเหตุผลโดยปรำศจำกอคติ  
 1.1.4 กำรสร้ำงขอ้ตกลงและยนืยนัเก่ียวกบัจริยธรรมตำมมติของสมำชิก 
 1.1.5 ก ำหนดกฎเกณฑพ์ร้อมทั้งประเมินค่ำ สู่กำรปฏิบติัร่วมกนั 
 1.2 เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี 
 1.3 กระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ เป็นกระบวนกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้เป็นองคป์ระกอบส ำคญัของรูปแบบกำรจดักำร
เรียนกำรสอนเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษำระดบัปริญญำตรี ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 คน้หำจริยธรรม (Find 
ethics) เป็นขั้นท่ีผูส้อนสร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนตระหนกัถึงจริยธรรมของผูอ่ื้น ขั้นท่ี 2 ตรวจสอบจริยธรรมตนเอง 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
10 (May - August)  158  - 171  (2020)       Vol. 10, No. 2 

163 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 10 (ฉบับที่ 2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563 

(Self-examination of ethics) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนน ำเสนอจริยธรรมเฉพำะตนเองว่ำตอ้งกำรหรือพอใจให้กบัสมำชิกฟัง ขั้นท่ี 3 ยืนยนั
จริยธรรม (Confirm ethics) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมกันตดัสินใจในจริยธรรมกับสมำชิกทุกคน ขั้นท่ี 4 ตรวจสอบจริยธรรมสังคม 
(Examining social ethics) เป็นขั้นรวบรวมจริยธรรมของผูเ้รียนท่ีส่วนใหญ่นิยม ขั้นท่ี 5 สะทอ้นขอ้ตกลงร่วมกนั (Reflect the mutual 
agreement) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนพิจำรณำไตร่ตรองจำกกำรน ำผลรวบรวมของตนเองหรือสมำชิกปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำยและเกิด
ประสิทธิภำพ ขั้นท่ี 6 ก ำหนดกฎเกณฑ์จริยธรรม (Set ethical rules) เป็นขั้นประเมินค่ำของบุคคล โดยสมำชิกร่วมกันก ำหนด
กฎเกณฑใ์หเ้กิดกำรยอมรับ ควำมชอบ และควำมชดัเจนในจริยธรรม และ ขั้นท่ี 7 ปฏิบติัตำมจริยธรรม (Comply with ethics) เป็นขั้น
ท่ีส่งเสริมผูเ้รียนปฏิบติัตำมจริยธรรมอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยติดตำมผลกำรปฏิบติั พร้อมขอ้มูลป้อนกลบั และกำรเสริมแรงเป็นระยะ 
 1.4 เง่ือนไขกำรน ำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ไปใช ้
 1.4.1 หลกักำรตอบสนอง ผูเ้รียนก ำหนดจริยธรรมจำกประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้ร่วมกบัสมำชิก ท่ีน ำเสนอ 
ยนืยนั รวบรวม สร้ำงขอ้ตกลง ก ำหนดกฎเกณฑ ์และปฏิบติั 
 1.4.2 ระบบสังคม ผูเ้รียนก ำหนดจริยธรรมจำกในและนอกห้องเรียนเป็นชุมชนในกำรเรียนรู้ท่ีท ำใหผู้เ้รียนได้
ช่วยเหลือ พ่ึงพำกนั และร่วมรับผิดชอบ 
 1.4.3 ส่ิงสนบัสนุน ผูส้อนกระตุน้ควำมรู้เดิมใหผู้เ้รียนสนใจใฝ่รู้ กำรจดัเตรียมส่ือกำรจดักำรเรียนรู้ เอกสำรกำร
สอน บรรยำกำศกำรเรียนรู้ และวดัและประเมินผลตำมสภำพจริง 
 ผลกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมและควำมสอดคลอ้งเชิงเน้ือหำของรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม  
โดยผูเ้ช่ียวชำญ ภำพรวมมีควำมเหมำะสมและควำมสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 
 2. ผลกำรประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษำระดบัปริญญำตรี ได้
ผลกำรวจิยั ดงัน้ี 
 2.1 ผลกำรเรียนรู้รำยวิชำพลเมืองท่ีเขม้แข็งของนักศึกษำระดบัปริญญำตรีท่ีเรียนตำมรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้  
เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม พบวำ่ หลงัเรียนสูงกวำ่ก่อนเรียนอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตำรำงท่ี 1 
ตำรำงท่ี 1 ผลกำรเรียนรู้รำยวชิำพลเมืองท่ีเขม้แขง็ 

ผลการสอบ คะแนนเตม็ X  S.D. df t Sig 
ก่อนเรียน 40 29.70 2.07 

29 11.78 .00 หลงัเรียน 40 33.03 1.77 

 * ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติท่ี .05 

  2.2 จริยธรรมของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรีท่ีเรียนตำมรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม พบวำ่ 
หลงัเรียนสูงกวำ่ก่อนเรียนอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตำรำงท่ี 2 
ตำรำงท่ี 2 คะแนนจริยธรรม   

ผลการสอบ คะแนนเตม็ 
X  S.D. df t Sig 

ก่อนเรียน 160 123.27 5.33 
29 23.10 .00 

หลงัเรียน 160 149.93 3.89 

 * ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติท่ี .05 

 2.3 ควำมพึงพอใจของนักศึกษำระดบัปริญญำตรีท่ีมีต่อกำรใช้รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้นจำกค่ำเฉล่ียมำกท่ีสุดไปหำนอ้ยท่ีสุด พบวำ่ อนัดบัแรกคือ ดำ้นกำรวดัและ
กำรประเมินผล รองลงมำดำ้นบรรยำกำศในกำรเรียนกำรสอน  ดำ้นระยะเวลำกำรเรียนกำรสอน ดำ้นเน้ือหำ ดำ้นส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
และอนัดบัสุดทำ้ยดำ้นกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ดงัตำรำงท่ี 3  
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ตำรำงท่ี 3 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรใชรู้ปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ 

รายการ 
ระดบัความเหมาะสม 

อนัดบั 
X  S.D. ความหมาย 

1. ด้านการจดักจิกรรมการเรียนการสอน 
     1.1 กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้เป็นระบบและมีขั้นตอนชดัเจน 4.53 0.51 มำกท่ีสุด 5 
     1.2 กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ท ำใหไ้ดฝึ้กนกัศึกษำไดส่้งเสริมจริยธรรม
มำกข้ึน 

4.63 0.48 มำกท่ีสุด 1 

      1.3 กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ท ำใหมี้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัเน้ือหำสำระ
ของกำรจดักำรเรียนรู้ดำ้นจริยธรรม 

4.57 0.50 มำกท่ีสุด 3 

      1.4 กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ท ำใหไ้ดท้ ำกิจกรรมดำ้นจริยธรรมท่ีมี
ควำมหลำกหลำย 

4.50 0.53 มำกท่ีสุด 8 

      1.5 กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ท ำใหไ้ดมี้กำรแสดงควำมคิดเห็นถึง
ปัญหำและแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำจริยธรรม 

4.47 0.52 มำก 9 

      1.6 กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ท ำใหมี้ทกัษะกำรท ำงำนร่วมกบัสงัคม
และกลุ่มเพ่ือน 

4.57 0.50 มำกท่ีสุด 3 

      1.7 กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ท ำใหไ้ดมี้กำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์
ปัจจุบนัของกำรส่งเสริมจริยธรรม 

4.53 0.51 มำกท่ีสุด 5 

      1.8 กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ท ำใหไ้ดว้เิครำะห์บทควำม ข่ำว และสำร
คดีต่ำงๆ เก่ียวกบัจริยธรรม 

4.60 0.49 มำกท่ีสุด 2 

      1.9 กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ท ำใหไ้ดรั้บควำมรู้ดำ้นจริยธรรมรวมทั้ง
สำมำรถส่งเสริมจริยธรรมของผูเ้รียน 

4.50 0.53 มำกท่ีสุด 8 

รวม 4.54 0.45 มากทีสุ่ด (5) 

2. ด้านเน้ือหา 
     2.1 เน้ือหำมีควำมถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัรำยวชิำและควำมสนใจของ
ตนเอง 

4.53 0.51 มำกท่ีสุด 2 

      2.2 เน้ือหำมีควำมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของ
จริยธรรม 

4.60 0.49 มำกท่ีสุด 1 

รวม 4.56 0.50 มากทีสุ่ด (4) 

3. ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน 
    3.1 นกัศึกษำมีควำมกระตือรือร้นในกำรกิจกรรมกำรจดักำรเรียนรู้ 4.53 0.51 มำกท่ีสุด 3 
    3.2 นกัศึกษำมีควำมสนใจในกำรตั้งค  ำถำม กำรอภิปรำยร่วมกนัใน
กิจกรรมกำรจดักำรเรียนรู้ 

4.57 0.50 มำกท่ีสุด 2 

    3.3 นกัศึกษำไดรั้บประสบกำรณ์ในกำรจดักำรเรียนรู้ 4.67 0.55 มำกท่ีสุด 1 
รวม 4.59 0.52 มากทีสุ่ด (2) 
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ตำรำงท่ี 3 (ต่อ) 

รายการ 
ระดบัความเหมาะสม 

อนัดบั 
X  S.D. ความหมาย 

4. ด้านระยะเวลาการเรียนการสอน 
    4.1 ระยะเวลำในกำรจดักำรเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง 4.60 0.49 มำกท่ีสุด 1 
    4.2 ระยะเวลำในกำรลงพ้ืนท่ี 4.57 0.50 มำกท่ีสุด 2 

รวม 4.58 0.49 มากทีสุ่ด (3) 

5. ด้านส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
    5.1 ส่ือมีควำมหลำกหลำย 4.63 0.48 มำกท่ีสุด 1 
    5.2 แหล่งเรียนรู้มีควำมหลำกหลำย 4.50 0.53 มำกท่ีสุด 2 

รวม 4.56 0.50 มากทีสุ่ด (4) 

6. ด้านการวดัและการประเมนิผล 
   6.1 กำรวดัและกำรประเมินผลหลำกหลำย 4.67 0.55 มำกท่ีสุด 1 
   6.2 กำรวดัและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง 4.60 0.49 มำกท่ีสุด 2 

รวม 4.63 0.52 มากทีสุ่ด (1) 

รวมค่าเฉลีย่ทุกด้าน 4.57 0.51 มากทีสุ่ด  
 

 3. ผลกำรประเมินและปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษำระดับปริญญำตรี  
โดยผูเ้ช่ียวชำญหลงักำรทดลองใชรู้ปแบบโดยรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้นจำกค่ำเฉล่ียมำกท่ีสุดไปหำนอ้ย
ท่ีสุด พบวำ่ อนัดบัแรกคือดำ้นควำมเป็นประโยชน์ของรูปแบบ รองลงมำดำ้นวตัถุประสงคข์องรูปแบบ ดำ้นควำมเหมำะสมของ
รูปแบบ และอนัดบัสุดทำ้ยดำ้นควำมถูกตอ้งของรูปแบบ 
 

อภิปรายผล 
 กำรวจิยัเร่ืองกำรพฒันำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี อภิปรำยผลกำรวจิยั 
ดงัน้ี 
 1. รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี ท่ีพฒันำข้ึน มีองคป์ระกอบ 4 ประกำร 
ไดแ้ก่ (1) หลกักำร (2) วตัถุประสงค ์(3) กระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ และ (4) เง่ือนไขกำรน ำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ไปใช ้รูปแบบ
กำรจดักำรเรียนรู้ท่ีพฒันำข้ึนมีกระบวนกำรเรียนกำรสอน 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 คน้หำจริยธรรม (Find ethics) เป็นขั้นท่ีผูส้อน
สร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนตระหนกัถึงจริยธรรมของผูอ่ื้น ขั้นท่ี 2 ตรวจสอบจริยธรรมตนเอง (Self-examination of 
ethics) เป็นขั้นท่ีผู ้เ รียนน ำเสนอจริยธรรมเฉพำะตนเองว่ำต้องกำรหรือพอใจให้กับสมำชิกฟัง ขั้ นท่ี 3 ยืนย ันจริยธรรม  
(Confirm ethics) เ ป็นขั้ นท่ีผู ้เ รียนร่วมกันตัดสินใจในจริยธรรมกับสมำชิกทุกคน ขั้ นท่ี  4 ตรวจสอบจริยธรรมสังคม 
 (Examining social ethics) เ ป็นขั้ นรวบรวมจริยธรรมของผู ้เ รี ยน ท่ี ส่วนใหญ่นิยม ขั้ น ท่ี  5  สะท้อนข้อตกลง ร่วมกัน  
(Reflect the mutual agreement) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนพิจำรณำไตร่ตรองจำกกำรน ำผลรวบรวมของตนเองหรือสมำชิกปฏิบติัให้บรรลุ
เป้ำหมำยและเกิดประสิทธิภำพ ขั้นท่ี 6 ก ำหนดกฎเกณฑ์จริยธรรม (Set ethical rules) เป็นขั้นประเมินค่ำของบุคคล โดยสมำชิก
ร่วมกนัก ำหนดกฎเกณฑใ์ห้เกิดกำรยอมรับ ควำมชอบ และควำมชดัเจนในจริยธรรม และ ขั้นท่ี 7 ปฏิบติัตำมจริยธรรม (Comply 
with ethics) เป็นขั้นท่ีส่งเสริมผูเ้รียนปฏิบติัตำมจริยธรรมอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยติดตำมผลกำรปฏิบติั พร้อมขอ้มูลป้อนกลบั และกำร
เสริมแรงเป็นระยะ จำกผลตรวจสอบควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ พบว่ำ ผลการตรวจสอบควำมเหมำะสมและ
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ควำมสอดคลอ้งเชิงเน้ือหำของรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม โดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมและควำมสอดคลอ้ง
อยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด สำมำรถน ำไปใชท้ดลองได ้ทั้งน้ีเน่ืองจำกรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนกัศึกษำระดบั
ปริญญำตรี เป็นกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีกระตุน้ใหน้กัศึกษำตระหนกัถึงกำรมีจริยธรรมร่วมกนัโดยกำรตั้งค  ำถำม กำรใชส้ถำนกำรณ์จริง
มำแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั เปิดโอกำสใหผู้เ้รียนอภิปรำยไดอ้ยำ่งอิสระสร้ำงควำมปฏิสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั เพ่ือเป็นกำรเช่ือมโยง
ประเด็นจริยธรรมของตนเองพร้อมทั้งเป็นกำรเปิดโอกำสให้แสดงควำมสำมำรถของตนให้กบัสมำชิกร่วมรับฟังอย่ำงมีเหตุผลท่ี
ปรำศจำกอคติเป็นสร้ำงขอ้ตกลงและยืนยนัร่วมกันตำมมติของสมำชิกซ่ึงจะเป็นกำรให้ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมและก ำหนด
กฎเกณฑ ์สู่กำรปฏิบติัร่วมกนัเกิดกำรยอมรับส่งเสริมใหป้ฏิบติัตำมจริยธรรมอยำ่งสม ่ำเสมอจนเป็นนิสยั 
 รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม ผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูเ้ช่ียวชำญและไดป้รับปรุงแกไ้ข เพ่ือใหเ้กิดควำม
สมบูรณ์จนสำมำรถน ำไปใชใ้นกำรจดักำรเรียนรู้ไดเ้ป็นอย่ำงดี เห็นไดจ้ำกนักศึกษำมีผลคะแนนกำรเรียนรู้รำยวิชำพลเมืองท่ี
เขม้แขง็ท่ีสูงข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจำกรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ดงักล่ำวผูว้ิจยัไดพ้ฒันำข้ึนอยำ่งเป็นระบบ มีกำรก ำหนดองคป์ระกอบของ
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ทีชัดเจนท่ีมีกำรน ำขอ้มูลพ้ืนฐำนวิเครำะห์ และด ำเนินกำรพฒันำตำมกระบวนกำรวิจัยและพฒันำ 
(Research and Development) 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 กำรวิเครำะห์ขอ้มูลพ้ืนฐำน (analysis) ขั้นตอนท่ี 2 กำรออกแบบและ
กำรพฒันำ (Design and Development) ขั้นตอนท่ี 3 กำรทดลองใช ้(Implementation) และขั้นตอนท่ี 4 กำรประเมินผล (Evaluation) 
และพัฒนำตำมรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ [29] ท่ีกล่ำวถึงองค์ประกอบของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 3 ส่วน ได้แก่   
ส่วนท่ี 1 องคป์ระกอบของรูปแบบกำรจดักำรเรียนกำรสอน ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ (1) กระบวนกำรกำรเรียนกำรสอนท่ีไดจ้ดั
เรียงล ำดับกิจกรรมเป็นขั้น ๆ และมีควำมสัมพนัธ์กัน (2) ระบบสังคมเป็นกำรอธิบำยบทบำทผูส้อนและผูเ้รียน (3) หลกักำร
ตอบสนองท่ีผูส้อนมีต่อผูเ้รียนอำจเป็นกำรให้รำงวลัหรือสร้ำงบรรยำกำศใหไ้ดคิ้ดและปฏิบติัอยำ่งอิสระ และ (4) ระบบสนบัสนุน
เป็นกำรระบุเง่ือนไขหรือส่ิงท่ีจ ำเป็นในกำรใชรู้ปแบบกำรจดักำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลตำมท่ีคำดหวงัแก่ผูเ้รียน ส่วนท่ี 2 กำร
น ำเสนอรูปแบบกำรจดักำรเรียนกำรสอนไปใชเ้ป็นกำรแนะน ำกำรใชรู้ปแบบ และส่วนท่ี 3 สำระควำมรู้ ทกัษะกำรปฏิบติังำนและ
ส่ิงท่ีส่งเสริมกำรเรียนรู้สอดคลอ้งกบัแนวคิดรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ของ Joyce, B, & Weil [30] ท่ีกล่ำวว่ำองค์ประกอบของ
รูปแบบกำรเรียนกำรเรียนรู้วำ่จะตอ้งมีควำมสมัพนัธ์กนัเป็นระบบตำมหลกัปรัชญำ ทฤษฎี หลกักำร แนวคิดหรือควำมเช่ือต่ำงๆ ท่ี
เป็นพ้ืนฐำน นอกจำกน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลกำรวจิยัของวำรีรัตน์ แกว้อุไร และคณะ [31] พบวำ่ รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพื่อพฒันำ
คุณภำพผูเ้รียนสู่สังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญำ และกำรเรียนรู้ ประกอบดว้ย หลกักำรของรูปแบบวตัถุประสงค์ของรูปแบบ 
เน้ือหำ/สำระกำรเรียนรู้ กระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ ขั้นตอนกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ ระบบสังคม หลกัปฏิสัมพนัธ์ 
ระบบสนับสนุน และสอดคลอ้งกับผลงำนวิจยัของฐำกร สิทธิโชค [32] พบว่ำ รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพื่อพฒันำจริยธรรม
ส่ิงแวดลอ้ม มีองคป์ระกอบดว้ย หลกักำร วตัถุประสงค ์กระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ กำรวดัและกำรประเมินผล และเง่ือนไขกำรน ำ
รูปแบบไปใช้ และสอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ พรนิภำ จันทร์น้อย [33] พบว่ำ รูปแบบกิจกรรมกำรพฒันำพฤติกรรมทำง
จริยธรรมของนกัศึกษำในสถำบนัอุดมศึกษำเอกชนตำมคุณลกัษณะบณัฑิตอุดมคติไทย มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี หลกักำร วตัถุประสงค ์
เน้ือหำ สำระควำมรู้ และกำรปฏิบติั ระบบสงัคม ส่ิงสนบัสนุนกำรเรียนรู้ 
 2. ผลกำรประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษำระดบัปริญญำตรี ได้
ผลกำรวจิยั ดงัน้ี 
 2.1 ผลกำรเรียนรู้รำยวิชำพลเมืองท่ีเขม้แข็งของนักศึกษำระดบัปริญญำตรีท่ีเรียนตำมรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้  
เพื่อส่งเสริมจริยธรรม พบว่ำ หลงัเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดับ .05 ทั้ งน้ีเน่ืองจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ี
พฒันำข้ึนจะมีลกัษณะเป็นหลกักำร แนวคิดท่ีเก่ียวกบักำรออกแบบกำรจดักำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ ทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบติั 
เพ่ือใหผู้เ้รียนมีประสิทธิภำพ โดยกำรน ำควำมตอ้งกำร ควำมจ ำเป็นขอ้มูลพ้ืนฐำนของผูป้ฏิบติัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกส่วนไปสู่กำรพฒันำ 
ตลอดจนควำมคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชำญมำสังเครำะห์สรุปจนไดเ้ป็นกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภำพ รวมทั้งจำกกำรสังเกต
กำรจดักำรเรียนรู้ พบว่ำ นักศึกษำส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกำรจดักำรเรียนรู้จึงท ำให้ผลคะแนนกำรเรียนรู้รำยวิชำพลเมืองท่ีเขม้แข็ง
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ออกมำดี ซ่ึงนักศึกษำทุกคนร่วมกันท ำกิจกรรมอย่ำงเต็มท่ีด้วยควำมกระตือรือร้นตำมค ำแนะน ำจึงส่งผลให้นักศึกษำมีควำมรู้ 
ควำมเขำ้ใจและมีคะแนนหลงัเรียนสูงข้ึน ซ่ึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ผูส้อนจะกระตุน้ผูเ้รียนโดยกำรตั้งค  ำถำม วิเครำะห์ข่ำว 
เหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ แสดงควำมคิดเห็นร่วมกนัอยำ่งมีอิสระซ่ึงสมำชิกในกลุ่มจะสะทอ้นแลกเปล่ียนมุมมองอย่ำง
มีเหตุผลโดยปรำศจำกอคติ กำรสร้ำงขอ้ตกลงร่วมกนั และก ำหนดกฎเกณฑสู่์กำรปฏิบติัร่วมกนั ซ่ึงจะท ำใหผู้เ้รียนเกิดพฒันำกำรเรียนรู้
ท ำใหผ้ลกำรเรียนท่ีสูงข้ึน สอดคลอ้ง ทิศนำ แขมมณี. [34] และศกัด์ิชยั นิรัญทว ี[35] กล่ำววำ่กำรพฒันำจริยธรรมตอ้งพฒันำใหส้มำชิก
ในกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยกำรอภิปรำย ตอบค ำถำม และกำรเลียนแบบจำกตัวแบบ ซ่ึงจะเป็นกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับผู ้อ่ืน 
 สร้ำงประสบกำรณ์ท่ีจะช่วยพฒันำจริยธรรมผูเ้รียนสูงข้ึน และกำรพฒันำจริยธรรมของแต่ละบุคคลจะเกิดข้ึนไดจ้ำกกำรท่ีมีโอกำส
ปฏิสมัพนัธ์กนักบัผูอ่ื้นซ่ึงกำรมีปฏิสมัพนัธ์จะช่วยใหบุ้คคลเขำ้ใจควำมคิดเห็นของบุคคลอ่ืนมำกข้ึน โดยเฉพำะกำรแสดงควำมคิดเห็น 
และอภิปรำยโตแ้ยง้ร่วมกบัเพ่ือนๆ อยำ่งเปิดเผย [36] และสอดคลอ้งกบัผลงำนวิจยัของมุทิตำ จีนอ่ิม และวิชยั เสวกงำม [37] ท่ีพบวำ่ 
กำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนสอดตอ้งมีกำรแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยครูน ำข่ำวหรือคลิปวิดีโอเช่ือมโยงสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม เน้นอภิปรำยกลุ่ม เสนอทำงเลือกในกำรตดัสินใจ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงครูกบัผูเ้รียน ครูรู้จกัผูเ้รียนเป็น
รำยบุคคล กำรปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และเป็นกำรส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้ป็นผูน้ ำ และเคำรพในควำมเห็นต่ำง 
 2.2 จริยธรรมของนักศึกษำระดับปริญญำตรีท่ีเรียนตำมรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม พบว่ำ 
 หลงัเรียนสูงกวำ่ก่อนเรียนอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเน่ืองจำกรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ดงักล่ำวไดพ้ฒันำข้ึนมุ่งให้
นกัศึกษำแสดงออกโดยยอมรับในกำรกระท ำของตนเองดว้ยควำมเต็มใจ ปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยไม่ตอ้งมีกำรบงัคบัควบคุมจำกผูอ่ื้น เอำ
ใจใส่ในกำรท ำงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยผูส้อนกระตุน้ค  ำถำมเก่ียวกบัเร่ืองรำว หรือเหตุกำรณ์ท่ีมีขอ้ขดัแยง้ทำงจริยธรรมท่ีเป็น
ค ำถำมท่ีทำ้ทำยควำมคิดเก่ียวกบัจริยธรรมนั้นๆ เพ่ือเป็นกำรกระตุน้ให้กบัผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำยส่งผลให้นกัศึกษำมี
คะแนนจริยธรรมอยูใ่นระดบัดีมำก และสอดคลอ้งกบัผลกำรวิจยัของคมเพชร ฉัตรศุภกุล [38] ท่ีวำ่ กำรพฒันำจริยธรรมวำ่กำรจดั
กิจกรรมพฒันำธรรมท่ีดีนั้นผูส้อนต้องมีกำรก ำหนดวตัถุประสงค์และแนวทำงปฏิบัติท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม จัดกิจกรรมให้
เหมำะสมกบัวยั ควำมสนใจ ควำมสำมำรถ กำรเรียนรู้ตอ้งสนุกสนำน ใชก้ระบวนกำรกลุ่มในกำรจดักำรเรียนรู้ จ ำนวนสมำชิกมี
ควำมเหมำะสม ผูเ้รียนเป็นผูด้  ำเนินกำร ผูส้อนเป็นท่ีปรึกษำ มีก ำหนดเวลำในกำรจดักิจกรรม ยึดหลกักำรมีส่วนร่วม และมีกำร
ประเมินผลกำรจดักิจกรรมท่ีหลำกหลำยสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกำรจดักิจกรรมอยำ่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง และสอดคลอ้ง
กบัผลกำรวิจยัของนงลกัษณ์ ใจฉลำด [39] พบวำ่ กำรจดักระบวนกำรเรียนกำรสอนแบบมีส่วนร่วม กำรจดักิจกรรมเสรี กำรสร้ำง
สภำพแวดลอ้มท่ีดีในสถำบนัอุดมศึกษำ และกำรจดักิจกรรมเชิงบูรณำกำรอยำ่งสร้ำงสรรคจ์ะส่งผลต่อคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต
นกัศึกษำสถำบนัอุดมศึกษำไทย และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรครุศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี 
[40] ท่ีวำ่ กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนจะเนน้กระบวนกำรท ำงำนเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกภำวะผูน้ ำ รวมทั้งทกัษะส่งเสริมจริยธรรม
ให้กับนักศึกษำ โดยเฉพำะวิชำพลเมืองท่ีเขม้แข็ง เป็นวิชำท่ีมุ่งแสดงออกถึงกำรเคำรพศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์ยอมรับควำม
แตกต่ำงของบุคคล ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมกนั เคำรพสิทธิ เสรีภำพ และกำรอยูร่่วมกนัในสงัคมไทย และประชำคมโลก
อย่ำงสันติตำมหลกัขนัติธรรม ปฏิบัติตำมกฎ กติกำของสังคม รู้หน้ำท่ีของตนเอง มีควำมเป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็ง มีจิตส ำนึก
รับผิดชอบต่อตนเอง และมีจิตอำสำ 
 จริยธรรมรำยดำ้นของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรีท่ีเรียนตำมรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม ภำพรวมทุก
ดำ้น พบวำ่ หลงัเรียนสูงกวำ่ก่อนเรียนอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบวำ่ หลงัเรียนสูงกวำ่ก่อน
เรียนทุกด้ำน เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ อันดับแรก คือ ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีคะแนนก่อนเรียน  
( X = 27.43, S.D.= 2.49) คะแนนหลังเรียน ( X = 33.87, S.D.= 1.00) รองลงมำด้ำนกำรเสียสละต่อสังคมมีคะแนนก่อนเรียน  
(X = 27.33, S.D.= 2.22) คะแนนหลงัเรียน (X = 33.36, S.D.= 1.56) ดำ้นกำรมีส่วนร่วมในสงัคมมีคะแนนก่อนเรียน (X = 25.13, 
S.D.= 1.78) คะแนนหลังเรียน ( X = 33.00, S.D.= 1.51) และด้ำนควำมยุติธรรมต่อสังคมมีคะแนนก่อนเรียน ( X = 25.00,  
S.D.= 1.69) คะแนนหลงัเรียน ( X =32.66, S.D.= 1.16) โดยเฉพำะดำ้นควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมท่ีมีคะแนนจริยธรรม
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สูงกวำ่ทุกดำ้น ทั้งน้ีอำจเป็นเพรำะวำ่ผูส้อนใหน้กัศึกษำกำรท ำกิจกรรมกลุ่ม สร้ำงแผนผงัควำมคิดลงในกระดำษพรุ๊ฟ วิเครำะห์ให้
เห็นถึงควำมส ำคญั ควำมเช่ือมโยง และน ำเสนองำนงำนหนำ้ชั้นเรียน พร้อมรับฟังควำมคิดเห็นของผูอ่ื้น ซ่ึงแสดงให้เห็นให้ถึง
ควำมส ำคญัของกำรท ำงำนร่วมกนัดว้ยควำมเต็มใจ เอำใจใส่ในกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกบัคนอ่ืนๆ ได ้ตลอดระยะเวลำใน
กำรท ำกิจกรรมส่งผลให้คะแนนออกมำดีกวำ่ดำ้นอ่ืนๆ สอดคลอ้งกบัผลกำรวิจยัของปัญญฎำ ประดิษฐบำทุกำ และปิยปทีป แสง
อุไร [41] ท่ีวำ่ นกัศึกษำครูท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรมมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ิมข้ึนหลงัเขำ้ร่วมกิจกรรมอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 
และสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของพชัรี ปิยภัณฑ์ [42] ท่ีว่ำ นักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงมีคะแนนเฉล่ียควำมรู้ เจตคติทำงคุณธรรม 
จริยธรรม เหตุผลเชิงคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมทำงคุณธรรมจริยธรรม หลงักำรจดักิจกรรมสูงกวำ่ก่อนกำรจดักิจกรรม
อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนด้ำนควำมยุติธรรมต่อสังคมท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยกว่ำทุกด้ำน ทั้ งน้ีอำจเป็นเพรำะ 
วำ่นกัศึกษำขำดกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบร่วมกนั เวลำตดัสินใจแกปั้ญหำขำดควำมรอบคอบบนพ้ืนฐำนควำมมีเหตุผล เพรำะควำม
ยติุธรรมต่อสังคมเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนตอ้งสร้ำงควำมสัมพนัธ์เชิงบวกกบัสมำชิกซ่ึงตอ้งไดรั้บกำรดูแล สนบัสนุน ไม่เอำรัดเอำ
เปรียบ ไม่ล ำเอียง ให้เกียรติกนั ให้ควำมเคำรพซ่ึงกนัและกนับนพ้ืนฐำนของควำมมีเหตุผล จำกผูส้อนและสมำชิกในกลุ่มจึงจะท ำ
ใหค้ะแนนควำมยติุธรรมต่อสงัคมสูงข้ึน พร้อมทั้งกำรวดัและประเมินผลตอ้งมีควำมหลำกหลำย 
 2.3 ควำมพึงพอใจของนักศึกษำระดบัปริญญำตรีท่ีมีต่อกำรใช้รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้นจดัเรียงอนัดบัจำกค่ำเฉล่ียมำกท่ีสุดไปหำนอ้ยท่ีสุด พบวำ่ ดำ้นกำรวดัและ
กำรประเมินผลเป็นอนัดบัแรกอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด (X = 4.63, S.D. = 0.52) จำกกำรสงัเกตนกัศึกษำ พบวำ่ นกัศึกษำเห็นวำ่ผูส้อน
มีกำรวดัและกำรประเมินผลท่ีมีหลำกหลำยเป็นกำรวดัและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมยติุธรรมต่อ
นกัศึกษำท ำใหน้กัศึกษำมีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำนและเกิดควำมสุขในกำรท ำงำนร่วมกนักบัสมำชิก ดำ้นบรรยำกำศในกำร
เรียนกำรสอนอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด (X = 4.59, S.D. = 0.52) ผลกำรวจิยัสะทอ้นใหเ้ห็นวำ่ ผูส้อนมีกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียน
กำรสอนให้กบันกัศึกษำมีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้ร่วมกนักบัเพ่ือนๆ ท ำให้นกัศึกษำมีควำมสนใจในกำรตั้งค  ำถำม มีกำร
อภิปรำยร่วมกนัภำยในชั้นเรียนท ำให้นักศึกษำเต็มใจปฏิบติัหนำ้ท่ีของตนเองโดยไม่ตอ้งมีกำรบงัคบัควบคุมจำกเพ่ือนๆ สมำชิก 
ดำ้นระยะเวลำกำรเรียนกำรสอนอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด (X = 4.58, S.D. = 0.49) จำกกำรสงัเกตนกัศึกษำ พบวำ่ นกัศึกษำท ำกิจกรรม
เสร็จตำมระยะเวลำในกำรจดักำรเรียนรู้ในแต่ละคร้ังส่วนหน่ึงอำจจะมำจำกกำรแบ่งหนำ้ท่ีรับผิดชอบอย่ำงชดัเจนทั้งในชั้นเรียน
และกำรลงพ้ืนท่ีรู้จกับริหำรเวลำในกำรท ำกิจกรรมร่วมกนั ดำ้นเน้ือหำ ดำ้นส่ือ/แหล่งเรียนรู้อยู่ในระดบัมำกท่ีสุด (X = 4.56, 
 S.D. = 0.50) จำกกำรสังเกตนกัศึกษำ พบว่ำ นักศึกษำสนใจเน้ือหำท่ีสอนเพรำะเน้ือหำมีควำมถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัรำยวิชำและ
ควำมสนใจของตนเอง เน้ือหำมีควำมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของจริยธรรม ส่ือมีควำมหลำกหลำย และแหล่ง
เรียนรู้มีควำมหลำกหลำย และดำ้นกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด (X = 4.54, S.D. = 0.45) จำกกำรสังเกต
นกัศึกษำ พบวำ่ นกัศึกษำมีควำมสนใจในกิจกรรมกำรเรียนรู้ท ำใหน้กัศึกษำไดฝึ้กปฏิบติัจริงเขำ้ถึงเน้ือหำสำระดำ้นจริยธรรมเพรำะ
ผูส้อนใหน้กัศึกษำวเิครำะห์บทควำม ข่ำว และสำรคดีต่ำงๆ เก่ียวกบัจริยธรรมท ำใหมี้ทกัษะกำรท ำงำนร่วมกบัสงัคมและกลุ่มเพ่ือน
รวมทั้งสำมำรถส่งเสริมจริยธรรมของผูเ้รียนซ่ึงสำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ ำวนัไดส้อดคลอ้งกบัทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำง
ปัญญำสงัคม Bandura, Albert [43] ท่ีกล่ำววำ่กำรเรียนรู้ของบุคคลเกิดจำกปัจจยัทำงสภำพแวดลอ้มท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มท่ี
อยูร่อบตวัอยูเ่สมอไม่วำ่จะเป็นกำรเรียนรู้โดยกำรสงัเกต กำรก ำกบัตนเอง และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองและสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีกระจ่ำงค่ำนิยมของ Raths, Louis E [44] ท่ีกล่ำววำ่กระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีเนน้กำรลงมือปฏิบติัจริง ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
กำรวำงแผน เปิดกวำ้งให้ผูเ้รียนได้มีควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนจะท ำให้ผูเ้รียนเกิดควำมเขำ้ใจและตระหนักใน
จริยธรรมของตนเองและผูอ่ื้น สู่กำรตัดสินใจอย่ำงชำญฉลำด และสำมำรถเลือกทำงท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสุด เพ่ือน ำไปสู่กำร
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมหำจุดยนืท่ีแทจ้ริงน ำไปสู่เกณฑก์ำรตดัสินใจ 
 3. ผลกำรประเมินและปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษำระดบัปริญญำตรี  
โดยผูเ้ช่ียวชำญหลงักำรทดลองใชรู้ปแบบโดยรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด ทั้งน้ีอำจเพรำะวำ่รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้สอนใหผู้เ้รียนมี
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ส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนรู้ กระตุน้ผูเ้รียนให้มีควำมกระตือรือร้น แสดงควำมคิดเห็นอยำ่งมีอิสระ พร้อมสร้ำงปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยำ่งดี และผูเ้ช่ียวชำญเห็นวำ่รูปแบบมีควำมเหมำะสมดีทุกดำ้นสำมำรถน ำไปส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษำระดบั
ปริญญำตรีได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลกำรวจิยัของวำรีรัตน์ แกว้อุไร [45] ท่ีวำ่ ผลกำรประเมินรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีพฒันำข้ึนโดย
ผูท้รงคุณวฒิุมีควำมเหมำะสมดีมำก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงำนวิจยัของวนัชยั ปำนจนัทร์ [46] ท่ีวำ่ รูปแบบกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติมีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุดทุกดำ้น เม่ือพิจำรณำเป็นรำย
ดำ้นจดัเรียงอนัดบัจำกค่ำเฉล่ียมำกท่ีสุดไปหำนอ้ยท่ีสุด พบวำ่ ดำ้นควำมเป็นประโยชน์ของรูปแบบผูเ้ช่ียวชำญมีควำมคิดเห็นอยูใ่น
ระดับมำกท่ีสุด ทั้ งน้ีเป็นเพรำะว่ำผูเ้ช่ียวชำญเห็นว่ำเป็นวิธีกำรเรียนรู้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นท่ียอมรับของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง และมีประสิทธิภำพและคุม้ค่ำซ่ึงเห็นไดจ้ำกผลกำรเรียนรู้รำยวิชำพลเมืองท่ีเขม้แข็งของนกัศึกษำสูงข้ึน และผลกำร
ประเมินจริยธรรมสูงข้ึน ดำ้นวตัถุประสงคข์องรูปแบบผูเ้ช่ียวชำญมีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด ทั้งน้ีเป็นเพรำะวำ่ผูเ้ช่ียวชำญ
เห็นวำ่รูปแบบสอดคลอ้งกบัปัญหำและควำมตอ้งกำร สำมำรถส่งเสริมจริยธรรมไดจ้ริง ส่งเสริมควำมร่วมมือกนัในกำรเรียนรู้ และ
มีควำมชดัเจนทุกขั้นตอน ซ่ึงเห็นไดจ้ำกผลกำรเรียนรู้รำยวิชำพลเมืองท่ีเขม้แข็งของนกัศึกษำสูงข้ึน และผลกำรประเมินจริยธรรม
สูงข้ึน ด้ำนควำมเหมำะสมของรูปแบบผูเ้ช่ียวชำญมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด ทั้ งน้ีเป็นเพรำะว่ำผูเ้ช่ียวชำญเห็นว่ำ
สอดคลอ้งกบัควำมรู้ควำมสำมำรถของนักศึกษำ ระบุวตัถุประสงคข์องรูปแบบอยำ่งชดัเจน สอดคลอ้งกบับริบทในกำรเรียนรู้ มี
ขั้นตอนท่ีมีผลในทำงปฏิบติั และมีเคร่ืองมือในกำรด ำเนินงำนชดัเจน ซ่ึงเห็นไดจ้ำกผลกำรเรียนรู้ของนกัศึกษำสูงข้ึน และจริยธรรม
อยูใ่นระดบัดีมำก และควำมถูกตอ้งของรูปแบบผูเ้ช่ียวชำญมีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัมำก ทั้งน้ีเป็นเพรำะวำ่ผูเ้ช่ียวชำญเห็นวำ่คู่มือ
รูปแบบมีควำมถูกตอ้งชดัเจน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนท่ีสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้
เคำรพและค ำนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และด ำเนินกำรพฒันำอยำ่งรับผิดชอบ ซ่ึงเห็นไดจ้ำกผลกำรเรียนรู้รำยวิชำพลเมืองท่ี
เขม้แขง็ของนกัศึกษำสูงข้ึน และผลกำรประเมินจริยธรรมสูงข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ  
 ขอ้เสนอแนะส ำหรับกำรน ำผลกำรวจิยัไปใช ้
 1. จำกผลกำรวิจยัพบวำ่ ผลกำรจดักำรเรียนรู้วิชำพลเมืองท่ีเขม้แขง็ส ำหรับนกัศึกษำระดบัปริญญำตรีท่ีเรียนตำมรูปแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้เ พ่ือส่งเสริมจริยธรรม พบว่ำ คะแนนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีรับ .05  
ดงันั้นมหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบุรีควรสนบัสนุนส่งเสริมใหอ้ำจำรยผ์ูส้อนน ำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมให้ใช้
ในกำรสอนมำกข้ึน 
 2. จำกผลกำรวจิยัพบวำ่ ช่วงแรกของกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีก ำหนดใหน้กัศึกษำร่วมกนัอภิปรำยประเด็นต่ำงๆ นกัศึกษำส่วน
ใหญ่ไม่กลำ้พูด ไม่กลำ้แสดงควำมคิดเห็นเท่ำท่ีควร ผูส้อนควรกระตุน้โดยกำรตั้งค  ำถำมเก่ียวกบัเร่ืองรำว หรือเหตุกำรณ์ท่ีมีขอ้
ขดัแยง้ทำงจริยธรรมท่ีเป็นค ำถำมท่ีทำ้ทำยควำมคิดเก่ียวกบัจริยธรรมนั้นๆ เพ่ือเป็นกำรกระตุน้ให้กบัผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกำร
อภิปรำย 
 3. จำกผลกำรวิจยัพบวำ่ กำรท ำกิจกรรมกลุ่ม โดยให้นกัศึกษำสร้ำงเป็นแผนผงัควำมคิดลงในกระดำษพรุ๊ฟ บำงคร้ังไม่
สำมำรถด ำเนินกำรเสร็จภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด เน่ืองจำกนักศึกษำตอ้งวิเครำะห์ให้เห็นถึงควำมส ำคญั ควำมเช่ือมโยง และ
น ำเสนองำนงำนตอ้งใชร้ะยะเวลำนำน ดงันั้นผูส้อนตอ้งควรยกตวัอย่ำงหรือแนวทำงในกำรวิเครำะห์ประเด็นให้มีควำมชดัเจน 
เพ่ือท่ีจะท ำใหน้กัศึกษำมีควำมเขำ้ใจมำกข้ึนและสำมำรถท ำกิจกรรมเสร็จตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 
 ขอ้เสนอแนะเพ่ือกำรวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. กำรพฒันำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี คร้ังน้ีผูว้จิยัไดน้ ำจริยธรรมมำ
เพียง 4 ดำ้น มำพฒันำดงันั้นควรศึกษำเพ่ิมเติมจริยธรรมดำ้นควำมขยนัหมัน่เพียร ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ควำมมีระเบียบวินยั อดทน
อดกลั้น และควำมพอเพียง พร้อมทั้งกำรประเมินตำมสภำพจริงท่ีใหค้ะแนนเป็นรูบริค (Rubrics)  
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 2. ควรน ำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมไปขยำยผลยงัสถำนศึกษำระดบัอุดมศึกษำท่ีมีกำรจดักำรเรียน
กำรสอนในรำยวชิำพลเมืองท่ีเขม้แขง็ 

 

เอกสารอ้างองิ   
[1] รุ่งอรุณ เขียวพุม่พวง. กิจกรรมนนัทนำกำรเพือ่พฒันำคุณธรรมและจริยธรรมของเดก็. กรุงเทพฯ: เอส.ออฟเซ็ทกรำฟฟิคดีไซน์; 2557. 
[2] อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ. คุณธรรมน ำควำมรู้ รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรคุณค่ำควำมเป็นมนุษย.์ กรุงเทพฯ: วี.ที.ซี.

คอมมิวนิเคชัน่; 2550. 
[3] ทิศนำ แขมมณี. กำรพฒันำคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยม: จำกทฤษฎีสู่กำรปฏิบติั. กรุงเทพฯ: เมธีทิพย;์ 2549. 
[4] วชิยั วงษใ์หญ่. นวตักรรมหลกัสูตรและกำรเรียนรู้สู่ควำมเป็นพลเมืองดี. กรุงเทพฯ: อำร์ แอนด ์ปร๊ินต;์ 2554. 
[5] วชิยั ตนัศิริ. เครือข่ำยกำรเรียนรู้กบักำรศึกษำตลอดชีวติ. กำรศึกษำแห่งชำติ. 2536; 27: 5-10. 
[6] วจิำรณ์ พำนิช. วถิีสร้ำงกำรเรียนรู้เพือ่ศิษยใ์นศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์ วงศ;์ 2555. 
[7] วจิิตร ศรีสอำ้น. แนวทำงกำรปฏิรูประบบริหำรกำรศึกษำในกระทรวงศึกษำธิกำร. วำรสำรปฏิรูปกำรศึกษำ 2542; 1: 7- 10. 
[8] อำรมณ์ ฉนวนจิตร. จริยธรรมในวชิำชีพ. กรุงเทพมหำนคร: น ำทองกำรพมิพ;์ 2539. 
[9] สุมน อมรววิฒัน์. ปฏิรูปกำรเรียนรู้ ผูเ้รียนส ำคญัท่ีสุด. กรุงเทพฯ: ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ; 2543. 
[10] พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต). ธรรมนูญชีวติ. พมิพค์ร้ังท่ี 10. กรุงเทพฯ: บริษทัสหธรรมิก จ ำกดั; 2546. 
[11] กรมกำรศำสนำ กระทรวงวฒันธรรม. จริยธรรมส ำหรับเด็กและเยำวชน. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตร 

แห่งประเทศไทย; 2555. 
[12] จิรภำ ค ำทำ และสมบัติ วรินทรนุวตัร. กำรศึกษำคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจ สถำบันเทคโนโลย ี

ไทย-ญี่ปุ่น. วำรสำรมนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และศิลปะ 2559; 9: 1964-1978. 
[13] รัตนวดี โชติกพนิช. จริยธรรมและจรรยำบรรณในวชิำชีพครู. กรุงเทพฯ: มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง; 2550. 
[14] สุทธิพร บุญส่ง. คุณธรรมจริยธรรมกบักำรพฒันำคุณภำพชีวติ. พมิพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ: ทริปเพิล้ เอด็ดูเคชัน่ จ ำกดั; 2552. 
[15] จกัรพนัธ์ุ จนัทร์เจริญ. กำรพฒันำกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษำโรงเรียนเทคโนโลยบีริหำรธุรกิจรักไทย 

อ ำเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็. [วทิยำนิพนธ์ปริญญำกำรศึกษำมหำบณัฑิต]. มหำสำรคำม: มหำวทิยำลยั มหำสำรคำม, 2551. 
[16] เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ. มหำวทิยำลยัท่ีทำงแยก: จุดประกำยวสิัยทศัน์อุดมศึกษำไทยในอนำคต. กรุงเทพฯ: ซคัเซสมีเดีย; 2541. 
[17] ส ำนกังำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ. กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมในระบบกำรศึกษำไทย. กรุงเทพฯ: ว.ีที.ซี คอมมิวนิเคชัน่; 2550. 
[18] ดวงเดือน พนัธุมนำวนิ และเพญ็แข ประจนปัจจนึก. พฤติกรรมศำสตร์. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์; 2520. 
[19] Bloom, Benjamin A. Taxonomy of Education Objective Handbook I: Cognitive Domain. New York: David Mc Kay Company; 1956. 
[20] Raths, Louis E. and Others. Values and Teaching. Ohio: Charles E Merrill Publishing; 1978. 
[21] ทิศนำ แขมมณี. ศำสตร์กำรสอน. กรุงเทพฯ: จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั; 2555. 
[22] Barrows, H.S. and Tamblyn, Roblyn M. Problem Based Learning: An Approach to Medical Education. New York: Spinger; 1980. 
[23] Johnson, D. W. and Johnson, R. T. Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive and Individualistic Learning. 2nd ed. 

New Jersey: Prentice-Hall; 1987. 
[24] Woods, D.R. Problem-Based Learning: How to Gain the Most from PBL. Hamilton: W.L. Griffin Printing Limited; 1994. 
[25] Allen, D.E., Duch, B.J. and Groh, S.E. The Power of Problem Based Learning in Introductory Science Courses. San Francisco: 

Jossey-Bass; 1998. 
[26] Howard, U.B. “Using a Social Studies Theme to Conceptualize a Problem”, The Social Studies 1999; 90: 171-176. 
[27] ปรียำนุช สถำวรมณี. กำรพฒันำกิจกรรมในหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันำทกัษะกำรคิดเชิงวิเครำะห์ของนกัเรียน. [ดุษฎีนิพนธ์ปริญญำ

กำรศึกษำดุษฎีบณัฑิต]. กรุงเทพมหำนคร: มหำวทิยำลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสำนมิตร, 2548. 
[28] Kohlberg, L. Moral Stages and Moralization: The Cognitive Development Approach. In Lickons T. (ed.) In Moral Development 

and Behavior: Theory Research, and Social Issues. New York: Holt Rinhart and Winston; 1970. 
[29] Bandura, Albert. Social Learning Theory. New Jersey: Prentice –Hall; 1977. 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
10 (May - August)  158  - 171  (2020)       Vol. 10, No. 2 

171 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 10 (ฉบับที่ 2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563 

[30] Joyce, B, & Weil, M. and Showers, B. Model of teaching. 4th ed. Boston: Allyn and Bacon: A Division of Simon & Schuster, Inc; 
1992. 

[31] วำรีรัตน์ แก้วอุไร และคณะ. กำรพฒันำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพฒันำคุณภำพผูเ้รียนสู่สังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญำ 
และกำรเรียนรู้. วำรสำรวชิำกำรบณัฑิตศึกษำ 2554; 6: 11-12. 

[32] ฐำกร สิทธิโชค. กำรพฒันำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพื่อพฒันำจริยธรรมส่ิงแวดลอ้ม. [ดุษฎีนิพนธ์ปริญญำปรัชญำดุษฎีบณัฑิต]. 
นครปฐม: มหำวทิยำลยัศิลปำกร, 2558. 

[33] พรนิภำ จนัทร์นอ้ย. รูปแบบกิจกรรมกำรพฒันำพฤติกรรมทำงจริยธรรมของนกัศึกษำในสถำบนัอุดมศึกษำเอกชนตำมคุณลกัษณะ
บณัฑิตอุดมคติไทย. [ดุษฎีนิพนธ์ปริญญำปรัชญำดุษฎีบณัฑิต]. เชียงใหม่: มหำวทิยำลยัรำชภฎัเชียงใหม่, 2560. 

[34] ทิศนำ แขมมณี. กำรพฒันำคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยม: จำกทฤษฎีสู่กำรปฏิบติั. กรุงเทพฯ: เมทีธิปส์, 2549. 
[35] ศกัด์ิชยั นิรัญทวี. กำรจดักำรเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูเ้รียนในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน. กรุงเทพฯ: ส ำนักงำน

เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร, 2550. 
[36] Kohlberg, L. “Development of Moral Character and Moral Ideology. In M.L. Hoffman & L.W. Hoffman (Eds).” Review of Child 

Development Research. 1964; 383-432. 
[37] มุทิตำ จีนอิ่ม และวชิยั เสวกงำม. แนวทำงกำรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกำรจดักำรเรียนกำรสอนของครูมธัยมศึกษำตอนตน้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม. วำรสำรครุศำสตร์อุตสำหกรรม 2560; 18: 160-169. 
[38] คมเพชร ฉัตรศุภกุล. กำรศึกษำและพฒันำคุณธรรมและจริยธรรมของเดก็และเยำวชนไทย (ระดบัประถมศึกษำ) รำยงำนกำรวจิยั. 

ภำควชิำแนะแนวและจิตวทิยำกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวทิยำลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสำนมิตร, 2547. 
[39] นงลกัษณ์ ใจฉลำด. รูปแบบกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนกัศึกษำสถำบนัอุดมศึกษำไทย. [ดุษฎีนิพนธ์ปริญญำ

กำรศึกษำดุษฎีบณัฑิต]. พษิณุโลก: มหำวทิยำลยันเรศวร, 2553. 
[40] มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี. หลกัสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ (4 ปี) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี. เพชรบุรี, 2562. 
[41] ปัญญฎำ ประดิษฐบำทุกำ และปิยปทีป แสงอุไร. กำรพฒันำรูปแบบกิจกรรมเพื่อพฒันำคุณธรรมและจริยธรรม ส ำหรับนกัศึกษำครู. 

คณะศึกษำศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัจนัทรเกษม. ส ำนกัวจิยัและพฒันำ มหำวทิยำลยัรำชภฏัจนัทรเกษม, 2550. 
[42] พชัรี ปิยภณัฑ์. กำรพฒันำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6. 

รำยงำนกำรวจิยั. กรุงเทพฯ: มหำวทิยำลยัรำชภฏัธนบุรี, 2562. 
[43] Bandura, Albert. Social Learning Theory. New Jersey: Prentice –Hall; 1977. 
[44] Raths, Louis E. and Others. Values and Teaching. Ohio: Charles E Merrill Publishing, 1996. 
[45] วำรีรัตน์ แก้วอุไร และคณะ. กำรพฒันำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพฒันำคุณภำพผูเ้รียนสู่สังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญำ 

และกำรเรียนรู้. วำรสำรวชิำกำรบณัฑิตศึกษำ 2554; 6: 11-12. 
[46] วนัชยั ปำนจนัทร์. รูปแบบกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ. วำรสำรสันติศึกษำ

ปริทรรศน์ มจร 2561; 6: 506-522. 



   ค ำแนะน ำ 
  

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 
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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 
   [1] นวลจันทร์ วนัเพ็ญผ่อง. การบูรณาการข้อมูลประชากร. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2554;3:20-29. 
   [2] จิราภรณ์ จนัทร์จร. การใชโ้ประแกรม EndNote: จดัการเอกสารอา้งอิงทางการแพทย์. จุฬาลงกรณ์
เวชสาร 2551; 52:241-53.  
   [3] Kane RA, Kane RL. Effect of genetic for risk of Alzheimer’s disease. N Engl J Med  
2009; 361: 298-9.  
   หากเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ช่ือสกุลก่อน  ตามด้วยอักษรย่อตัวหน้าตัวเดียวของช่ือตัวและช่ือรอง  
กรณีมีผูนิ้พนธ์มากกว่า 6 คน ให้ใส่ช่ือเพียง 6 คนแรก และคั่นด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (comma-,) แล้วตามด้วย et al.  
(ในภาษาองักฤษ) หรือ และคณะ (ในภาษาไทย).  
   [1] Mitchell SL, Teno JM, Kiely DK, Shaffer ML, Jone RN, Prigerson HG, et al. The clinical course 
of advanced dementia. N Engl J Med 2009; 361:1529-38.  
   [2] จริยา เลิศอรรฆยมณี , เอมอร รักษมณี , อนุพันธ์ ตันติวงศ์, กรุณา บุญสุข , อิงอร นิลประดับ ,  
พุฒฑิพรรณี  วรกิจโภคาทร , และคณะ . ความเส่ียงและประสิทธิผลของการผ่าตัดต่อมลูกหมาก . จดหมายเหตุ 
ทางแพทย ์2545;85:1288-95. 
  2.2 วทิยำนิพนธ์   
   ช่ือผูเ้ขียน. ช่ือเร่ือง [ประเภท/ระดบัปริญญา). เมืองท่ีพิมพ:์ มหาวิทยาลยั; ปีท่ีไดป้ริญญา. เช่น 
   [1] เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. การวิเคราะห์ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร [ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต]. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั; 2540. 
   [2] Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation]. 
St. Louis, MO: Washington University; 1995.  
  2.3 หนังสือ   
   ช่ือผูเ้ขียน.  ช่ือหนงัสือ.  คร้ังท่ีพิมพ.์ เมืองท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ;์ ปีท่ีพิมพ.์ เช่น 
   [1] น ้ าทิพย์ วิภาวิน  และนงเยาว์ เปรมกมลเนตร. นวัตกรรมห้องสมุดและการจัดการความรู้.  
พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: ซีเอที โซลูชัน่; 2551. 
   [2] Janeway CA, Travers P, Walport M, Shlomchick M. Immunobiology. 5th ed. New York:  
Garland Publishing; 2001.  
 



   หนงัสือท่ีผูแ้ต่งเป็นบรรณาธิการหรือผูร้วบรวม 
   [3] ภานุมาศ ทกัษณา, บรรณาธิการ.  รอยยิม้ของในหลวง.  พิมพค์ร้ังท่ี 2. ล  าพนู: ณฐัพลการพิมพ;์ 2553.  
   [4] Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill 
Livingstone; 1996.  
  2.4 อนิเทอร์เน็ต   
   ช่ือผูเ้ขียน.  ช่ือเร่ือง.  [ประเภทของส่ือ/วสัดุ].  ปีท่ีพิมพ ์[เขา้ถึงเม่ือ ปี เดือน วนัท่ี]. เขา้ถึงไดจ้าก URL 
address เช่น 
   [1] จิราภรณ์ จนัทรจร. การเขียนรายงานการอา้งอิงในเอกสารวิชาการทางการแพทย.์ [อินเทอร์เน็ต]. 
กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; 2551[เข้าถึงเม่ือ 18 ตุลาคม 2554]. เข้าถึงได้จาก: http://lib. 
med.psu.ac.th/libmed2557/images/Libservice/van1nov1.pdf 
   [2] Greenly W, Sandeman-Craik C, Otero Y, and Streit J. Case Study: Contextual Search for 
Volkswagen and the Automotive Industry. [Internet]. 2011 [cited 2011 November 22]. Available from:http://www. 
w3.org/2001/sw/sweo/public/UseCases/Volkswagen/ 
  2.5 รำยงำนกำรประชุม (conference proceeding) 
   ช่ือผูเ้ขียน. ช่ือเร่ือง. ช่ือการประชุม;วนั เดือน ปีท่ีประชุม; สถานท่ีจดัประชุม. เมืองท่ีพิมพ์: ปีท่ีพิมพ์. 
หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย. 
   [1] ฐิติพรรณ บรรลือทรัพย,์ ปัญญา ทองนิล, กาญจนา บุญส่ง. การบริหารจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ินของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเพชรบุรี. การประชุม 
วิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 3 ท่าเรือน ้ าลึกทวายกับเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการเปล่ียนแปลงกาญจนบุรี; 7 กันยายน 2561; 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี. จงัหวดักาญจนบุรี: 2561. 220-231. 
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