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บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลงัอ านาจต่อการพฒันาสมรรถนะผูสู้งอายโุรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

โดยใชก้รอบแนวคิดของเฟลอร์ร่ีซ่ึงประกอบดว้ย 3 ระยะ ไดแ้ก่ 1) ระยะประเมินความพร้อมโดยการระบุปัญหาในดา้นการจดัการ ความรู้สึก
และอารมณ์ของครอบครัวท่ีมีต่อปัญหา 2) การเปล่ียนแปลงโดยการก าหนดเป้าหมาย การแสวงหาทางเลือกเพื่อท่ีแกไ้ขปัญหา 3) การ
ผสมผสานเขา้เป็นแบบแผนการด าเนินชีวิตโดยการวางแผนปรับเปล่ียนความคิด และการประเมินผล โดยใชว้ิธีการศึกษาแบบก่ึงทดลอง 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูสู้งอายโุรคไม่ติดต่อเร้ือรังจ านวน 60 คนไดรั้บการคดัเลือกแบบเจาะจงและสุ่มเขา้กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม จ านวน
กลุ่มละ 30 คน ท าการทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยกลุ่มทดลองไดรั้บโปรแกรมเสริมสร้างพลงัอ านาจท่ีมาใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลในเขตจงัหวดัเพชรบุรี  การคดัเลือกเขา้กลุ่มโดยวิธีการจบัคู่ตามลกัษณะของเพศ อายแุละประสบการณ์ดูแลในเวลาท่ีแตกต่าง
กนั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบไคสแคร์ และสถิติทดสอบที ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มทดลองมีระดบั
คะแนนเฉล่ียพลงัอ านาจหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และคะแนนการรับรู้การจดัการโรคของก
ลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05  การคน้พบคร้ังน้ีไดแ้สดงเห็นสถานการณ์จริง การรับรู้ความสามารถใน
ตนเองเพื่อส่งผลต่อการปฏิบติัท่ีเหมาะสมท่ีจะน าแนวทางการเสริมสร้างพลงัอ านาจไปใชก้บัผูสู้งอายโุรคไม่ติดต่อเร้ือรังในบริบทอ่ืนต่อไป 
 

ค าส าคญั : การเสริมสร้างพลงัอ านาจ,  ผูสู้งอาย,ุ โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง      
 

Abstract  
The purpose of the study was to investigate the effectiveness of an empowerment program for caring elderly with non-

communicable disease. The empowerment program was adapted in accordance with Fleury’s concept included 3 steps 1) appraising 
readiness for identification of problem areas for self-management; exploration of emotions associated with these problems; 2) changing for 
development of a set of goals and strategies to overcome these problems to achieve these goals; 3) integrating change for creation and 
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implementation of behavioral change plans; ideas modification and evaluation. This study was a quasi-experimental research which was 
implemented for 4 weeks. The qualified 60 samples who attended to the sub-district health centers were purposively assigned into an 
experimental group (n=30) and a control group (n=30). The subjects in each group were matched by sex, age, and caring experience in 
difference time. All data were analyzed by mean, standard deviation, Chi-squire and t-test. The results were illustrated that mean scores of 
an experimental group had a significantly greater improvement than the control group (p < 0.05). And the mean scores of disease 
management perception of an experimental group had a significantly higher than the control group (p < 0.05). This exploration was revealed 
that real situation, self-care ability perception and their ability to achieve proper practices in order to bring empowerment guidelines to 
applied with the non-chronically disease elderly in other area. 

 

Keywords : Empowerment, Elderly Person, Non-Communicable Disease 
 

บทน า   
ปัจจุบนัประชากรโลกมีจ านวน 7,349 ลา้นคน มีผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 901 ลา้นคนคิดเป็นร้อยละ 12.0  

ของประชากรทั้งหมด ซ่ึงถือวา่ประชากรโลกไดเ้ขา้สู่สังคมผูสู้งอายแุลว้ [1] จากผลการส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติ ในปี 
พ.ศ. 2545, 2550, 2554 และ 2557 พบวา่ประเทศไทยมีจ านวนและสัดส่วนของผูสู้งอายเุพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ืองทัว่ประเทศ 
โดยมีสัดส่วนผูสู้งอายเุพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 9.4, 10.7, 12.2 และ 14.9 ตามล าดบั [2]  และในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนผูสู้งอายถึุง 11 ลา้น
คนหรือร้อยละ 16 ซ่ึงคาดการณ์ว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวยัอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society)  
เม่ือประชากรสูงอายมีุถึงร้อยละ 20 [1] ทั้งน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความกา้วหนา้ทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ท าให้อตัรา
การเกิดนอ้ยลงและประชากรมีอายยุืนยาวมากข้ึน อยา่งไรก็ตามยงัพบว่าผูสู้งอายสุ่วนมากมีภาวะการเจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง เช่น 
โรคความดนัโลหิตสูงร้อยละ 31.7  โรคเบาหวานร้อยละ 13.3  โรคหัวใจร้อยละ 7 อมัพาต/อมัพฤกษร้์อยละ 2.5 โรคหลอดเลือด
สมองตีบร้อยละ 1.6 และโรคมะเร็งร้อยละ 0.5 [3] และมีความจ าเป็นท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลในระยะยาว ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการ
พฒันาประเทศทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมท าให้ค่าใชจ่้ายทั้งภาครัฐและภาคครัวเรือนเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุท่ีเจ็บป่วยและญาติท่ีตอ้งรับภาระดูแล ทั้งน้ีปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนหากยงัไม่
เตรียมระบบรองรับสังคมสูงวยั[4]  

ในปี พ.ศ.2561 จงัหวดัเพชรบุรีมีผูสู้งอายุจ  านวน 77,941 คนคิดเป็นร้อยละ 17.78  แบ่งเป็นกลุ่มติดสังคมท่ียงัสามารถ
พ่ึงตนเองไดดี้และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดร้้อยละ 93.09 กลุ่มท่ีช่วยเหลือตวัเองไดน้อ้ยหรือกลุ่มติดบา้นร้อยละ 5.46 และกลุ่มท่ีช่วยเหลือ
ตนเองไม่ไดห้รือกลุ่มติดเตียงร้อยละ 0.80 จากผลการคดักรองสุขภาพผูสู้งอายขุองจงัหวดั พบวา่ มีผูสู้งอายท่ีุป่วยเป็นโรคความดนั
โลหิตสูงร้อยละ 19.57 โรคเบาหวานร้อยละ 11.29 สุขภาพช่องปากร้อยละ 14.85 เข่าเส่ือมร้อยละ 9.20 โรคซึมเศร้าร้อยละ 3.35 
สมองเส่ือมร้อยละ 3.12 ภาวะทุพโภชนาการร้อยละ 22.27 [5] ส าหรับอ าเภอบา้นลาดเพชรบุรีมีผูสู้งอายจุ  านวน 22,325 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.43 ซ่ึงเป็นอ าเภอท่ีมีร้อยละของประชากรผูสู้งอายมุากกวา่ร้อยละของจงัหวดัเพชรบุรีและของประเทศไทย จาก ผลการ
คดักรองสุขภาพผูสู้งอายุ พบวา่มีกลุ่มเส่ียง ไดแ้ก่ ภาวะอว้นร้อยละ 41.5 ภาวะเส่ียงโรคหัวใจและหลอดเลือดร้อยละ 45.1 ขอ้เข่า
เส่ือมร้อยละ 30.3 สุขภาพช่องปากร้อยละ 20.6 สมองเส่ือมร้อยละ 12.7 ภาวะหกลม้ร้อยละ 9.9 เบาหวานร้อยละ 7.1 ความดนัโลหิต
สูงร้อยละ 6.2 และซึมเศร้าร้อยละ 2.6 โดยเป็นผูสู้งอายกุลุ่มติดบา้นติดเตียงจ านวน 1,073 คนหรือร้อยละ 5.06 [6] และในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลไร่สะทอ้นมีผูสู้งอายุจ  านวน 800 คนหรือร้อยละ 17.8 นับว่าเป็นต าบลหน่ึงท่ีมีผูสู้งอายุอยู่ในสังคมเป็นจ านวนมากและ 
มีผูสู้งอายปุ่วยดว้ยโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรังสูงถึงเกือบร้อยละ 50  ในจ านวนน้ีมีผูสู้งอายติุดบา้นและติดเตียงจ านวน 8 คนคิด
เป็นร้อยละ 1.01 [7] อยา่งไรกต็ามยงัมีผูสู้งอายสุ่วนหน่ึงเป็นกลุ่มคลงัสมองท่ีเป็นผูท้รงความรู้ความช านาญท่ีมีคุณค่า เป็นผูธ้ ารงไว้
ซ่ึงวฒันธรรมประเพณีและเป็นสายใยความรักแห่งครอบครัวเช่ือมต่อระหวา่งบุคคลในช่วงวยัต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกนัผูสู้งอายุ
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เป็นวยัแห่งการเส่ือมถอยทางสุขภาพ มีปัญหาสุขภาพ ปัญหาดา้นสังคมและปัญหาดา้นเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึนกวา่วยัอ่ืน ๆ จึงจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาศกัยภาพใหมี้ความพร้อมในการดูแลตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การสร้างเสริมสมรรถนะในการดูแลสุขภาพไดด้ว้ยตนเองในผูสู้งอายนุั้นนบัวา่มีความส าคญัอยา่งยิง่ ทั้งในเร่ืองการรักษา
ไวซ่ึ้งสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสามารถด ารงชีวิตอยู่กบัโรคประจ าตวัท่ีมีอยู่ไดอ้ย่างปกติสุข สามารถควบคุมความรุนแรงหรือ
ภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึนจากโรคประจ าตวัท่ีมีอยูไ่ด ้รวมถึงการมีสุขภาพจิตท่ีดีตามมาดว้ย โดยกระบวนการท่ีจะท าใหบุ้คคลมี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคก่์อนท่ีจะมีภาวะพ่ึงพิงนั้น จะตอ้งไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งเป็นระบบและมีขั้นตอน โดยเนน้การ
มีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหา สาเหตุและก าหนดแนวทางในการแกปั้ญหาร่วมกนั ดงัท่ี Kemmiss and Mc Taggart  [8] กล่าวว่า       
การร่วมมือกนัตอ้งเป็นหมู่คณะ จะกระท าคนเดียวไม่ได ้ตอ้งท าเป็นกลุ่มเพ่ือปรับปรุงและพฒันาตนเองจนกว่าจะคน้พบวิธี
แกปั้ญหาท่ีเหมาะสมกบับริบทของบุคคลนั้น สอดคลอ้งกบัการศึกษาของธนายุส ธนธิติ และกนิษฐา จ ารูญสวสัด์ิ [9] ท่ีพบว่า
แนวโนม้ภาวะความเจ็บป่วยหลงัการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอายุลดลง และการศึกษาของคมกริช หุตะวฒันะ [10] 
เพญ็จนัทร์ สิทธิปรีชาชาญ [11] ท่ีพบวา่การสร้างเสริมสุขภาพในชมรมผูสู้งอายดุว้ยการอบรมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็น
กิจกรรมท่ีส าคญัในการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาพของสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุนอกจากน้ียงัใหข้อ้เสนอแนะไวว้า่การจดักิจกรรม
นั้ นจะต้องเหมาะสมกับผูสู้งอายุโดยเน้นการมีส่วนร่วมและควรจัดกิจกรรมให้ครบ 3 ด้านคือ ด้านการออกก าลังกาย การ
รับประทานอาหารและการคลายเครียดซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์พฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูงของ
กระทรวงสาธารณสุข [12] ท่ีพบวา่เกิดจากพฤติกรรมเส่ียงเร่ืองการบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกตอ้ง  การออกก าลงักายท่ีไม่ถูกตอ้ง และ
ขาดทกัษะการควบคุมอารมณ์ท่ีถูกตอ้ง  ท าใหไ้ม่สามารถควบคุมภาวะแทรกซอ้นของโรคได ้จึงจ าเป็นจะตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพ
ใหผู้สู้งอายมีุความรู้และทกัษะในการดูแลตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวถีิชีวิตของผูสู้งอาย ุ[13]   

แนวคิดการเสริมสร้างพลงัอ านาจไดรั้บการยอมรับว่ามีผลต่อการพฒันาสมรรถนะของบุคคล เน่ืองจากแนวคิดของ 
เฟรยเร่ไดนิ้ยามการสร้างพลงัอ านาจวา่เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม จากการท ากิจกรรมร่วมกนัในการท่ีจะจดัการกบัชีวิตของ
ตนเองผลลพัธ์ของกระบวนการน้ีท าให้เกิดความรู้สึกมัน่ใจในตนเอง ตระหนกัถึงศกัยภาพของตนเองท่ีจะจดัการกบัปัญหาหรือ 
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน เป็นภาวะท่ีคนมีความรู้สึกเป็นอิสระในการตดัสินใจตระหนกัในหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตน
และสามารถพึ่งตนเองได ้[16] ประกอบกบับุคลากรสุขภาพในเขตต าบลไร่สะทอ้นมีความตอ้งการท่ีจะเสริมสร้างสมรรถนะของผู ้
อายใุนการป้องกนัภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรังแบบมีส่วนร่วม สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ สเตอร์แมน [14] ท่ีกล่าวว่า 
การสร้างเสริมพลงัอ านาจแบบมีส่วนร่วมสามารถสนองความตอ้งการ ความถนัดและความสามารถของผูเ้รียนไดอ้ย่างแทจ้ริง  
จากการทบทวนวรรณกรรมเร่ืองการเสริมสร้างพลงัอ านาจ และการดูแลตนเองของผูป่้วยสูงอายุโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง พบว่า  
ผลของการใชก้ารเสริมสร้างพลงัอ านาจสามารถท าให้ผูป่้วยเกิดการรับรู้ถึงการมีพลงัอ านาจในตนเอง  มีแรงสนบัสนุนทางสังคม 
มีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ิมสูงข้ึน และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีข้ึน และขั้นตอนท่ีส าคญัในการท ากระบวน 
การเสริมสร้างพลงัอ านาจ คือ  การท าให้ผูป่้วยหรือกลุ่มตวัอยา่งเกิดความตระหนกัและยอมรับปัญหาสุขภาพว่าเป็นปัญหาท่ีตน
ตอ้งการการปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาผลของ คมกริช หุตวฒันะ [10] คือ การเสริมสร้างพลงัอ านาจส่งผลให้เกิด
การเปล่ียนแปลงแก่กลุ่มตวัอย่าง พบว่าภายหลงัการให้การเสริมสร้างพลงัอ านาจ กลุ่มตวัอย่างระดบัการรับรู้พลงัอ านาจสูงข้ึน
ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ิมสูงข้ึนเกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีย ัง่ยนื 

จากสถานการณ์ปัญหาดงักล่าวขา้งตน้การใชโ้ปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจ จะเป็นกลวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยใหผู้สู้งอาย ุ  
ท่ีป่วยดว้ยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังสามารถลดปัญหาภาวะแทรกซอ้นจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรังไดอ้ยา่งมีอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วย
เสริมสร้างใหผู้สู้งอายมีุคุณภาพชีวติท่ีดีต่อไป 
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วตัถุประสงค์  
เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจต่อการพฒันาสมรรถนะผูสู้งอายโุรคไม่ติดต่อเร้ือรังในพ้ืนท่ี

ต าบลไร่สะทอ้นจงัหวดัเพชรบุรี 
 

สมมติฐานการวจิัย 

ภายหลงัส้ินสุดการทดลองกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บบริการตามโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจมีคะแนนการรับรู้สูงกวา่กลุ่ม
กลุ่มตวัอยา่งควบคุมท่ีไดรั้บบริการปกติ 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวจิัย เป็นการวจิยัก่ึงทดลอง (quasi – experiment research) แบบ pre-posttest control group design [15] 

ประชากร  เป็นผูสู้งอายุโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่สะท้อน  
อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ปี 2561  จ านวน 800 คน  

กลุ่มตัวอย่าง  ได้ก าหนดให้ขนาดตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยโดยการค านวณหาค่าอ  านาจจ าแนกในการทดสอบ  
(Power Analysis) ตามแบบของโคเฮน เพื่อควบคุม Type 2 Error ไดก้ าหนดค่า Effect Size เพ่ือใชใ้นการหาค่าอ  านาจจ าแนกใน 
การทดสอบแบบมีจ านวนมากและเท่ากนัท่ีระดบัเท่ากบั .8 ก าหนดค่าแอลฟาเท่ากบั .05 [15] และค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างได้
อยา่งนอ้ย 20 คน ผูว้จิยัจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจงไดเ้กณฑค์ดัเขา้และเกณฑค์ดัออกดงัน้ี  
 เกณฑ์คดัเข้า (Inclusion Criteria)   
 1. เป็นผูสู้งอายโุรคไม่ติดต่อเร้ือรัง มาแลว้อยา่งนอ้ย 1 ปี 
 2. อายมุากกวา่ 60 ปีข้ึนไป  
 3. ไม่มีภาวะแทรกซอ้นจากโรคความดนัโลหิตสุง ไดแ้ก่ โรคหวัใจ สมอง และไต  
 4. การรับรู้และสติสัมปชญัญะดีมีความ สามารถส่ือสารไดต้ามปกติ การไดย้นิปกติ  
 5. มีความสมคัรใจและยนิดีเขา้ร่วมในการ ศึกษาวจิยัคร้ังน้ีและไดรั้บการพิทกัษสิ์ทธ์ิ 
 เกณฑ์คดัออก (Exclusion Criteria)    

1. บอกเลิกการเขา้ร่วมในการวจิยั  
 2. เขา้ร่วมกระบวนการกลุ่มขณะท าวจิยัไม่ ครบทุกคร้ัง 
 เคร่ืองมือการวจิัย แบ่งออกเป็น 2 อยา่ง ดงัน้ี 
 1) โปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจของผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยประยกุตแ์นวคิดการเสริมสร้างพลงัอ านาจของ Fleury [16] แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนใชเ้วลา 4 สัปดาห์ ๆ 
ละ 1-2 ชัว่โมงในแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1 การประเมินความพร้อม โดยการการสร้างสัมพนัธภาพและแรงจูงใจ (สัปดาห์ท่ี 1) โดยการแนะน า
ตวัเอง การซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองปัญหาของครอบครัว การเจ็บป่วย ปฏิสัมพนัธ์ของตนเองต่อบุคคลอ่ืนและในครอบครัวเพ่ือช่วยให้
ผูป่้วยท าความเขา้ใจกบัตนเองเก่ียวกบัปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นเป็นอยา่งไร   ขณะอยูบ่า้นไดพู้ดคุยกบัใครบา้ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบั
ความเจ็บป่วยท่ีเป็นอยูโ่ดยโนม้นา้วใหท้ราบถึงการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีไม่ดีอาจส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิต รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
ทางดา้นอารมณ์ จิตใจและการจดัการกบัปัญหาเหล่านั้น 

ขั้นตอนที่ 2 การเปลีย่นแปลง โดยวิธีการ 
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1) ส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยการคน้หาสถานการณ์จริงของผูป่้วย (สัปดาห์ท่ี 2) โดยคน้หาการ
ตอบสนองต่อความเจ็บป่วยดา้นอารมณ์ พฤติกรรม ความคิด ภาวการณ์สูญเสียพลงัอ านาจ ปัญหาสัมพนัธภาพในครอบครัว โดยการ
สร้างแรงจูงใจใหเ้กิดข้ึน ประเมินวเิคราะห์สถานการณ์จริงเพ่ือน าไปสู่การแกปั้ญหา รวมทั้งประเมินแหล่งพลงัอ านาจรายบุคคล 

2) การสร้างพลงัในการแกปั้ญหาการเจ็บป่วยดว้ยการสะทอ้นความคิด และสร้างความเขา้ใจใน
สถานการณ์ โดยสร้างแรงจูงใจใหผู้ป่้วยเช่ือมัน่วา่สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆไดด้ว้ยตนเอง   

ขั้นตอนที ่3 การปฏิบัติส่ิงใหม่เหมือนเป็นเร่ืองปกตขิองชีวิต (สัปดาห์ท่ี 3-4) โดยวธีิการดงัน้ี                
1) เป็นการให้ความรู้เร่ืองโรคเร้ือรัง การป้องกนัภาวะแทรกซ้อน ทกัษะการส่ือสารส าหรับผูป่้วย      

การดูแลสุขภาพตนเองในชุมชน โดยประเมินความตอ้งการความรู้จากกลุ่ม แลว้ผูว้จิยัใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมในประเดน็นั้น ๆ  
2) การด าเนินการดว้ยตนเองในการจดัการแกปั้ญหาการเจ็บป่วยโดย สนบัสนุน และสร้างแรงจูงใจในการ

พฒันาทกัษะการส่ือสารการจดัการกบัอาการขา้งเคียงจากยารวมถึงการท่ีผูป่้วยตดัสินใจดว้ยตนเองในการหาแนวทางในการแกปั้ญหา 
3) การเสริมสร้างความมัน่ใจและคงไวซ่ึ้งการกระท าเพ่ือบรรลุเป้าหมายในชีวิต เป็นการสร้างเสริม

ความมัน่ใจในการจดัการกบัความเจ็บป่วย ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง มีความสามารถในการ
จดัการแกปั้ญหาดว้ยตนเองเพ่ือบรรลุเป้าหมายชีวิต                         
 2) แบบประเมินพลังอ านาจของผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ซ่ึงผูว้ิจยัพฒันาข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที ่1 ขอ้มูลดา้นประชากรของผูสู้งอายโุรคเร้ือรัง ขอ้ค าถามเป็นแบบเติมค าตอบและเลือกตอบ จ านวน 7 ขอ้ 
 ส่วนที ่2 แบบประเมินพลงัอ านาจของผูสู้งอายโุรคไม่ติดต่อเร้ือรังซ่ึงมีองคป์ระกอบยอ่ย 4 ดา้น ดงัน้ี 
 1) ดา้นการรับรู้ของผูสู้งอายโุรคเร้ือรังเก่ียวกบัความสามารถในการท าหนา้ท่ีดา้นร่างกาย ขอ้ค าถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั จ านวน 4 ขอ้ 
 2) ดา้นการรับรู้ของผูสู้งอายโุรคไม่ติดต่อเร้ือรังเก่ียวกบัความสามารถในการท าหนา้ท่ีดา้นจิตใจและ
จิตสังคม ขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั จ านวน 5 ขอ้ 
 3) ดา้นการรับรู้ของผูสู้งอายุโรคไม่ติดต่อเร้ือรังเก่ียวกบัโรค/ความเจ็บป่วย เป็นค าถามปลายเปิด 
จ านวน 4 ขอ้การใหค้ะแนน ผูว้จิยัจะพิจารณาค าตอบของกลุ่มตวัอยา่งแลว้ประเมินความถูกตอ้งเก่ียวกบัการรับรู้เร่ืองโรค/ความเจบ็ป่วย 
 4) ดา้นการรับรู้ของผูสู้งอายุโรคไม่ติดต่อเร้ือรังเก่ียวกบัความสามารถในการจดัการกบัโรค/ความ
เจบ็ป่วยขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั จ านวน 15 ขอ้ 

คุณภาพของเคร่ืองมือ  
1. การหาค่าความตรง (Validity) ผู ้วิจัยน าแบบประเมินพลังอ านาจของผู ้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและคู่ มือ 

การเสริมสร้างพลงัอ านาจท่ีผูว้ิจยัทบทวนวรรณกรรม ต ารา เอกสารงานวิจยัน าไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบ 
โดยมีดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruency: IOC ไดเ้ท่ากบั 0.76)  

2. การหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบประเมินพลงัอ านาจของผูสู้งอายโุรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เม่ือทดสอบค่าความ
เช่ือมัน่ของเคร่ืองมือไดค้่าสัมประสิทธ์แอลฟ่าไดเ้ท่ากบั 0.88 
 การวเิคราะห์ข้อมูล วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคล วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และเปรียบเทียบขอ้มูลส่วนบุคคลโดยใชค้่า Chi-square  
 2. เปรียบเทียบพลงัอ านาจของผูสู้งอายโุรคไม่ติดต่อเร้ือรังวเิคราะห์โดยใชค้่า paired t-test [15] 
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การพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยน้ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ

เพชรบุรี (COA No. 012/2562) ผูว้ิจยัมีการแนะน าตวัและให้ขอ้มูลแก่กลุ่มตวัอย่างช้ีแจงวตัถุประสงค์ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจาก 
การวิจยัและขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลพร้อมทั้งขอความร่วมมือในการท าวิจยัและให้กลุ่มตวัอย่างเป็นผูต้ดัสินใจเขา้ร่วม 
การวิจยัดว้ยตนเองโดยความสมคัรใจและช้ีแจงให้ทราบว่าสามารถถอนตวัจากการวิจยัไดต้ลอดเวลาโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อกลุ่ม
ตวัอยา่งในการบนัทึกขอ้มูลจะไม่มีการระบุช่ือของผูเ้ขา้ร่วมวิจยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัจะเกบ็เป็นความลบัและน ามาใช้
ประโยชน์ในทางวชิาการเท่านั้นเม่ือกลุ่มตวัอยา่งยนิดีใหค้วามร่วมมือในการท าวจิยัใหล้งนามในเอกสารแสดงความยนิยอมเขา้ร่วม
โครงการวจิยัจึงเร่ิมเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 

ผลการวจิัย 
ส่วนที่ 1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาจ านวน 60 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 73.30 เป็นผูสู้งอายท่ีุมี

อายุระหว่าง 60 – 69 ปี ร้อยละ 60.0 (โดยกลุ่มทดลองมีอายุเฉล่ีย 66.13 ± 10.68 ปี กลุ่มควบคุมมีอายุเฉล่ีย 65.77 ± 9.67 ปี) 
สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 73.33 มีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 66.67 มีแหล่งท่ีมาของรายไดห้ลกัมาจากการท างาน 
ร้อยละ 58.33 ส่วนใหญ่พกัอาศยัอยูก่บัคู่สมรสและบุตรหลาน ร้อยละ 61.67 มีโรคแทรกซ้อนอยา่งนอ้ย 1 โรค ร้อยละ 85 ไดแ้ก่ 
โรคเบาหวาน ร้อยละ 38.33 รองลงมาคือโรคไขมนัในเลือดสูง ร้อยละ 28.33 ไม่ด่ืมสุรา ร้อยละ 95 แต่ยงัคงด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีคาเฟอีน 
ร้อยละ 61.67 ผลการเปรียบเทียบขอ้มูลส่วนบุคคลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการทดสอบดว้ยสถิติ Chi-square 
พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจ านวน ร้อยละ ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มทดลอง (n=30) กลุ่มควบคุม (n=30) X2
(df) p-value 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ     0.341 0.559 

   ชาย 7 23.30 9 30.00   

   หญิง 23 76.70 21 70.00   

อายุ (ปี)     0.690 0.952 

   60-69 18 50.00 18 50.00   

   70-79 10 33.30 10 33.30   

   80-89 2 6.70 2 6.70   

สถานภาพสมรส     0.402 0.940 

   คู่ 23 76.70 21 70.00   

   โสด 2 6.70 3 10.00   

   หมา้ย 4 13.30 5 16.70   

   หยา่ 1 3.30 1 3.30   
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         ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มทดลอง (n=30) กลุ่มควบคุม (n=30) X2
(df) p-value 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดบัการศึกษา     0.433 0.933 

   ประถมศึกษา 21 70.00 19 63.33   

   มธัยมศึกษา 5 16.67 7 23.33   

   อนุปริญญา 2 6.67 2 6.67   

   ปริญญาตรี 2 6.67 2 6.67   

แหล่งที่มาของรายได้หลกั     0.081 0.960 

   สวสัดิการรัฐบาล 10 33.30 9 30.00   

   การท างาน 17 56.70 18 60.00   

   บุตรหลาน/ครอบครัว 3 10.00 3 10.00   

สภาพการอยู่อาศัย     0.138 0.987 

   อยูค่นเดียว 2 6.67 2 6.67   

   อยูก่บัคู่สมรส 5 16.67 5 16.67   

   อยูก่บัคู่สมรสและบุตร 18 60.00 19 63.33   

   อยูก่บับุตรหลาน 5 16.67 4 13.33   

โรคแทรกซ้อน     0.884 0.927 

ไม่มี 5 16.70 4 13.30   

โรคเบาหวาน 12 40.00 11 36.70   

ไขมนัในเลือดสูง 7 23.30 10 33.30   

โรคหวัใจ 3 10.00 3 10.00   

โรคไต 3 10.00 2 6.70   

การด่ืมสุรา     0.351 0.554 

ไม่ด่ืม 29 96.70 28 93.30   

ด่ืม 1 3.30 2 6.70   

การด่ืมคาเฟอนี     0.071 0.791 

ไม่ด่ืม 12 40.00 11 36.70   

ด่ืม 18 60.00 19 63.30   

ส่วนที่ 2 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนการรับรู้ของผูสู้งอายโุรคไม่ติดต่อเร้ือรังเก่ียวกบัความสามารถในดา้นต่าง ๆ  ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่าการรับรู้ของผูสู้งอายุโรคไม่ติดต่อเร้ือรังเก่ียวกบัความสามารถในการท าหน้าท่ีดา้นร่างกาย  
ดา้นจิตใจและสังคม พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัทั้งก่อนการทดลองและหลงัการทดลองและพบวา่ ดา้นการรับรู้ของผูสู้งอายโุรค
เร้ือรังเก่ียวกบัโรคและความเจ็บป่วย ดา้นการจดัการเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบวา่ภายหลงัการทดลอง 
กลุ่มทดลองมีคะแนนสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบคะแนนการรับรู้ของผูสู้งอายโุรคไม่ติดต่อเร้ือรังเก่ียวกบัความสามารถในดา้นต่าง ๆ ระหวา่งกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม 

รายการประเมนิ 
กลุ่มทดลอง (n=30) กลุ่มควบคุม (n=30) 

t p-value 
Mean SD Mean SD 

ด้านร่างกาย 
     ก่อนการทดลอง 

 
18.92 

 
3.55 

 
18.57 

 
3.63 

 
.166 

 
.857 

     หลงัการทดลอง 19.13 3.43 18.97 3.77 .176 .861 
ด้านจิตใจและจิตสังคม 
   ก่อนการทดลอง 

 
20.98 

 
3.35 

 
21.12 

 
4.26 

 
.378 

 
.702 

    หลงัการทดลอง 22.78 3.30 22.92 4.41 -.072 .938 
ด้านรับรู้ความเจ็บป่วย 
    ก่อนการทดลอง 

 
13.25 

 
3.29 

 
13.02 

 
4.10 

 
.195 

 
.824 

    หลงัการทดลอง 16.93 3.84 14.92 4.59 2.375 .028* 
ด้านการจัดการโรคและความเจ็บป่วย 
    ก่อนการทดลอง 

 
53.92 

 
8.92 

 
58.45 

 
12.27 

 
.029 

 
.928 

    หลงัการทดลอง 64.62 8.03 52.41 7.22 6.222 < .001* 

*p-value < .05 
 ส่วนที ่3 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนการรับรู้ภายในกลุ่มเก่ียวกบัความสามารถดา้นต่าง ๆ ของกลุ่มทดลอง พบวา่ การรับรู้
ดา้นความสามารถดา้นการท าหนา้ท่ีดา้นร่างกายของผูป่้วยก่อนทดลองและหลงัทดลองมีคะแนนไม่เปล่ียนแปลง ส่วนการรับรู้
เก่ียวกบัความสามารถดา้นการท าหนา้ท่ีดา้นจิตใจและจิตสังคมของดา้นการรับรู้เก่ียวกบัโรคและความเจบ็ป่วยของผูป่้วย ดา้นการ
รับรู้ความสามารถในการจดัการกบัโรคและความเจบ็ป่วยและพลงัอ านาจโดยรวม ภายหลงัการทดลองมีคะแนนสูงกวา่ก่อน
ทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางที่ 3 คะแนนการรับรู้ของกลุ่มทดลอง เก่ียวกบัความสามารถดา้นต่าง ๆ เปรียบเทียบก่อนและหลงัการทดลอง (ภายในกลุ่ม) 

รายการประเมนิ 
(การรับรู้เกีย่วกบัความสามารถ) 

กลุ่มทดลอง (n=30) กลุ่มควบคุม (n=30) 
t p-value 

   Mean SD Mean SD 

1. ดา้นการท าหนา้ท่ีดา้นร่างกาย 18.97 3.77 18.97 3.77 - - 
2. ดา้นการท าหนา้ท่ีดา้นจิตใจและจิตสังคม 20.98 3.35 22.78 3.30 -3.943   .001* 
3. ดา้นโรคและความเจ็บป่วย 13.25 3.29 16.93 3.84 -6.245 .006 
4. ดา้นการจดัการกบัโรคและความเจบ็ป่วย 53.92 8.92 64.62 8.03 -4.560 .027 
5. ดา้นพลงัอ านาจโดยรวม 105.46 9.95 112.48 9.26 -5.767 .035 

* p-value ≤ .001  
ส่วนที่ 4 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนการรับรู้ของกลุ่มควบคุมเก่ียวกบัความสามารถดา้นต่าง ๆ พบวา่ การรับรู้ความสามารถ

ดา้นการท าหนา้ท่ีดา้นร่างกาย ก่อนทดลองและหลงัทดลองมีคะแนนคงเดิม ส่วนการรับรู้ความสามารถการท าหนา้ท่ีดา้นจิตใจและ
จิตสังคมของผูสู้งอายโุรคเร้ือรังหลงัการทดลองมีคะแนนสูงกวา่ก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 และ การรับรู้
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เก่ียวกบัโรคและความเจ็บป่วยของผูป่้วย ภายหลงัการทดลองมีคะแนนสูงกวา่ก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ .01 ดา้นการรับรู้ความสามารถในการจดัการกบัโรคและความเจ็บป่วย พบว่าภายหลงัการทดลองมีคะแนนต ่ากว่าก่อน
ทดลอง ส่วนพลงัอ านาจโดยรวมก่อนและหลงัการทดลองไม่แตกต่างกนั (ตารางท่ี 4)  

 

ตารางที่ 4 คะแนนการรับรู้ของกลุ่มควบคุม เก่ียวกับความสามารถด้านต่าง ๆ การเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง                  
(ภายในกลุ่ม) 

รายการประเมนิ 
(การรับรู้ความสามารถ) 

กลุ่มทดลอง (n=30) กลุ่มควบคุม (n=30) 
t p-value 

Mean SD Mean SD 
1. ดา้นการท าหนา้ท่ีดา้นร่างกาย 18.57 3.63 18.57 3.63 - - 
2. การท าหนา้ท่ีดา้นจิตใจและจิตสังคม 21.12 4.26 22.92 4.41 -4.220     .001* 
3. ดา้นโรคและความเจ็บป่วย 13.02 4.10 14.92 4.59 -3.258 .009** 
4. ดา้นการจดัการกบัโรคและความเจบ็ป่วย 58.45 12.27 52.41 7.22 2.122   .032*** 
5. ดา้นพลงัอ านาจโดยรวม 110.42 22.45 109.24 4.42 .254      .864 

* p-value ≤ .001    ** p-value ≤ .01     *** p-value ≤ .05                  
 

อภิปรายผล  
ผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้สดงให้เห็นว่าโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจสามารถส่งผลท าให้เพ่ิม

ระดบัพลงัอ านาจของผูสู้งอายโุรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีบา้นเน่ืองมาจากในแต่ละขั้นตอนของโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจท่ีท า
การทดลองประกอบไปดว้ยกิจกรรมหลกั ๆ คือ 1) การประเมินความพร้อมโดยการการสร้างสัมพนัธภาพและความไวว้างใจ                 
2)  การเปล่ียนแปลงโดยการประเมินความตอ้งการผูสู้งอายโุรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีบา้น และ 3) การผสมผสานเขา้เป็นเร่ืองปกติของ
ชีวิตโดยกระบวนการเสริมสร้างพลงัอ านาจของผูสู้งอายุโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง โดยประยุกตแ์นวคิดการเสริมสร้างพลงัอ านาจของ 
Fleury [16] โดยท่ีผูสู้งอายุโรคเร้ือรังและครอบครัวจะตอ้งเขา้ร่วมในทุกขั้นตอนของโปรแกรม และบทบาทของพยาบาลจะ
ปรับเปล่ียนจาก “ผูเ้ช่ียวชาญ” มาเป็น “ผูส้นบัสนุน” การวิจยัคร้ังน้ีไดมี้การใชก้ารมีส่วนร่วมของครอบครัวซ่ึงส่วนใหญ่เป็นญาติ
ผูดู้แลผูสู้งอายโุรคไม่ติดต่อเร้ือรังในทุกขั้นตอนของการเสริมสร้างพลงัอ านาจท าให้ญาติผูดู้แลรู้สึกว่าไดรั้บการยอมรับในความ
คิดเห็น  สามารถคุมหรือจดัการกบัปัญหาได ้ มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง  และมีการรับรู้พลงัอ านาจในตนเองท่ีดีข้ึน ส่งผลให้
ผูสู้งอายุโรคไม่ติดต่อเร้ือรังมีพฤติกรรมการดูแลดีข้ึน ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีใชแ้นวคิดการเสริมสร้างพลงั
อ านาจในผูป่้วยอ่ืน ๆ เช่นการศึกษาของปรางค์ทิพย ์อุจะรัตน [17] ท่ีพบว่า ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจต่อการ
พฒันาศกัยภาพการดูแลตนเองของผูสู้งอายุในชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เอกภพ จนัทร์
สุคนธ์ [18] ท่ีพบว่าการเสริมสร้างพลงัอ านาจมีผลให้ผูสู้งอายุในกลุ่มทดลองหลงัไดรั้บโปรแกรมเสริมสร้างพลงัอ านาจต่อ  
การดูแลตนเองมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองสูงกวา่ก่อนทดลอง และสูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ส่วนประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจของผูสู้งอายุโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีบา้นพบว่าผลท่ีเกิดข้ึนกบั
ผูสู้งอายโุรคไม่ติดต่อเร้ือรัง จ านวน 30 ราย ภายหลงัจากการทดลอง การรับรู้พลงัอ  านาจในการดูแลผูสู้งอายโุรคไม่ติดต่อเร้ือรังสูง
กวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.001 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานในการวจิยัคร้ังน้ีกลุ่มทดลองไดรั้บโปรแกรม
ท่ีสร้างตามแนวคิดของเฟลอร์ร่ีซ่ึงไดแ้บ่งกระบวนการท าโปรแกรมเป็น 3 ระยะ กล่าวคือ ระยะท่ี 1 การประเมินความพร้อม  
เป็นขั้นตอนการส ารวจความพร้อมในการปรับความรู้สึกให้สามารถเผชิญปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยการสร้างสัมพนัธภาพและให้
ผูสู้งอายุโรคไม่ติดต่อเร้ือรังเกิดความไวว้างใจ แลว้จึงให้ความช่วยเหลือ เปิดให้มีโอกาสเรียนรู้ส่ิงท่ีเก่ียวกบัตนในสังคมไทย
ครอบครัวมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนผู ้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเร้ือรังด้านก าลังใจและทางด้านจิตใจ [19] ระยะท่ี 2  
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การเปล่ียนแปลง เปิดโอกาสให้ผูสู้งอายุโรคไม่ติดต่อเร้ือรังไดเ้รียนรู้ขอ้มูลท่ีเป็นปัญหาดา้นร่างกายและจิตใจท่ีเกิดข้ึนและเสนอ
วธีิการจดัการกบัปัญหาโดยใชเ้ทคนิคการเสริมสร้างพลงัอ านาจเพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดรั้บน้ีไปวิเคราะห์ใชแ้กไ้ขปัญหาของตน ระยะท่ี 3 
การผสมผสานเขา้เป็นเร่ืองปกติของชีวิต การสร้างความมัน่ใจให้กบัผูสู้งอายุโรคไม่ติดต่อเร้ือรังเพ่ือท่ีจะน าไปปฏิบติัไดอ้ย่าง
ต่อเน่ืองท่ีจะพฒันาความรู้และเพ่ิมพลงัอ านาจอีกทั้งมีการอภิปรายปัญหากบัญาติท าใหผู้สู้งอายโุรคไม่ติดต่อเร้ือรังรู้สึกผอ่นคลาย
อารมณ์และมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา  และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง ท าใหผู้สู้งอายโุรคไม่ติดต่อเร้ือรังมีความรู้สึกท่ี
สามารถควบคุมหรือจดัการกบัปัญหาได ้รวมทั้งมีการใหแ้รงเสริมทางบวกและหาวิธีการแกไ้ข และตดัสินใจเลือกการแกไ้ขปัญหา
ไดอ้ยา่งเหมาะสม ผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของเนติยา แจ่มทิม [20] ท่ีศึกษาผลการใชโ้ปรแกรมการเสริมสร้างพลงั
อ านาจในการป้องกนัโรคความดนัโลหิตสูง พบวา่ ภายหลงัการใชโ้ปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจ กลุ่มตวัอยา่งเกิดการคน้พบ
สภาพการณ์จริงท่ีเกิด ข้ึนกบัตนเอง มีการสะทอ้นคิดอยา่งมีวิจารณญาณ การตดัสินใจเลือกแนวทางปฏิบติัในการดู แลตนเองท่ี
สอดคลอ้งกบัความเป็นอยูใ่นชีวติประจ าวนัของตนเอง 

หลงัการทดลองคะแนนดา้นพลงัอ านาจของผูสู้งอายโุรคไม่ติดต่อเร้ือรังสูงกวา่ก่อนการทดลองเป็นไปตามสมมุติฐานใน
กระบวนการเสริมสร้างพลงัอ านาจไดมี้การให้ผูสู้งอายุโรคไม่ติดต่อเร้ือรังร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกระท าปฏิบติัการดูแล
ผูสู้งอายุโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง จึงท าให้ตนเองมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเพ่ิมข้ึน เป็นความรู้สึกภายในต่อคุณค่าของตน  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ อภิวรรณี  แหวนทอง  [21] ไดศึ้กษาการประยกุตแ์นวคิดการเสริมสร้างพลงัอ านาจ กระบวนการใน
การเสริมสร้างพลงัอ านาจ มีการด าเนินการสร้างสัมพนัธภาพกบัญาติผูดู้แลผูสู้งอายุโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ท าให้ญาติผูดู้แลมีความ
ไวว้างใจ ยอมเปิดเผยขอ้มูลและปัญหาในการดูแลเพ่ือท่ีจะไดใ้หค้วามช่วยเหลือไดต้รงกบัความตอ้งการของญาติผูดู้แล ไดมี้การให้
ความรู้ในส่วนท่ีญาติผูดู้แลขาด เพื่อให้ญาติผูดู้แลใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกตดัสินใจ ปฏิบติัการแกปั้ญหา ร่วมกนัหา
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาตามสาเหตุ และให้ญาติผูดู้แลเลือกวิธีปฏิบติัท าให้ญาติผูดู้แลไดรู้้สึกภาคภูมิใจท่ีมีส่วนร่วมและ 
ไดพ้ฒันาตนเองในการแกปั้ญหา มีการแจกคู่มือการดูแลผูสู้งอายโุรคไม่ติดต่อเร้ือรัง หลงัจากนั้นให้ญาติผูดู้แลน าไปปฏิบติั และ
ร่วมกนัประเมินผล และปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ียงัปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง และประเมินผลในทางบวกเพ่ือให้ญาติผูดู้แลมีก าลงัใจ  
ท าให้ญาติผูดู้แลมีการรับรู้พลงัอ านาจในการปฏิบติักิจกรรมการดูแลท่ีดี หลงัจากนั้นติดตามการคงไว ้ซ่ึงพฤติกรรมการดูแลท่ี
เหมาะสม และการดูแลอยา่งต่อเน่ืองผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ น ้าทิพย ์ยิม้แยม้ [22] ท่ีศึกษา ผลของโปรแกรมการ
เสริมสร้างพลังอ านาจผูดู้แลในการดูแลผูสู้งอายุกลุ่มเส่ียงโรคความดันโลหิตสูงพบว่าการสร้างเสริมพลังอ านาจในผูดู้แล  
ในขั้นตอนของการสะทอ้นคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการตดัสินใจเลือกทางออกช่วยสร้าง สัมพนัธภาพอนัดีระหว่างผูดู้แลและ
ผูสู้งอายท่ีุไดจ้ากการร่วมกนัคิดร่วมกนัตดัสินใจหาทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมดว้ยตนเอง 

 

ข้อจ ากดั    
             การศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในการควบคุมปัจจยัรบกวนโดยเฉพาะปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจซ่ึงอาจจะ
ท าใหมี้ผลต่อผลลพัธ์การทดลองได ้   

 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

  1)  ควรติดตามการใชโ้ปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาแก่ผูสู้งอายุโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีบา้นอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ 
ทุก 3 เดือน เพื่อวดัระดบัพลงัอ  านาจ เน่ืองจากการรับรู้จากการจดัโปรแกรมจะหายไปในระยะเวลา 3-6 เดือน หากไม่มีการกระตุน้
หรือติดตามใหป้ฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
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   2)  ครอบครัวผูสู้งอายุโรคไม่ติดต่อเร้ือรังควรจะได้มีส่วนร่วมในการดูแลตั้ งแต่ผูป่้วยเร่ิมป่วย และควรได้รับการ
เสริมสร้างพลงัอ านาจตั้งแต่ตน้ จากการวิจยัในคร้ังน้ีและหลายๆ งานวิจยัท่ีศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแล
ผูป่้วยตั้งแต่ตน้จะเกิดผลในดา้นบวกกบัผูป่้วย 
   3) ควรมีการแลกเปล่ียนและเผยแพร่โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจแก่ผูสู้งอายุโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีบ้าน  
เพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่มาตรฐานปฏิบติัการพยาบาลต่อไป 
          ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
     1) ควรมีการประเมินผลระหวา่งการด าเนินงานตามโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจแก่ผูสู้งอายโุรคไม่เร้ือรังท่ีบา้น หลงั
การทดลอง 12 เดือนข้ึนไปและหาวธีิการควบคุมปัจจยัรบกวนเพ่ือใหก้ารด าเนินการวจิยัมีความเช่ือถือและขยายผลสู่พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ได ้
     2) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเชิงประจกัษเ์พ่ือคน้หาประสบการณ์จริงของผูสู้งอายโุรคไม่เร้ือรังตามแต่ละบริบทของแต่
ละชุมชน 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาศกัยภาพผูสู้งอายุ (active aging) ตาม1) ดชันีพฤฒพลงัผูสู้งอายุ 2) ดา้นสุขภาพ  3) การมีส่วนร่วม  ความ
มั่นคง  และ 4) สภาพท่ีเอ้ือต่อพฤฒพลังของผูสู้งอายุ ในอ าเภอเมือง จังหวดัเพชรบุรี จ  านวน 30 คน  โดยใช้แบบประเมินสุขภาพ  
แบบสอบถามและแบบสังเกต วิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ผลการศึกษา พบว่า ผูสู้งอายุ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยูใ่นวยัสูงอายุ
ตอนตน้อายรุะหวา่ง 60-69 ปี ดชันีพฤฒพลงัผูสู้งอาย ุ(Active Aging Index : AAI)  มีค่า 0.6901 แสดงใหเ้ห็นวา่ 1) ผูสู้งอาย ุสูงวยัอยา่งมีพลงั
ในระดบัปานกลาง 2) ดชันีสุขภาพ(Health Index :HI)  ท่ีเป็นเสาหลกัของดชันีพฤฒพลงัผูสู้งอายุ มีค่า 0.6361 แสดงว่า ผูสู้งอาย ุมีสุขภาพท่ี
จะสูงวยัอยา่งมีพลงัในระดบัปานกลาง  3) ดชันีร่วม ประกอบดว้ย ดชันีความมัน่คง (Security Index : SI) มีค่า 0.7248  ผูสู้งอายมีุความมัน่คง
ปลอดภยัในชีวติท่ีจะสูงวยัอยา่งมีพลงัในระดบัปานกลาง    ดชันีการมีส่วนร่วม (Participation Index : PI ) มีค่า 0.502 แสดงวา่ผูสู้งอาย ุมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทั้งระดบักลุ่ม/ชมรมและระดบัชุมชน ส่งเสริมการสูงวยัอยา่งมีพลงั ในระดบัปานกลางและดชันีสภาพท่ีเอ้ือต่อพฤฒพลงั
ผูสู้งอาย ุ(Enabling Environmental Index : EI) มีค่า 0.8885   แสดงวา่ ผูสู้งอายมีุสภาพท่ีเอ้ือต่อการสูงวยัอยา่งมีพลงัในระดบัสูง     
                   การพฒันาให้ผูสู้งอายใุห้สูงวยัอยา่งมีพลงัเพื่อยกระดบัดชันีพฤตพลงัท่ีจากระดบัปานกลางสู่ระดบัสูงตอ้งพฒันา จดัการแกไ้ข
ปัญหา ในแต่ละองคป์ระกอบของดชันีในระดบักลาง  ยกระดบัใหเ้ขา้สู่ระดบัสูง  โดยเฉพาะดชันีสุขภาพซ่ึงเป็นเสาหลกั ตอ้งมีค่าสูงสุดกวา่
ทุกดชันี  แต่ส่วนใหญ่ยงัเจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง   ผูสู้งอายมีุความสุขนอ้ยกงัวลกบัสุขภาพและเร่ืองคนในครอบครัว ผูสู้งอายหุน่ึงในสองคนมี
ปัญหาการไดย้นิโดยเฉพาะผูสู้งอายวุยัปลายทุกราย  มองเห็นไม่ชดั และไม่มีแวน่ตาใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

ค าส าคญั : ผูสู้งอาย ุ ดชันีพฤตพลงั  เพชรบุรี 
 

Abstract  
The purpose of this research was to study the Active Aging Index (AAI) in Phetchaburi pertaining to the following: 1) the Health 

Index (HI); 2) the Security Index (SI); 3) the Participation Index (PI); and 4) the Enabling Environmental Index (EI). The sample size was 
30 elderly people, the research tool was a questionnaire, and statistics used for data analysis were percentage, and mean.  The findings were: 
1) the majority of the sample were females aged between 60-69 years old; 2) the AAI was fair mean 0.6361, the HI was fair mean 0.6361, 
the SI was fair mean 0.7248, the PI was fair mean 0.502, and the EI was good mean 0.8885; 3) The guidelines for strengthening and enabling 
Active Aging for an Aging society needed to focus to improve the HI regarding NCD and LTC, hearing, happiness and blurred vision - no 
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eyes glasses.  Further, improving the SI regarding friendly housing for the aging to prevent falls, strengthening the care giver programs and 
developing a system to provide daily care and home health care.    

 

Keywords : Aging Active Aging Index, Phetchaburi 
 
 

บทน า   
ผูสู้งอายุ (Older/Elderly person) องค์การสหประชาชาติและพระราชบญัญติัผูสู้งอายุ พ.ศ.2546 ของประเทศไทย ให้

ความหมายวา่ คือ   ผูมี้อายุ 60 ปีข้ึนไป  ส่วนประเทศท่ีพฒันาแลว้ส่วนใหญ่ หมายถึง ผูมี้อายุ 65 ปี ข้ึนไป   หลายประเทศทัว่โลก
เขา้สู่สังคมสูงวยั (Aged Society) มีประชากรอายุ 60ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ10 หรือมีประชากรอายุ65ปีข้ึนไป  มากกวา่ร้อยละ 7 
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวยั ตั้ งแต่ปี  2548 และเข้าใกล้สังคมสูงวยัสมบูรณ์(Complete Aged Society ประชากรอายุ 60 ปี  
ร้อยละ 20)ในปี 2560 ดว้ยดชันี ร้อยละ 16.7  ขณะท่ีจงัหวดัเพชรบุรี มีค่าร้อยละ 19.15 สูงกวา่ระดบัประเทศ และบางอ าเภอของ
จงัหวดัเพชรบุรี เขา้สู่สังคมผูสู้งอายุสมบูรณ์  คือ อ  าเภอบา้นลาด ร้อยละ 21.69 อ าเภอเขายอ้ย ร้อยละ 21.21 และอ าเภอเมือง  
ร้อยละ 20.43 แต่เม่ือพิจารณาเชิงจ านวนผูสู้งอาย ุอ  าเภอเมืองเพชรบุรี มีผูสู้งอายมุากท่ีสุด 20,540 คน และมีประชากรวยัผูใ้หญ่ท่ีจะ
เคล่ือนเขา้สู่วยัสูงอาย ุจ านวน  25,119  คน สูงสุดในจงัหวดัเพชรบุรี [1]   

ผลกระทบจากการสูงวยัของประชากรท่ีส าคญัในประเดน็แรก คือ ศกัยภาพในการดูแลตนเองลดลง  จากความเส่ือมตามวยั 
ส่งผลใหอ้ตัราพ่ึงพิงสูงข้ึน เป็น สองเท่า จากร้อยละ  3.8 เป็น ร้อยละ 7.7  ผูสู้งอายใุนภาวะพึ่งพิง  1.3 ลา้นคน ในปี 2581 และประเดน็
ท่ีสอง คือ การเจ็บป่วย ทั้ งเฉียบพลนัและเร้ือรังและภาระโรค ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้ งประเทศในปี 2561 ร้อยละ 84   
เป็นค่ารักษาพยาบาลผูสู้งอาย ุร้อยละ 31  ประชากรสูงอายจุะเพ่ิมเป็น 20 ลา้นคน  ในปี 2581 ผูป่้วยดว้ยโรคสมองเส่ือมจะเพ่ิมเป็น 
1.4 ลา้นคน  ผูสู้งอายวุยัปลายอาย ุ80 ปี  ร้อยละ 60 ป่วยเร้ือรังดว้ยโรคความดนัเลือดสูง  และร้อยละ 10  ป่วยดว้ยโรคเบาหวาน  [2]   

ขณะท่ีการขยายอายุการท างานประชากรสูงอายุเพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อการจัดระบบสวสัดิการ และการประกันสังคม  
แก่ ผูสู้งอาย ุการบริการทางดา้น สุขภาพอนามยัและการดูแล ผูสู้งอาย ุ  ค่าใชจ่้ายในการยงัชีพ และการดูแลเก่ียวกบัการอยูอ่าศยัท่ี
เหมาะสม ท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนตามไปด้วย  ประเทศไทยจ าเป็นต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ประชากรสูงวยัอย่างรวดเร็วน้ี  
จากรายงานสถานการณ์ผูสู้งอายุ พ.ศ. 2559  แสดงใหเ้ห็นวา่ มีผูสู้งอายจุ  านวนมากท่ีอาจจดัอยูใ่นภาวะเปราะบาง หน่ึงในสามของ
ผูสู้งอายมีุรายไดต้  ่ากวา่เส้นความยากจน บุตรซ่ึงเคยเป็นแหล่งรายไดส้ าคญัของผูสู้งอาย ุมีสัดส่วนลดลง ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุอยู่
ตามล าพงั  และอาศยัอยูต่ามล าพงักบัผูสู้งอายดุว้ยกนั  มีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง   [1]   

สถานการณ์สังคมสูงวยัเป็นประเดน็ท่ีส าคญัของสังคมไทย เพราะภายในปี 2575 ประเทศไทยจะเขา้สู่สังคมสูงอายอุยา่ง
เต็มท่ี (Super aged society) คือ มีประชากรสูงอายุ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ [2]   การเตรียมกา้วสู่สังคมสูงอายุ อย่างมี
ศกัยภาพ  จะตอ้งเตรียมการให้ผูสู้งวยัสามารถอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีศกัด์ิศรี (Dignity) มีส่วนร่วม (Participation) และ ไดรั้บการ
ดูแล (Care) อยา่งเหมาะสม   การศึกษาดชันีพฤฒพลงั (Active Ageing Index: AAI) เป็นการศึกษาดชันีรวมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะส่งผลใน
การสูงวยัอยา่งมีพลงั ประกอบดว้นดชันีดา้นสุขภาพ ดชันีดา้นความมัน่คงในชีวิต  ดชันีดา้นการมีส่วนร่วม  และดชันีดา้นสภาพท่ี
เอ้ือต่อการมีภาวะพฤฒพลงัของผูสู้งอาย ุ[3]   เพื่อไดข้อ้มูลส าคญัของผูสู้งอาย ุ ในการในการก าหนดนโยบาย การวางแผนเก่ียวขอ้ง
กบัผูสู้งอาย ุเพื่อใหส้ังคมไทยเตม็ไปดว้ยผูสู้งอาย ุท่ียงัมีพลงัพร้อมผลกัดนัสังคมไทยต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย  
การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษา 
1. สถานการณ์ผูสู้งอายุ โดยใชด้ชันีพฤฒพลงัผูสู้งอายุ (active aging) ซ่ึงประกอบดว้ยดชันีดา้นสุขภาพ ดา้นการมีส่วน

ร่วม ดา้นความมัน่คง และสภาพท่ีเอ้ือต่อพฤฒพลงัผูสู้งอาย ุในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบุรี  
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2. ใชข้อ้มูลจากดชันีพฤฒพลงัผูสู้งอายุ ดชันีดา้นสุขภาพ ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นความมัน่คง  และสภาพท่ีเอ้ือต่อพฤฒ
พลงัผูสู้งอาย ุและองคป์ระกอบของแต่ละดชันี เป็นแนวทางในการแกปั้ญหา พฒันา เตรียมความพร้อม ของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
เพ่ือยกระดบัใหผู้สู้งอายสูุงวยัอยา่งมีพลงั สามารถเขา้สู่สังคมสูงวยัอยา่งมีคุณภาพ  

 

วธีิด าเนินการวจิัย 

  1. ประชากร คือ ผูสู้งอายใุนอ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี  2.กลุ่มตวัอยา่งและขนาดตวัอยา่ง  ขั้นท่ี 1 เลือกต าบลของอ าเภอ
เมืองเพชรบุรี ท่ีมีผูสู้งอายุตั้งแต่ ร้อยละ 20  ของประชากร ต าบลท่ีเขา้เกณฑ์เลือกท่ีมีประชากรสูงอายุสูงสุด 1 ต าบล แลว้เลือก
หมู่บา้น ท่ีมีผูสู้งอายุตั้งแต่ ร้อยละ 20  ไดผู้สู้งอายุ จ  านวน 151 คน  ขั้นท่ี 2  ค  านวณขนาดตวัอยา่งดว้ยค่าร้อยละ  ใชร้้อยละ 20  
ไดต้วัอยา่ง  30 คน  ขั้นท่ี 3 ก าหนดเกณฑก์ารเลือกเขา้ ไดแ้ก่ 1.ช่วงอาย ุ 1) วยัตน้ อาย ุ60 – 69 ปี  2) วยักลาง อาย ุ70-79 ปี  และ 
3) วยัปลาย อายตุั้งแต่ 80 ปีข้ึนไป  

2. อาศยัอยูต่่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 6 เดือน ก่อนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 3.สามารถส่ือสารได ้4. ยนิดีเขา้ร่วม 
3. เคร่ืองมือท่ีใช ้เป็นแบบประเมินดชันีพฤตพลงัผูสู้งอายุ (active aging) เป็นเคร่ืองมือมาตรฐานในการประเมินศกัยภาพ

ผูสู้งอายขุองประเทศไทยในการส ารวจระดบัประเทศโดยส านกังานสถิติแห่งชาติ ในปี 2560 ประกอบดว้ย 4 ดชันี คือ  
    1) ดัชนีสุขภาพ (Health Index : HI) มี 6 องค์ประกอบ  คือ (1) การประเมินสุขภาพของตนเอง (2) ความสุข  
(3) ความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนัและการเคล่ือนไหว (4) ความสามารถในการมองเห็น (5) ความสามารถในการไดย้นิ 
(6) พฤติกรรมการออกก าลงักาย  
         2) ดชันีความมัน่คง (Security Index : SI)  มี 4 องคป์ระกอบ)  คือ (1) ความเพียงพอของรายได ้ (2) การเป็นเจา้ของ
ท่ีอยูอ่าศยั  (3) ลกัษณะการอยูอ่าศยั  (4) สภาพแวดลอ้มในการอยูอ่าศยัท่ีปลอดภยั  
         3) ดชันีการมีส่วนร่วม (Participation Index : PI ) มี 4 องคป์ระกอบ  คือ   (1) การมีงานท า  (2) การเขา้ร่วมกิจกรรม
กลุ่ม/ชมรมผูสู้งอาย ุ(3) การเขา้ร่วมกิจกรรมหมู่บา้น /ชุมชน (4) การดูแลสมาชิกครอบครัว    
         4) ดชันีสภาพท่ีเอ้ือต่อการมีศกัยภาพของผูสู้งอายุ (Enabling Environmental Index : EI)  มี 2 องค์ประกอบ คือ   
(1) การอ่านออกเขียนได ้ (2) การมีการใชอุ้ปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร เช่น โทรศพัท์มือถือ อินเตอร์เน็ต  
คอมพิวเตอร์  ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ ก่อนน ามาใช้โดย ทดสอบในผูสู้งอายุท่ีมีคุณสมบัติเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง   
ค่าความเช่ือมัน่  เท่ากบั 0.756   

4. เกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยการสัมภาษณ์ผูสู้งอาย ุและสังเกตท่ีบา้น 
             5. การวเิคราะห์ขอ้มูลค่าดชันีพฤตพลงัผูสู้งอาย ุ(Active Aging Index : AAI) และการแปลผล   
 1) ค่าดชันีรวมศกัยภาพของผูสู้งอาย ุ(Active Aging Index : AAI)      AAI =  HI + PI + SI + EI / 4                                  

 2) การแปลผลดัชนีพฤตพลังผู ้สูงอายุ  (Active Aging Index : AAI) ใช้ตามเกณฑ์การแบ่งระดับศักยภาพ   
ในการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index : HDIของสหประชาชาติ  ดังน้ี (1) ระดับต ่ า  คะแนน  0.000 – 0.499  
(2) ระดบัปานกลาง   คะแนน  0.500 – 0.799 3) ระดบัสูง   คะแนน 0.800 – 1.000   

 

ผลการวจิัย 
1. ลกัษณะทางประชากรของผูสู้งอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยูใ่นวยัสูงอายตุอนตน้ ร้อยละ 56.7  วยัสูงอายตุอนปลาย 

ร้อยละ 13.3  สถานภาพสมรส คู่  ร้อยละ  50  หมา้ย-หยา่ ร้อยละ 26.7  โสด ร้อยละ 23.3  ผูสู้งอายวุยัตน้และวยักลางร้อยละ 73.3 
ยงัสามารถท างาน แต่มีรายไดเ้ชิงเศรษฐกิจ เพียง ร้อยละ 10  ผูสู้งอาย ุร้อยละ 50 รายไดอ้ยูใ่นเกณฑร์ายไดน้อ้ย คือ นอ้ยกวา่ 2,685 
บาท/เดือน 
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    ตารางที่ 1   แสดงขอ้มูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล ร้อยละ และ จ านวน (คน) 

เพศ หญิง ชาย  รวม 
66.7 (20) 33.3(10) - 100 .00 (30) 

อายุ (ปี) วยัสูงอายตุอนตน้ 
60 – 69 

วยัสูงอายตุอนกลาง 
70 – 79 

วยัสูงอายตุอนปลาย 
80 ปีและมากกวา่ 

 

56.7 ( 17 ) 30.0 ( 9 ) 13.3 ( 4 ) 100 .00 (30) 
สถานภาพสมรส คู่ หมา้ย -แยก โสด  

50.0 ( 15) 26.7( 8 ) 23.3( 7 ) 100 .00 (30) 

การท างาน ยงัสามารถท างาน ไม่ท างาน / ไม่สามารถ
ท างาน 

-  

73.3 (22) 26.7( 8 ) - 100 .00 (30) 

การท างานที่มีรายได้เชิงเศรษฐกจิ มีรายไดเ้ชิงเศรษฐกิจ ไม่มีรายไดเ้ชิงเศรษฐกิจ -  

10.0 (3) 90.0 (27) - 100 .00 (30) 

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน (บาท) ผูมี้รายไดน้อ้ย 
< 2,685 

2,686 – 6,000 6,001 – 8,000 
และมากกวา่ 

 

50.0 ( 15) 26.7( 8 ) 23.3( 7 ) 100 .00 (30) 
 

2. ดชันีพฤฒพลงัผูสู้งอายุไทย (Active Ageing Index: AAI)  เท่ากบั 0.6901  อยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาแต่ละ
ดัชนี พบว่า  มีดัชนีระดับสูง  คือ ดัชนีสภาพท่ีเ อ้ือต่อการมีศักยภาพของผู ้สูงอายุ  (Enabling Environmental Index : EI)   
เ ท่ากับ 0.8335     ดัชนีระดับปานกลาง   คือ ดัชนีความมั่นคง  (Security Index : SI )  0.7248 รองลงมาเป็น ดัชนีสุขภาพ  
(Health Index ;HI) 0.6361  และนอ้ยท่ีสุด คือ ดชันีการมีส่วนร่วม(Participation  Index : PI) 0.5665  ดงั ภาพท่ี 1 
  

 ภาพที่ 1  ดชันีพฤตพลงัผู้สูงอายุ ( Active Aging Index : AAI) และดชันี ทั้ง 4 ด้าน 
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         การศึกษาดชันีทั้ง 4  ในระดบัองคป์ระกอบ 
1. ดชันีสุขภาพ คะแนน 0.6361 พบวา่ 1.1 การประเมินสุขภาพของตนเอง ค่าคะแนน 0.0889 ส่วนใหญ่ประเมินวา่สุขภาพ

ไม่ดี มีการเจบ็ป่วยเร้ือรัง 1.2 ความสุข คะแนน 0.0861 ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ มีความสุขนอ้ย   มีความกงัวลกบัสุขภาพ 1.3  ความสามารถ
ท ากิจวตัรประจ าวนัและการเคล่ือนไหวดว้ยตวัเอง ค่าคะแนน 0.1445 ผูสู้งอายุ 26 คน จาก 30 คน ท่ีสามารถท าไดด้ว้ยตวัเอง  1.4 
ความสามารถในการมองเห็น  คะแนน 0.1334  ผูสู้งอายมุองเห็นชดัเจนร่วมกบั ใส่แวน่ตา แต่ยงัมีผูสู้งอายท่ีุมองไม่ชดัเจน และไม่มี
แวน่ตาใชใ้นชีวิตประจ าวนั   1.5 การไดย้นิ ค่าคะแนน  0.0722 ผูสู้งอายหุน่ึงในสองคนมีปัญหาการไดย้นิโดยเฉพาะผูสู้งอายวุยัปลาย
ทุกราย  และผูสู้งอายวุยักลางบางส่วน 1.6 พฤติกรรมการออกก าลงักาย  ค่าคะแนน 0.1112  พบวา่ ผูสู้งอายมีุการเคล่ือนไหวและออก
ก าลงักายลดลงนอ้ยกวา่วยัอ่ืน โดยเฉพาะผูสู้งอายวุยัปลาย มีเฉพาะการเคล่ือนไหวบา้ง แต่ไม่มีการออกก าลงักาย  

2. ดัชนีความมั่นคงของผูสู้งอายุ มีค่าคะแนน 0.7248   พบว่า 2.1 ความเพียงพอของรายได้ ค่าคะแนน 0.2333 2.2  
การเป็นเจ้าของท่ีอยู่อาศัย ค่าคะแนน 0.241 มีผูสู้งอายุ 29 จาก 30 คน  มีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง  2.3 ลกัษณะการอยู่อาศัย  
ค่าคะแนน 0.2083 ผูสู้งอายุ 25 คน จาก 30 คน อยู่ร่วมกบัครอบครัวและสมาชิก  2.4 สภาพแวดลอ้มในการอยู่อาศยัท่ีปลอดภยั  
ค่าคะแนน 0.0416  ระดบัต ่า และต ่าสุดจากทุกองคป์ระกอบ  25 ครอบครัว ยงัมีปัญหาเร่ืองความไม่ปลอดภยั  เส่ียงต่อการพลดัตก
จากการข้ึนลงบนัไดบา้น และมีความเส่ียงต่อการล่ืนลม้ในบา้น ในห้องน ้ า เพราะพ้ืนล่ืน พ้ืนต่างระดบั แสงสวา่งไม่เพียงพอ และ
ไม่มีราวยึดจบั หรือช่วยพยงุตวั และทุกบา้นไม่มีกร่ิงกดขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน  มีเพียง 5 ครอบครัว จาก 30 ครอบครัว ท่ีมีการ
จดัการสภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยัในการอยูอ่าศยัของผูสู้งอาย ุ เช่น  การมีราวจบัยึด เม่ือข้ึนลงบนัได มีการปรับพ้ืนบา้นไม่ให้ล่ืน 
ท าทางลาด ปรับพ้ืนต่างระดบั ปรับหอ้งส้วมเป็นแบบนัง่หอ้ยขา   

3. ดชันีการมีส่วนร่วม ค่าคะแนน 0.5665 พบวา่ 3.1 การมีงานท า ค่าคะแนน 0.1833 ผูสู้งอาย ุ28 คน จาก 30 คน มีงานท า 
แต่สามารถท างานท่ีสร้างรายได้ เพียง 3 ราย 3.2 การเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/ชมรมผูสู้งอายุ ค่าคะแนน 0.1500  3.3 การเขา้ร่วม
กิจกรรมของหมู่บา้น/ชุมชนค่าคะแนนนอ้ยท่ีสุด 0.0832 และ 3.4 การดูแลสมาชิกครอบครัว   ค่าคะแนน 0.1500    

4. ดชันีสภาพท่ีเอ้ือต่อการมีศกัยภาพของผูสู้งอายุ  มีค่าคะแนน  0.8335  พบว่า 1.1 การอ่านออกเขียนได ้ค่าคะแนน 
0.5000 ระดบัปานกลาง  ผูสู้งอายอุ่านออกเขียนได ้และ1.2 การมีการใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ค่าคะแนน 
0.3335 ระดบัต ่า ผูสู้งอายส่ีุคนจากหกคน มีและใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารผา่นโทรศพัทมื์อถือ และอินเตอร์เน็ต  ดงัตารางท่ี 2 
 

     ตารางที่ 2 ดชันีทั้ง 4 และองคป์ระกอบรายดชันี  

ดชันี 
ดชันี / 

ค่าคะแนน 
องค์ประกอบรายดชันี / ค่าคะแนน 

สุขภาพ 0.6361 ประเมินสุขภาพ ความสุข ท ากิจวตัร 
ประจ าวนัเอง 

การมองเห็น การไดย้นิ การออก 
ก าลงักาย 

0.0889 0.861 0.1445 0.1334 0.0722 0.1112 
ความมัน่คง 0.7248 ความเพียงพอ

ของรายได ้
เป็นเจา้ของท่ีอยู่

อาศยั 
ลกัษณะการอยู่

อาศยั 
สภาพแวดลอ้ม 
ท่ีอยูอ่าศยั 
ท่ีปลอดภยั 

- - 

0.2333 0.241 0.2083 0.0414   
การมส่ีวนร่วม 0.5665 การมีงานท า เขา้ร่วมกิจกรรม

กลุ่ม/ชมรม
ผูสู้งอาย ุ

เขา้ร่วมกิจกรรม

หมู่บา้น/ชุมชน 

- - - 

0.1833 0.15 0.0833 0.15   
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     ตารางที่ 2 (ต่อ)  

ดชันี 
ดชันี / 

ค่าคะแนน 
องค์ประกอบรายดชันี / ค่าคะแนน 

สภาพทีเ่อือ้  0.8335 การอ่านออก
เขียนได ้

มีและใช้
อุปกรณ์

เทคโนโลยสีาร 
สนเทศและ
ส่ือสาร 

- - - - 

0.5 0.3335     
 
 

อภิปรายผล 
การศึกษาศกัยภาพหรือพฤฒพลงัของผูสู้งอายุ  (active aging)  ในการศึกษา คร้ังน้ี พบว่า ค่าดัชนีรวมศกัยภาพหรือ 

พฤฒพลัง( Active Aging Index : AAI) มีค่าเท่ากับ  0.6901 หมายความว่า การสูงวัยอย่างมีพลัง อยู่ในระดับปานกลาง  
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ระดบัประเทศ ใน ปี 2560  ดชันีพฤฒพลงัผูสู้งอายไุทย อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั มีค่าเท่ากบั 0.685  
[6]  องคก์ารอนามยัโลกไดใ้หค้วามหมาย  Active Aging  คือ “การสูงวยัอยา่งมีพลงั” โดยมีสุขภาพเป็นเสาหลกั ร่วมกบัความมัน่คง
ในการด ารงชีวิต  การมีส่วนร่วมในสังคม [8] และ สภาพท่ีเอ้ือต่อการสูงวยัอยา่งมีพลงัหรือพฤฒพลงั [3]  ดชันีสุขภาพซ่ึงเป็นเสา
หลกั นบัเป็นดชันีอนัดบัแรกของการสูงวยัอยา่งมีพลงั  การศึกษาระดบัประเทศพบเป็นอนัดบัแรก มีค่าคะแนน 0.797 อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  [3]  แตกต่างกบัผลการศึกษาคร้ังน้ี พบเป็นอนัดบัสาม  ค่าคะแนน 0.6361  แต่อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั  ดชันีอนัดบั
สองความมัน่คงในการด ารงชีวิต  ผลการศึกษาสอดคลอ้งทั้งกบัองคก์ารอนามยัโลก[8]  และระดบัประเทศ ค่าคะแนน 0.751 และ 
0.7248  และอยู่ในระดบัปานกลางเช่นกนั  ดชันีอนัดบัสามขององค์การอนามยัโลกคือ การมีส่วนร่วมในสังคม แตกต่างกบัผล
การศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงอยูใ่นอนัดบัส่ี แต่ สอดคลอ้งกบัระดบัประเทศ  ค่าคะแนน 0.5665  และ 0.502  อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั  
ดชันีอนัดบัส่ี ขององคก์ารอนามยัโลก คือ  สภาพท่ีเอ้ือต่อการสูงวยัอยา่งมีพลงัหรือพฤฒพลงั[8] สอดคลอ้งกบัระดบัประเทศแต่
แตกต่างกบัผลการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงอยูใ่นอนัดบัแรก ค่าคะแนน  0.8335  อยูใ่นระดบัสูง  [3]   

พิจารณารายดชันี พบวา่ ดชันีสุขภาพท่ีเป็นเสาหลกัในการสนบัสนุนใหผู้สู้งอายุ สูงวยัอยา่งมีพลงันั้น ยงัอยูใ่นอนัดบัสาม 
ผูสู้งอายุประเมินสุขภาพตนเอง อยู่ในระดบัไม่ดี จนถึงไม่ดีมาก ๆ ร้อยละ 16.7 สอดคลอ้งกบัการส ารวจประชากรสูงอายุทั้ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2560[1] การมองเห็น   เห็นไม่ชดัและไม่มีแว่นตาใชใ้นชีวิตประจ าวนั  ร้อยละ 20 น้อยกว่าระดบัประเทศ  
พบ ร้อยละ 48.8  การไดย้นิ มีปัญหาร้อยละ 56.7  สูงกวา่ระดบัประเทศ  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ีอ าเภอเขายอ้ย 
จงัหวดัเพชรบุรี  ผูสู้งอายุเจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ืองรัง ร้อยละ100  และร้อยละ 50 ป่วยดว้ยโรคเบาหวาน [7]  ผูสู้งอายุ ร้อยละ 15.3  
ความตอ้งการการดูแล ช่วยเหลือในการท ากิจวตัรประจ าวนัและเคล่ือนไหว ร้อยละ 13.3  สูงกวา่ระดบัประเทศ ซ่ึงพบ  ร้อยละ 5 
ผูดู้แล คือ ลูก และคู่สมรส  ผูสู้งอายอุยูต่ามล าพงัไม่มีผูดู้แล  ร้อยละ 16.7 จดัเป็นกลุ่ม “ประชากรเปราะบาง” [1] ผลการศึกษาแต่ละ
องคป์ระกอบ แสดงใหเ้ห็นวา่ ตอ้งใหค้วามส าคญัในการยกระดบัดชันีสุขภาพในแต่ละองคป์ระกอบ ใหดี้ข้ึน   
 ดัชนีความมั่นคงในการด ารงชีวิต   พบว่าองค์ประกอบ ท่ีมีค่าคะแนนในระดับต ่าสุด เขา้ใกล้ 0 คือ องค์ประกอบ 
ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัในการอยูอ่าศยั ค่าคะแนน 0.0416   มีปัญหาเร่ืองความไม่ปลอดภยั  เส่ียงต่อการพลดัตก จากการข้ึน
ลงบนัไดบา้น และมีความเส่ียงต่อการล่ืนลม้ในบา้น ในหอ้งน ้า เพราะพ้ืนล่ืน พ้ืนต่างระดบั แสงสวา่งไม่เพียงพอและไม่มีราวยึดจบั 
หรือช่วยพยงุตวั และทุกบา้นไม่มีกร่ิงกดขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน  มีเพียง ร้อยละ 16.7  ท่ีมีการจดัการสภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยั
ในการอยู่อาศยัของผูสู้งอายุ  เช่น  การมีราวจบัยึด เม่ือข้ึนลงบนัได มีการปรับพ้ืนบา้นไม่ให้ล่ืน ท าทางลาด ปรับพ้ืนต่างระดบั  
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ปรับห้องส้วมเป็นแบบนั่งห้อยขา ปรับห้องนอนผูสู้งอายุ  ซ่ึงเป็นอีกตวัช้ีวดั ท่ีส าคญัส าหรับความเหมาะสมของท่ีอยู่อาศยั  
หากผูสู้งอายนุอนชั้นบน ตอ้งข้ึนลงบนัไดทุกวนั มีความเส่ียงเพ่ิมข้ึน  ผลการศึกษา คร้ังน้ีพบวา่ ผูสู้งอายท่ีุอยูอ่าศยัเป็นบา้นชั้นเดียว
แต่ยกพ้ืนสูงมีบนัได และบางคนอยูบ่า้นหรือตึกสองชั้น ตอ้งข้ึนลงบนัไดทุกวนั ร้อยละ 76.7 แสดงใหเ้ห็นวา่ยงัตอ้งมีการจดัปรับท่ี
อยู่อาศยัเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยั และลดโอกาสเส่ียงในการพลดัตก หกลม้ของผูสู้งอายุ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ของฐาณญา  
สมภู่และคณิต เขียววิชัย [4]  และนอรีนี ตะหวา และปวิตร ชัยวิสิทธ์ิ [5] ความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุส าหรับผูสู้งอายุ คือ  
ในหอ้งน ้า ลกัษณะของส้วมท่ีเหมาะสมกบัสรีระของ ผูสู้งอาย ุคือ นัง่แบบหอ้ยเทา้  ในต่างจงัหวดัของ ประเทศไทย โดยเฉพาะใน
ชนบท ส่วนหน่ึงยงัใชส้้วมแบบนัง่ยองเป็นส่วนใหญ่  และไม่มีราวช่วยยดึจบั ซ่ึงไม่เหมาะกบัผูสู้งอาย ุมีความล าบากในการลุกการ
นัง่ ผลการศึกษา พบวา่ ผูสู้งอาย ุร้อยละ 40 ยงัตอ้งใชส้้วมแบบนัง่ยอง สอดคลอ้งกบัผลการส ารวจประชากรสูงอายรุะดบัประเทศ 
ใน ปี 2560 ยงัมีผูสู้งอาย ุร้อยละ 49.5 ท่ียงัตอ้งใชส้้วมแบบนัง่ยอง [1] ผูสู้งอาย ุ1 ใน 2ประเมินวา่มีรายไดเ้พียงพอในการด ารงชีวิต 
แต่รายได ้< 2,685 บาท ต่อเดือน ซ่ึงเป็นผูมี้รายไดน้อ้ย สอดคลอ้งกบัผลการส ารวจความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมของผูสู้งอายุ
ไทย พ.ศ. 2560  พบวา่ 1 ใน 3 ของผูสู้งอายไุทย มีรายไดอ้ยูใ่ตเ้ส้นความยากจน [2]  
 ดชันีการมีส่วนร่วม   การมีกิจกรรมและปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมอยา่งสม ่าเสมอ เป็นปัจจยัส าคญั ในการสูงวยัอยา่งมีพลงั 
ความพึงพอใจในชีวิตและเพ่ิมระดบัคุณภาพชีวิต  ซ่ึงจะช่วยชะลอกระบวนการการสูงวยั  คงความแข็งแรงของร่างกาย และ
สุขภาพจิตใจไดน้านข้ึน  แต่ค่าดชันี 0.5665  ยงัไม่เขา้ใกล ้1 ตอ้งส่งเสริมพฒันาเพ่ิมข้ึน   ผูสู้งอายเุป็นสมาชิกและเขา้ร่วมกิจกรรม
ชมรมผูสู้งอายุ  สูงกว่าการเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน แตกต่างกบักบัผลการส ารวจ ระดบัประเทศใน ปี 2560 ท่ีการเขา้ร่วม
กิจกรรมชุมชน /สังคม สูงกวา่ชมรมผูสู้งอาย ุ[1] 

ดชันีสภาพท่ีเอ้ือต่อการมีภาวะพฤฒพลงั  อยูใ่นระดบัสูง เพราะผูสู้งอายุทุกรายสามารถอ่านออกเขียนได ้    การมีและ 
การใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มีการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ และอินเตอร์เน็ต ร้อยละ  66.7  สอดคลอ้งกบัผลการ
ส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2560 ผูสู้งอายุ ร้อยละ 62.4 ใชโ้ทรศพัท์แบบ Feature phone ซ่ึงเป็นโทรศพัท์ท่ีไม่ตอ้ง
เรียนรู้ การใชง้านมากนกั แต่สามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดเ้ช่นกนั [5] 
 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาสถานการณ์ผูสู้งอายุ ดว้ยดชันีพฤฒพลงัผูสู้งอายุ  (Active Aging Index : AAI) พบว่า  ระดบัพฤฒพลงัของ

ผูสู้งอายไุทยในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
สรุปผลการศึกษาในดชันี  ทั้ง 4  ตามแนวทางองคก์ารอนามยัโลก  ตามอนัดบัดชันี  ดงัน้ี   
ดชันีสุขภาพเป็นเสาหลกั  ( Health Index :HI)  มีค่าเท่ากบั   0.6361  แสดงวา่ ผูสู้งอาย ุมีสุขภาพท่ีจะสูงวยัอยา่งมีพลงัใน

ระดบัปานกลาง    ดชันีสุขภาพท่ีเป็นเสาหลกัในการสนับสนุนให้ผูสู้งอายุ สูงวยัอยา่งมีพลงันั้น ค่าคะแนนยงัอยู่ในอนัดบัสาม
ผูสู้งอายุประเมินสุขภาพตนเอง อยู่ในระดบัไม่ดี จนถึงไม่ดีมาก  เพราะเจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง  มีความสุขในระดบัน้อยเพราะ
กงัวลกบัการเจ็บป่วยเร้ือรัง  พร่องความสามารถในการไดย้ิน ร้อยละ 56.7  และพร่องความสามารถในการมองเห็นร่วมกบัไม่มี
แวน่ตาใชใ้นชีวติประจ าวนั ร้อยละ 20  พร่องความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนัและการเคล่ือนไหว ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือ
จากผูดู้แลหรือสมาชิกในครอบครัวอยา่งสม ่าเสมอ  ร้อยละ 15.3    

การพฒันาผูสู้งอายุในแต่ละองคป์ระกอบท่ียงัเป็นปัญหา  จะช่วยยกระดบัดชันีสุขภาพผูสู้งอายุมีค่าคะแนนเขา้ใกล ้1  
ซ่ึงจะเป็นขอ้บ่งช้ีการพฒันาผูสู้งอายใุหสู้งวยัอยา่งมีพลงัในระดบัสูง  พร้อมเขา้สู่สังคมสูงวยัอยา่งมีคุณภาพ       

ดชันีความมัน่คงในการด ารงชีวิต   (Security Index : SI) มีค่าเท่ากบั 0.7248   แสดงวา่ ผูสู้งอายุ มีความมัน่คงปลอดภยั
ในชีวิตท่ีจะสูงวยัอยา่งมีพลงัในระดบัปานกลาง  ผูสู้งอายมีุท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง และอยูร่่วมกบัครอบครัวมีความมัน่คงดา้น
จิตใจและการช่วยเหลือดูแลจากครอบครัว  ร้อยละ 83.3 ผูสู้งอายุอยูต่ามล าพงั  ร้อยละ 16.7  ผูมี้รายไดน้อ้ย คือ นอ้ยกว่า 2,685  
บาท ต่อ เดือน  ร้อยละ 50  ผูสู้งอายุอาศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้มและท่ีอยู่อาศยัท่ีไม่ปลอดภยั ร้อยละ 83.3 เส่ียงต่อการพลดัตก  
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หกลม้มีเพียง ร้อยละ 16.7  ท่ีครอบครัวมีการดดัแปลงบา้นให้มีความปลอดภยัและเอ้ือต่อวิถีชีวิตของผูสู้งอาย ุซ่ึงการพฒันาดา้น
ความปลอดภยัในท่ีอยู่อาศยั  การจดัการดูแลผูสู้งอายุท่ีอยู่ตามล าพงัและการจดัการรายได ้ จะช่วยยกระดบัความมัน่คงในการ
ด ารงชีวิตของผูสู้งอาย ุในการสูงวยัอยา่งมีพลงัจากระดบักลางสู่ระดบัสูง 

ดชันีการมีส่วนร่วมในสังคม (Participation Index : PI ) มีค่าเท่ากบั 0.502  แสดงว่าผูสู้งอายุ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้ง
ระดบักลุ่ม/ชมรมและระดบัชุมชน ท่ีส่งเสริมการสูงวยัอยา่งมีพลงั ในระดบัปานกลาง  ผูสู้งอายุท่ีสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/
ชมรมผูสู้งอาย ุ ร้อยละ  60 และเขา้ร่วมกิจกรรมของหมู่บา้น ชุมชน ร้อยละ  33.3  การออกแบบกิจกรรมต่าง ๆของกลุ่ม/ชมรมและ
กิจกรรมชุมชนท่ีเอ้ือให้ผูสู้งอายุเขา้ถึงและเขา้รวมไดส้ะดวกและสม ่าเสมอ  ลดขอ้จ ากดัในการเดินทางท่ีผูสู้งอายุบางส่วนไม่
สามารถเขา้ร่วมไดด้ว้ยตนเอง   เพ่ือช่วยยกระดบัการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายจุากระดบักลางสู่ระดบัสูง  

ดชันีสภาพท่ีเอ้ือต่อการสูงวยัอยา่งมีพลงัหรือพฤฒพลงั(Enabling Environmental Index : EI) มีค่าเท่ากบั 0.8885 แสดง
ว่า ผูสู้งอายุมีสภาพท่ีเอ้ือต่อการสูงวยัอย่างมีพลงัในระดบัสูง  ผูสู้งอายุทุกคนอ่านออกเขียนได ้ มีและใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เช่น โทรศพัทมื์อถือ และเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตได ้  ร้อยละ 66.7 

 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการใช้ประโยชน์เพ่ือการพฒันา การสูงวยัอย่างมีพลงัของผู้สูงอายุ  
1. พฒันาสุขภาพซ่ึงเป็นเสาหลกัของการสูงวยัอย่างมีพลงั ยกระดบัจากปานกลางสู่ระดบัสูง โดยแกปั้ญหา พฒันา 

นโยบาย  แผนงาน โครงการ ระบบ หรือกิจกรรม ในประเด็นตามองค์ประกอบ  ท่ีอยู่ในระดับต ่าและระดับปานกลาง  คือ 
1) ภาวะสุขภาพมีปัญหาการเจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง 2) ไม่มีความสุขกงัวลกบัการเจ็บป่วย 3) พร่องความสามารถในการไดย้ินและ
การมองเห็น 4) ความตอ้งการการดูแลในกิจวตัรประจ าวนั โดยเฉพาะผูสู้งอายวุยัปลาย   

2. พฒันาความมัน่คง แกปั้ญหา เพ่ือยกระดบัความมัน่คงในชีวิตผูสู้งอาย ุจากระดบัปานกลางสู่ระดบัสูง โดยแกปั้ญหา 
พฒันานโยบาย แผนงาน โครงการ ระบบ หรือกิจกรรมปรับปรุง 1) สภาพแวดลอ้มในการอยู่อาศยัท่ีปลอดภยั ยกระดบัจาก
องคป์ระกอบท่ีมีคะแนนระดบัต ่าสุดในทุกองคป์ระกอบ อาทิ บา้นผูสู้งอายตุน้แบบ ชุมชนหรือเมืองท่ีเป็นมิตรกบัผูสู้งอาย ุร่วมกบั
การจดัการ 2) รายไดต้  ่าอยูใ่นเกณฑผ์ูมี้รายไดน้อ้ย     

3. ยกระดบัการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุ จากระดบัปานกลางสู่ระดบัสูงหรือมีค่าคะแนนสูงข้ึน ในดา้น 1) การมีงานท า 
ท่ีมีผลทางเศรษฐกิจ ของผูสู้งอายท่ีุ  2) การเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/ชมรมของผูสู้งอาย ุและชุมชน  

4.รักษาระดบัสภาพท่ีเอ้ือต่อการมีภาวะพฤฒพลงัในระดบัสูงไวจ้ากการอ่านออกเขียนได ้และเพ่ิมเติมการมีการใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร จากระดบัต ่า สู่ระดบัปานกลางและระดบัสูงในท่ีสุด  
 การพฒันาใหผู้สู้งสูงวยัอยา่งมีพลงั  ตามขอ้มูลดชันีพฤฒพลงัผูสู้งอายุ  ดชันีดา้นสุขภาพ  ดา้นการมีส่วนร่วม  ดา้นความ
มัน่คง  และสภาพท่ีเอ้ือต่อพฤฒพลงัผูสู้งอายุ และองคป์ระกอบของแต่ละดชันี เป็นแนวทางในการแกปั้ญหา พฒันา เตรียมความ
พร้อม ของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือยกระดบัใหผู้สู้งอายสูุงวยัอยา่งมีพลงั สามารถเขา้สู่สังคมสูงวยัอยา่งมีคุณภาพ 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยก่ีอนและหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บ

การจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 2) เปรียบเทียบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน
ระหว่างการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผ่านเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมกบัวิธีสอนแบบปกติ แบบแผนการวิจยัเป็นการวิจยัแบบก่ึง
ทดลอง กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สังกดัเทศบาลเมืองชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย จ านวน 60 คน 
เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แผนการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวาม
เป็นจริงเสริม แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบปกติ แบบประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ีย  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที   
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยดีว้ยการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 7.40  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.81 
หลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 13.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72 ค่า t-test เท่ากบั 37.73  2) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ
เนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยหีลงัเรียนสูงกวา่วิธีสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 13.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72 กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.57  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.86  ค่า t-test เท่ากบั 23.58  ตามล าดบั 
 

ค าส าคญั : การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน  เทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม  วธีิสอนแบบปกติ  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
 

Abstract  
The purposes of this research were 1) to compare students the useful to technology before and after using task based learning 

through augmented reality 2) to compare students the useful to technology between task based learning through augmented reality with 
normal teaching methods. Research designs were quasi-experimental design. The samples used in the research were sixty students from 
prathomsuksa 4 under Cha Am municipality, Phetchaburi province with simple random sampling, and divided in 2 groups, 30 students were 
in experiment group and 30 students were in control group. The tools used in the research were learning management plans by task based 
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learning through augmented reality, learning management plans by normal teaching methods, the useful to technology form. The statistics 
used to analyze data were the mean, standard deviation and t-test. 

The research found that 1) the useful to technology after using task based learning through augmented reality significantly higher 
than before learning at .05 level. The mean was 7.40, standard deviation was 0.81 before learning. The mean was 13.40, standard deviation 
as 0.72 after learning and T-test was 37.73 2) students after learning by task based learning through augmented reality have significantly 
higher than learning by normal teaching methods at .05 level. Students in the experimental group, the mean was 13.40, standard deviation 
was 0.72 after learning. Students in the Control group, the mean was 8.57, standard deviation was 0.86 after learning. T-test was 23.58, 
respectively.    

 

Keywords : Task Based Learning, Augmented Reality,  Normal Teaching Methods,  Useful to Technology    
 
 

บทน า   
ประเทศไทยได้ก าหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2554 - 2563 หรือ ICT 2020  

ในยทุธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาทุนมนุษยท่ี์มีความสามารถในการสร้างสรรคแ์ละใชส้ารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและ
รู้เท่าทนั โดยมีนโยบายใหค้วามส าคญักบัการจดัการศึกษาท่ีเนน้การสร้างนวตักรรม ลดความเหล่ือมล ้า สร้างโอกาสในการเขา้ถึง
การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน โดยก าหนดให้สถาบนัการศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตอ้งน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน มีสัดส่วนของจ านวนชัว่โมงเรียนไม่นอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึงของจ านวน
ชัว่โมงเรียนทั้ งหมดในหลกัสูตร และปรับปรุงเน้ือหาการสอนท่ีเสริมสร้างทกัษะ 3 ประการ คือ ทกัษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT literacy) การรอบรู้ เขา้ถึง สามารถพฒันาและใชส้ารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ (Information 
literacy) และการรู้เท่าทันส่ือ (Media literacy) เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุก  มีแรงจูงใจในการเรียนและ 
มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั [1]  
 ส าหรับการจดัการเรียนการสอนดา้นเทคโนโลยีท่ีผ่านมา พบว่ามีปัญหานกัเรียนขาดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  
ทั้งในการเรียนและการด าเนินชีวิตประจ าวนั ซ่ึงเกิดจากครูผูส้อนขาดเทคนิคการสอนท่ีดี ใชก้ารสอนแบบเดิม ๆ ท่ีเน้นครูเป็น
ศูนยก์ลาง สอนแบบบรรยายแลว้ให้ผูเ้รียนปฏิบติัตาม ซ่ึงผูเ้รียนบางคนอาจตามครูไม่ทนั ไม่สามารถจดจ าและไม่สามารถน าไป
ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง ดงับทความของรัชนี อมาตยกุล [2] ท่ีไดก้ล่าววา่ บา้นเราครูสอนดีก็มีมาก ครูสอนให้ยากก็มีไม่นอ้ย การสอน
สับสนขาดเทคนิคท่ีชดัเจน ท าใหเ้ดก็ไม่อยากเรียน ไม่เก่ง สมองไม่เปิด ดูจากคะแนนสอบของเดก็แลว้ ครูส่วนใหญ่ตอ้งมีปัญหาเร่ือง
เทคนิคการสอนแน่นอน จากปัญหาดงักล่าว จึงถือเป็นปัญหาส าคญัท่ีครูผูส้อนตอ้งคิดหาวิธีจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
อยา่งเร่งด่วน  พร้อมทั้งปรับเปล่ียนวิธีสอนจากผูน้ าเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือ เนน้ให้ผูเ้รียนคิดและเรียนรู้ดว้ยตนเอง ปฏิบติัเอง  
แกปั้ญหาเอง ทั้งน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัดา้นการเรียนคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานของอานนท์  สายค าฟู [3] ท่ีพบว่า เด็กไทยปัจจุบนั
ช านาญในการใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์มากข้ึน แต่ไม่สามารถเป็นผูพ้ฒันาทางดา้นคอมพิวเตอร์ได ้เพราะเด็กไทย
มกัไดเ้รียนรู้ในรูปแบบทฤษฎี ฝึกปฏิบติันอ้ย ไม่มีการน าความรู้มาต่อยอดทางความคิด ซ่ึงธรรมชาติของการจดัการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ควรสอนทฤษฎีนอ้ย เนน้ให้นกัเรียนฝึกปฏิบติั ถา้นกัเรียนคนใดพบปัญหาหรือมีขอ้ซักถามผูส้อนควรเขา้ไปอธิบายท่ี
เคร่ืองโดยตรง อีกทั้งจากรายงานการประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561 สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศ (Local Competency Test : LCT)  ด้านท่ี 5 เร่ืองความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ปรากฏวา่ ในภาพรวมของสถานศึกษาทัว่ประเทศมีคะแนนต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้ [4] 
 กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยตีามการประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนในสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 1) เลือกและใช้เทคโนโลยีไดเ้หมาะสมตามวยั   2) มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี   
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3) สามารถน าเทคโนโลยไีปใชพ้ฒันาตนเอง  4) ใชเ้ทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์5) มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยี [5] องคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยพฒันาผูเ้รียนใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  เน่ืองจากโลกในยคุปัจจุบนั
มีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใชใ้นทุกดา้นของชีวิต  โดยเฉพาะการศึกษา ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนใชเ้ทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้   
หากผูเ้รียนไม่มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยจีะเรียนรู้ไดช้า้ ใชชี้วิตล าบาก  
  จากปัญหาดงักล่าว  ท าให้ผูว้ิจยัสนใจในการศึกษาคน้ควา้เทคนิควิธีสอนจนพบว่าการเปล่ียนแปลงกระบวนการเรียน 
การสอนโดยเนน้การปฏิบติัผา่นการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน (Task - based learning) เป็นวิธีท่ีช่วยให้การเรียนการสอนแบบ
ดั้งเดิมเปล่ียนไป เน่ืองจากภาระงานเป็นส่ิงท่ีวดัความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยขีองผูเ้รียนไดอ้ยา่งชดัเจน   การออกแบบภาระงาน
จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูส้อนควรค านึงถึง เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อการน ามาสร้างภาระงาน ไดแ้ก่  เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
(Augmented Reality : AR)  เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีท่ีผสมโลกของความจริง (RealWorld) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual World)  
โดยใชว้ิธีซ้อนภาพสามมิติท่ีอยู่ในโลกเสมือนไปอยู่บนภาพในโลกของความจริง ท าให้ผูใ้ชไ้ดเ้ห็น ไดรู้้สึกเหมือนเขา้ไปอยู่ใน
ส่ิงแวดลอ้มนั้นจริงผา่นกลอ้งดิจิตอลของแท็บเลต็  สมาร์ตโฟน หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ  รักษพล  ธนานุวงศ ์[6] และในปัจจุบนัมนุษยมี์
การพฒันาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดน่ิง  มีการน าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมมาใชโ้ดยการสแกนผ่านคิวอาร์โคด้ เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัดา้นการแพทย ์การทหาร การใชชี้วิต และท่ีส าคญั คือ  ดา้นการศึกษาหรือท่ีเรียกวา่ นวตักรรมการศึกษา  
ซ่ึงช่วยให้การจดัการเรียนการสอนด าเนินไปไดอ้ย่างรวดเร็ว  เขา้ใจง่าย และการน าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเขา้มาใชใ้นการ
เรียน จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ เร้าใจ มีปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดส้ัมผสัประสบการณ์
ใหม่ในการเรียน  
 จากเหตุผลขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมมา
ใชจ้ดัการเรียนการสอน  เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี ส่งเสริมความสุขในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
สร้างสรรค์ช้ินงานท่ีเป็นนวตักรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความน่าสนใจ สามารถแสดงรูปภาพแบบ 3 มิติเพื่อ
ประกอบการเรียนไดอ้ยา่งสมจริง เพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู้ ส่งเสริมความสามคัคี การมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัเพ่ือนในการท างาน 
และเกิดเป็นช้ินงานท่ีมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น และยงัเป็นการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยขีองผูเ้รียนใหสู้งข้ึนไดอี้กดว้ย    
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ

เนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนระหว่างการจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานผ่าน
เทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมกบัวธีิสอนแบบปกติ    

 

วธีิด าเนินการวจิัย  
 ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สังกดัเทศบาลเมืองชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 9 โรงเรียน  447 คน   
    กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอ า (วนัครู 2501)  อ  าเภอชะอ า   
จงัหวดัเพชรบุรี  สังกดัเทศบาลเมืองชะอ า จ านวน 60 คน ดว้ยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เพ่ือเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม จ านวน 30 คน และ
กลุ่มควบคุมใชว้ธีิสอนแบบปกติ จ านวน 30 คน  
  แบบแผนการวิจยั  เป็นการวจิยัแบบก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Design) กลุ่มตวัอยา่งมี 2 กลุ่ม ไดม้าโดยใชก้ารสุ่ม
อยา่งง่าย  (Simple Random Sampling) เพ่ือเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (Randomized 
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Control Group Pretest-posttest Design)  โดยกลุ่มทดลองใชว้ธีิจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม 
และกลุ่มควบคุมใชว้ธีิสอนแบบปกติ แบบแผนการวจิยัเขียนเป็นแผนภูมิ [7] ไดด้งัน้ี  
 

กลุ่ม สอบก่อน ตวัแปรอิสระ สอบหลงั 
E T1 X T2 
C T1 - T2 

 

ความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นรูปแบบการวจิยั 
  X แทน ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)   
                         คือ การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยเีสมือนจริง   
  E   แทน กลุ่มทดลอง (Experimental Group) 
  C  แทน กลุ่มควบคุม (Control Group) 
  T1  แทน การสอบก่อนท่ีจะท าการทดลอง (Pretest) 
  T2 แทน การสอบหลงัจากท่ีท าการทดลองแลว้ (Posttest) 
 

ในการทดลองคร้ังน้ี ใชเ้วลาด าเนินการทดลอง 16 ชัว่โมง ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
การทดลองน้ีใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  โรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอ า  (วนัครู 2501)  จ านวน 2 หอ้งเรียน  

 

การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย  
 แผนจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาเทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ) เร่ือง การน าเสนอขอ้มูลด้วยซอฟต์แวร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีใช้ส าหรับกลุ่มทดลอง จ านวน 5 แผน 
การจดัการเรียนรู้ รวม 16 ชัว่โมง โดยมีขั้นตอนการสร้างดงัต่อไปน้ี 1) ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 
2551  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  รายวชิาเทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   
2) ศึกษาเอกสาร งานวิจยั แนวคิด ทฤษฏี รูปแบบการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานและเทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสริม 3) จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การน าเสนอขอ้มูลดว้ยซอฟตแ์วร์  ซ่ึงเนน้ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ทั้งทฤษฎีและ 
การปฏิบติั เรียนรู้ดว้ยการคน้ควา้หาความรู้จากอินเทอร์เน็ต  เน้นฝึกการท างานร่วมกบัเพ่ือนในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
เทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม  และน าเสนอผลงานของตนเองพร้อมทั้งน าผลงานของตนเองไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง  ดงัตารางท่ี 1 
จากนั้น 4) น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และปรับปรุงแกไ้ข แลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าเท่ากบั 0.90   5) น าแผนการ
จดัการเรียนรู้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นชะอ า อ  าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีไม่ใช่
กลุ่มทดลอง ผลการทดลองพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม สามารถวดัผลได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้   
6) น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมไปจัดพิมพ์เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ฉบบั
สมบูรณ์  น าไปใชก้บักลุ่มทดลองต่อไป 
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ตารางท่ี 1 แผนการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม  

  ภาระงาน คือ ใหผู้เ้รียนจบักลุ่มกบัเพ่ือน แลว้ช่วยกนัสร้างช้ินงานโดยใชเ้ทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม โปรแกรม Zappar  
เร่ือง โรงเรียนของเรา 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  มีขั้นตอนการสร้างดงัต่อไปน้ี 1) ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ รายวชิาเทคโนโลย ี (วทิยาการค านวณ) ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4  2) ศึกษาเอกสารงานวิจยั แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีสอนแบบปกติ 3) จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบ
ปกติ จ านวน 5 แผนการจดัการเรียนรู้ 16 ชัว่โมง ส าหรับแผนการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมและ
แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ เร่ือง การน าเสนอขอ้มูลดว้ยซอฟตแ์วร์ มีความแตกต่างกนั เปรียบเทียบไดด้งัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2  การเปรียบเทียบแผนการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมกบัแบบปกติ 

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
ผ่านเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม 

การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

1.  ขั้นก่อนปฏิบัติงาน 
 ครูเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนการปฏิบัติงาน  
โดยกระตุ้นให้ผู ้เ รียนกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมในขั้นตอนน้ีครูผูส้อนจะเตรียมรูปภาพ เสียง วีดีโอ
ท่ีจะใชใ้นการปฏิบติังานใหผู้เ้รียนรับรู้ก่อนท่ีจะเรียน 
2.  ขั้นปฏิบัติงาน 
 2.1 ขั้นปฏิบัติ 
 ครูผูส้อนสอนส่ิงท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนเรียนรู้ แจง้ภาระ
งานให้ผู ้เ รี ยนทราบ พร้อมทั้ งก าหนดเวลาในการ
ปฏิบติังานและใหผู้เ้รียนปฏิบติัภาระงาน 
 2.2 ขั้นวางแผน 
 ผูเ้รียนวางแผนและเรียบเรียงขอ้มูลตามกระบวนการท่ี
ตนเองท าในภาระงาน ครูผู ้สอนจะท าหน้าท่ีให้ความ
ช่วยเหลือ แนะน า เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจใหผู้เ้รียน 
 2.3 ขั้นรายงาน 
     ผูเ้รียนน าเสนอผลการปฏิบติังานของตนเอง โดยใชก้าร
พูดรายงานหนา้ชั้น   การเขียนเล่าเร่ือง   หรือการใช้วีดีโอ
ประกอบการรายงาน     

1.  ขั้นน า 
 ครูผูส้อนยกสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีเก่ียวขอ้ง
กับเร่ืองท่ีเรียน และบอกเร่ืองท่ีจะเรียนให้ผูเ้รียนทราบ  
ครูทบทวนความรู้พ้ืนฐานท่ีเ ก่ียวข้องกับเ ร่ืองท่ีเรียน  
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใหผู้เ้รียน 
2.  ขั้นสอน 
 ครูผูส้อนสอนตามแนวทางของคู่มือการจดักิจกรรม การ
เรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชา เทคโนโลยี  
(วิทยาการค านวณ) หลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560) ดงัน้ี ครูผูส้อน
บรรยายความรู้ให้ผูเ้รียนฟัง โดยการใช ้หนงัสือเรียน ส่ือวีดี
ทัศน์จาก Microsoft PowerPoint พร้อมทั้ งจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาส ลงมือปฏิบติั ท างานร่วมกนั และ
ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น ครูผูส้อนใชเ้ทคนิควิธีการสอน
ต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ใหผู้เ้รียนใชค้วามรู้ ความเขา้ใจ
ในการท าแบบฝึกหดัจากใบงาน  ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติังานตาม
กิจกรรมท่ีครูผูส้อนก าหนดใหน้กัเรียนไดท้ างานร่วมกนั และ
น าเสนอผลงานของตนเองใหค้รูผูส้อน และเพื่อนฟัง  

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง จ านวน (ช่ัวโมง) 

1 สืบคน้ใหต้รงใจโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต   3 
2 รู้จกัฉนั...ผา่นไมโครซอฟตเ์วร์ิด   3 
3 โปรแกรมจดัการตวัเลข   3 
4 นกัพรีเซนตค์นเก่ง   3 
5 น าเสนองานใหปั้ง...ดึงดูดคนฟังตั้งแต่เร่ิม                      4 

 รวม 16 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
10 (September - December)  25  - 34  (2020)  Vol. 10, No. 3 

30 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่10 (ฉบบัที ่3)  กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ตารางที ่2  (ต่อ) 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
ผ่านเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม 

การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

3.  ขั้นหลงัปฏิบัติงาน 
 3.1 ขั้นวเิคราะห์ 
 ผูเ้รียนทุกคนในห้องจะร่วมกนัคิดวิเคราะห์จากผลงาน
การปฏิบัติภาระงาน โดยครูผู ้สอนจะเป็นเพียงผู ้ให้
ค  าแนะน าใหส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึนเท่านั้น   
 3.2 ขั้นฝึกหัด 
 ครูผู ้สอนเน้นและให้เวลาผู ้เ รียนฝึกฝนตนเองให้ 
มีความคล่องแคล่วในการปฏิบติัภาระงานใหม้ากยิง่ข้ึน 
 3.3 ขั้นติดตามผล 
 ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับภาระงาน  ปัญหา 
อุปสรรค การแกไ้ข การพฒันาให้ดีข้ึน โดยครูผูส้อนอาจ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนน าเสนอผลงานของตนเองให้ผูอ่ื้นนอก
หอ้งเรียนไดช้มต่อไป 

 3.  ขั้นสรุป 
 ครูผูส้อนและนกัเรียนอภิปรายความรู้จากเร่ืองท่ี เรียน
ร่วมกัน โดยครูผู ้สอนอาจใช้ค  าถามให้นักเรียน  สรุป
บทเรียนเป็นรายบุคคล หรือให้นักเรียนช่วยกัน สรุป
บทเรียน 

 

3. แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  มีขั้นตอนการสร้างดงัต่อไปน้ี 1) ศึกษาแบบประเมินสมรรถนะส าคญั
ของผูเ้รียนดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี ของกระทรวงศึกษาธิการตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 
2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560)  2) สร้างแบบประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี ท่ีประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ เลือกและใช้
เทคโนโลยไีดเ้หมาะสมตามวยั, มีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี, สามารถน าเทคโนโลยีไปใชพ้ฒันาตนเอง, ใชเ้ทคโนโลยีใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค,์ มีคุณธรรม จริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยี จ านวน 5 ขอ้ 3) น าแบบประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และปรับปรุงแกไ้ข แลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูก
ตอ้ง ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าเท่ากบั 0.93 4) น าแบบประเมินความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยท่ีีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นชะอ า อ  าเภอชะอ า 
จงัหวดัเพชรบุรี สังกดัเทศบาลเมืองชะอ า ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน ผลการทดลองพบวา่ แบบประเมินความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยีท่ีน าไปใชมี้ความเหมาะสม  สามารถน าไปใชว้ดัความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีของผูเ้รียนไดต้รงตาม
เป้าหมายของการจดัการศึกษา 

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 1 ผลงานการปฏิบติัภาระงานของผูเ้รียน เร่ือง โรงเรียนของเรา (ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั)   
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รูปท่ี 2 ผลงานการปฏิบติัภาระงานของผูเ้รียน เร่ือง โรงเรียนของหนู...ชอบดู AR (ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั) 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีของนกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผ่าน
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมและวิธีสอนแบบปกติ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
    2. เปรียบเทียบความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบเนน้
ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม โดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent 
  3. เปรียบเทียบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานผ่าน
เทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมกบัวธีิสอนแบบปกติ  โดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent  
 

ผลการวิจัย  
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยก่ีอนและหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ
เนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม 

กลุ่มทดลอง n X S.D. t P 
ก่อนเรียน 30 7.40 0.81 

37.73* 0.00 
หลงัเรียน 30 13.40 0.72 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีก่อนและหลงัเรียนของนักเรียนกลุ่มท่ีได้รับ 

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 7.40  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.81 และหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 13.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72 มีค่า t-test เท่ากบั 37.73  
ค่า Sig เท่ากบั 0.00 ซ่ึงเม่ือพิจารณาคะแนน t-test พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวาม
เป็นจริงเสริม มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยหีลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระ
งานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมกบัวธีิสอนแบบปกติ 

กลุ่มตวัอย่าง n X S.D. t P 
กลุ่มทดลอง 30 13.40 0.72 

23.58* 0.00 
กลุ่มควบคุม 30 8.57 0.86 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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  จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยหีลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บ การจดัการเรียนรู้
แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมกบัวิธีสอนแบบปกติ  กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 13.40 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.72  และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.86  มีค่า t-test เท่ากบั 23.58  
ค่า Sig เท่ากบั 0.00 ซ่ึงเม่ือพิจารณาคะแนน t-test พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวาม
เป็นจริงเสริมมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสูีงกวา่วธีิสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

อภิปรายผลการวิจัย  
1. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยก่ีอนเรียนกบัหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวาม

เป็นจริงเสริม ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม   
มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยหีลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้
ท่ี 1 ทั้งน้ีเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เป็นการสอนท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้
จากการปฏิบติัจริง มีการแจง้เป้าหมายของภาระงานอยา่งชดัเจน นกัเรียนไดคิ้ด ไดป้ฏิบติั และไดท้ างานอยา่งเป็นขั้นตอนโดยใช้
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมท่ีเป็นการซ้อนภาพสามมิติท่ีประกอบดว้ยขอ้ความ  รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอทบัลงไปบนภาพท่ีมี
สภาพแวดลอ้มจริงในเวลานั้นเป็นพ้ืนหลงั เกิดเป็นการสร้างสรรคช้ิ์นงานดา้นเทคโนโลยีท่ีมีคุณค่า ส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนุสรา ดาราพงษ ์[8] ท่ีไดศึ้กษา เร่ือง การพฒันาผลการเรียนรู้การแปลงทาง
เรขาคณิตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงาน พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียน  ความสามารถในการปฏิบัติภาระงานของนักเรียนอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของสราลี หลงแยม้ [9]  
ไดท้ าการศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันาทกัษะการฟัง พูด  ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้
แบบเนน้ภาระงาน ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานมีทกัษะการฟัง พดู ภาษาองักฤษหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีเน่ืองจากการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานท าใหน้กัเรียนไดฝึ้กสมองใน
การท างาน ฝึกการแกปั้ญหา ฝึกการใหเ้หตุผลในการท างาน รู้จกัคิดอยา่งเป็นระบบ ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง มีความเขา้ใจท่ียาวนาน  มี
ความรับผิดชอบ ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานวิจยัของนงคราญ  ศรีสะอาด [10] ไดศึ้กษา เร่ือง  การสร้างสภาพแวดลอ้ม
ทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้   เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ผลการวิจยัพบวา่ เทคโนโลยเีสมือนจริงท าใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มีความสามารถ
ในการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก  
 2. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริมกบัวิธีสอนแบบปกติ  จากการวิจยัพบว่า  นกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผ่านเทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสริมมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีหลังเรียนสูงกว่าวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ทั้งน้ีเพราะการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม ท าใหน้กัเรียน
ทราบถึงเป้าหมายท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนหลงัการจดัการเรียนรู้  ผูเ้รียนมีการท างานร่วมกบัเพ่ือน  ส่งเสริมการปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีผ่านการใชเ้ทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสนุกสนานในการ
เรียนรู้  เขา้ใจบทเรียนไดง่้ายข้ึน สนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีการศึกษาคน้ควา้ คิดวิเคราะห์ดว้ยตนเอง อีกทั้งยงัส่งเสริมการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี เกิดความคงทนในการเรียนรู้มากกว่าการสอนแบบปกติท่ีเป็นการมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการฟัง
ครูผูส้อนบรรยายและไดป้ฏิบติังานเพียงเลก็นอ้ยในบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีตึงเครียด ไม่สนุกสนานในการเรียน ส่งผลให้เกิดการ
เบ่ือหน่ายและปิดกั้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนได้  สอดคล้องกับงานวิจัยของดนุภัค เชาว์ศรีกุล [11] ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ือง  
การพฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในศตวรรษท่ี  21 ส าหรับนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
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ตอนตน้โดยมีการเปรียบเทียบนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ กลุ่มละ 30 คน 
ผลการวิจยัพบว่า  นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารสูงกวา่กลุ่มควบคุม มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  และมีความพึงพอใจในการเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนุสรา ปัญญานะ 
[12] ไดท้ าการศึกษาวิจยั เร่ืองการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อพฒันาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยแีละผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลอง
ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนแบบโครงงาน มีคะแนนความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีเรียนรู้
แบบบรรยายอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 อีกทั้งยงัมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 
และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนคอมพิวเตอร์สูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 ทั้งน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของทศัรินทร์  บุญพร้อม  [13] ท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันาบทเรียนแบบผสมผสานดว้ยเทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด 
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนแบบผสมผสานดว้ยเทคนิค การเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยหีลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  นกัเรียนมีความสุขในการเรียน  
มีความพึงพอใจต่อบทเรียนแบบผสมผสานอยู่ในระดับมาก และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของสรรเสริญ เลาหสถิต [14] ท่ีได้
ท าการศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันาแอปพลิเคชนัการเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารผ่านบทสนทนาภาษาองักฤษใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ดว้ยการ์ตูนเคล่ือนไหว ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีความรู้ดา้นไวยากรณ์สูงข้ึน นกัเรียนมีความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลย ี และมีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชนัการ์ตูนเคล่ือนไหวอยูใ่นระดบัมาก   

 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

   จากผลการวจิยัพบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม ท าใหผู้เ้รียนมี ความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยีสูงข้ึน เขา้ใจบทเรียนง่ายข้ึน ไดคิ้ด ปฏิบติั ท างานอย่างเป็นขั้นตอน เกิดเป็น การสร้างสรรค์ช้ินงานดา้น
เทคโนโลยท่ีีมีคุณค่า น าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง  ดงันั้นทางโรงเรียนควรไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุนใหน้ าการจดัการเรียนรู้แบบ
เนน้ภาระงานผา่นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนใหม้ากข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ภาระงานผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมท่ีมีต่อตวัแปรอ่ืน 
นอกเหนือจากความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เช่น ดา้นความคิดสร้างสรรค์ ดา้นความฉลาดทาง
อารมณ์ ดา้นกระบวนการกลุ่ม เป็นตน้   
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์การวิจยั คือ 1) เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความต้องการในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน โดยบูรณาการภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  2) เพื่อพฒันากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 3) เพื่อทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียน และ 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ความรู้เก่ียวกบัวดัมหาธาตุ
วรวิหาร ความสามารถการเป็นมคัคุเทศก์ และความสามารถในการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร การวิจยัน้ีเป็นเป็นการวิจยัและพฒันา 
(R&D) ใชแ้บบแผนการวิจยัแบบ The One-Shot Case Study โดยทดลองกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟเพชรบุรี จ  านวน 
15 คน ท่ีไดม้าดว้ยการเป็นอาสาสมคัร ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 1) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   
2) แบบประเมินความรู้เก่ียวกบัวดัมหาธาตุวรวิหาร  3) แบบประเมินความสามารถการเป็นมคัคุเทศก์ 4) แบบประเมินความสามารถในการ
พดูเพื่อการส่ือสาร การวเิคราะห์ขอ้มูลใชค่้าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 

ผลกาวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมพฒันาผู ้เรียน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี โดยบูรณาการภาษาองักฤษ ผูเ้รียนและผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งการให้มีการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนท่ีมุ่งเนน้การศึกษาจากสถานท่ีจริง ลงมือปฏิบติัตนเอง จากประสบการณ์ตรง ผา่นแหล่งเรียนรู้ วดัผลประเมินผลตามสภาพจริง 
จากตวัผูเ้รียนเอง เพื่อน ครูผูส้อนและนกัท่องเท่ียว 2)  ผลการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์
ทอ้งถ่ิน โดยบูรณาการภาษาองักฤษ ประกอบด้วย (1) หลกัการ (2) เป้าหมาย (3) แนวการปฏิบติักิจกรรม (4) รูปแบบการจดักิจกรรม  
(5) ค าอธิบายรายวิชา  (6) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (7) โครงสร้างการจดักิจกรรม (8) ส่ือ (9) การวดัและประเมินผล (10) แผนการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน จ านวน 4 แผน ใชใ้นการจดัการเรียนรู้ดว้ยการบูรณาการภาษาองักฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก ์3) ผลการ
ทดลองการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี โดยบูรณาการภาษาองักฤษ  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์และเน้นการปฏิบัติ 6 ขั้นตอน ได้แก่  (1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (2) ขั้นศึกษา (3) ขั้นปฏิบัติ   
(4) ขั้นสรุป (5) ขั้นปรับปรุง (6) ขั้นประเมินผล  พบว่า ผูเ้รียนมีความสนใจ และความกระตือรือร้นในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นมคัคุเทศก์จาก
สถานท่ีจริงไดดี้ และ4) ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน พบว่า   
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(1) ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัวดัมหาธาตุวรวิหาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี (2) ผูเ้รียนมีความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก ์โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัดี (3) ผูเ้รียนมีความสามารถในการพดูภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 
 

ค าส าคญั : การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน, มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน . การบูรณาการ 
 

Abstract  
The purposes of this research were to 1) study the fundamental data and needs for the development of activities for learners 

development to improve the ability of local guides in Phetchaburi province by integrating English of elementary students 2) develop learner 
development activities. 3) implement learner development activities, and 4) evaluate and improve learner development activities about 
knowledge about Wat Mahathat Worawihan, Phetchaburi province, ability to be a guide and ability to speak communicatively. This research 
was a research and development approach using the one-shot case study. The learner development activities were conducted with 15 
elementary students at St. Joseph Phetchaburi School in the first semester of the academic year 2018 through the volunteer sampling. The 
instruments of this research were 1) the learner development activities, 2) knowledge assessment about Wat Mahathat Worawihan  
3) evaluation of the ability to guide 4) speech assessment for communication. The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation 
and content analysis. 

The research results were: 1) the studying of fundamental information found that the students and participants need to study about 
knowledge of Wat Mahathat Worawihan, ability to be a guide and ability to speak communicatively by practice from the actual location. 
Moreover, practice by yourself from direct experience through learning resources and real evaluation by students, friends, teachers and 
tourists. 2) the results of developments the learner development activities found that the leaner development activities consisted of  
(1) principles  (2) goals  (3) guidelines of activities  (4) patterns  of  activity  (5) description of learning course (6) objectives  (7) framework  
of  activities  (8) material / resources  (9) measurement and evaluation, and (10) 4 lesson plans of learner development activities. Implement 
learning management to improve the ability of local guides by integrating English. 3) The implementation of learner development activities 
by experience-based learning management and focusing on practice 6 steps ; (1) introduction (2) analysis (3) practice (4) conclusion  
(5) improve, and  (6) evaluation. The learners have a good interest and enthusiasm in performing as a tour guide from a real location.  and  
4) the evaluation and improvement of the  learner development activities found that (1) knowledge assessment about Wat Mahathat Worawihan 
were at a good level (2) evaluation of  the ability  to be a guide were at a good level, and 3) speech assessment were at a good level.    

 

Keywords : The  Development of  Activities for  Learners , The Ability of Local  Guides  in  Phetchaburi  Province 
 
 

บทน า   
 ในโลกยคุปัจจุบนั ภาษาองักฤษเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัยิง่ เพราะเป็นภาษาท่ีเป็นภาษาสากลท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย และมี
บทบาทท่ีส าคญัในการติดต่อส่ือสารในทุก ๆ ดา้น เช่น ดา้นการศึกษา การเมือง การคา้ การท่องเท่ียว เป็นตน้ นอกจากน้ีก็ยงัใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และอ่ืน ๆ ทุกคนจ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจภาษาองักฤษ เพ่ือสามารถใชส่ื้อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้
เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัและบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งแทจ้ริง การท่ีผูเ้รียนจะเรียนภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งมี
การใชอ้ยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน ขอ้หน่ึงท่ีกล่าววา่ ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับ
และส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม [1] [2] ทั้ งน้ีในสังคมโลกการเรียน
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง เพราะใชใ้นการส่ือสาร การแสวงหาขอ้มูล และเพื่อการประกอบ
อาชีพ ภาษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด การเรียนการสอนภาษาองักฤษในปัจจุบนั มุ่งเน้น
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ความสามารถในการส่ือสารได้ โดยเฉพาะความสามารถในดา้นการพูดเป็นส่ิงส าคญัยิ่ง ซ่ึงจะตอ้งเนน้ไปถึงการมีส่วนร่วมทาง
ภาษาให้มากท่ีสุด คือ ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้การพูดอยา่งเป็นธรรมชาติ จนเกิดความสามารถส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ และมีการ
โตต้อบหรือพูดคุยกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ [3] และทกัษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีทุกคนจะตอ้งเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 
3R x 7C ในทกัษะ Communications Information and media literacy ( การส่ือสาร สารสนเทศและเท่าทนัส่ือ) ผูส้อนจึงจ าเป็นจดั
กิจกรรมทางภาษาข้ึนในห้องเรียน เพ่ือใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดใ้ชภ้าษาตามระดบัความสามารถของตนเองอยา่งแทจ้ริงผูเ้รียนจะตอ้ง
ใชกิ้จกรรมการแสดงออกทางภาษา โดยเฉพาะการพูด การน ากิจกรรมทางภาษามาฝึกฝนความสามารถทางภาษา จะท าให้ผูเ้รียน
เกิดความสนุกสนาน ไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายในการเรียนและไดรั้บความรู้โดยไม่รู้ตวั  [4] 
 ดงันั้น ในการจดัการเรียนการสอนภาษาท่ีดี ผูเ้รียนจะตอ้งมีโอกาสไดฝึ้กทกัษะการใชภ้าษาใหม้ากท่ีสุด ทั้งในหอ้งเรียน
และนอกหอ้งเรียน การจดักระบวนการเรียนการสอนตอ้งสอดคลอ้งกบัธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะของภาษา การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษา จึงควรจดักิจกรรมให้หลากหลาย ทั้งกิจกรรมการฝึกทกัษะทางภาษาและกิจกรรมฝึกผูเ้รียนให้รู้วิธีการเรียน
ภาษาดว้ยตนเองควบคู่ไปดว้ย อนัจะน าไปสู่การเป็นผูเ้รียนท่ีพ่ึงตนเองได ้(Learner Independence) และสามารถเรียนรู้ไดต้ลอด
ชีวิต (Lifelong Learning) โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือในการค้นควา้หาความรู้ในการเรียนสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  
ในการศึกษาต่อ รวมทั้งในการประกอบอาชีพ ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายส าคญัประการหน่ึงของการปฏิรูปการเรียนรู้สังคมโลกปัจจุบนั 
ภาษาต่างประเทศจึงเป็นเคร่ืองส าคญัในการส่ือสารความรู้สึกนึกคิด เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจกนัและกนัในการศึกษาหาขอ้มูลความรู้
และถ่ายทอดวทิยาการต่าง ๆ กระทรวงศึกษาธิการไดพ้ฒันาหลกัสูตรภาษาองักฤษ พทุธศกัราช 2551 เพื่อจดัภาษาองักฤษใหผู้เ้รียน
เลือกเรียนเป็นภาษาต่างประเทศท่ีหน่ึง  ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมการพฒันาหลกัสูตรไดพ้บ
ปัญหาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษาคือ สภาพการจดัการเรียนการสอนมีความหลากหลาย สภาพการจดัการ
เรียนการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทยมีความหลากหลายมากโดยเฉพาะการเร่ิมจดัใหผู้เ้รียนเรียนภาษาองักฤษนั้น โรงเรียนแต่
ละสังกดัจดัให้ผูเ้รียนภาษาองักฤษไม่พร้อมกนั จึงเกิดความวิตกกงัวลในเร่ืองความสามารถของผูเ้รียนท่ีจะรับรู้ภาษาองักฤษใน
ขณะท่ีตอ้งการเรียนภาษาแม่ดว้ยรวมถึงความพร้อมของครูผูส้อนและความจ าเป็นหรือตอ้งจดัใหผู้เ้รียนเรียนภาษาองักฤษ 
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี โดยบูรณาการภาษาองักฤษ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรับฝึกผูเ้รียน
ระดบัชั้นประถมศึกษา ซ่ึงเป็นระดบัชั้นท่ีให้ความสนใจและสามารถต่อยอดในระดบัสูงข้ึนได ้โดยเร่ิมจากการเรียนรู้จากจงัหวดั
ของตนเอง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัของผูเ้รียน  เป็นผูบ้อกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัสถานท่ีส าคญัในดา้น ศิลปะ วฒันธรรมและประวติั
ความเป็นมาทอ้งถ่ินของตนเอง นอกจากน้ีนักเรียนยงัสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใช้สร้างรายไดร้ะหว่างเรียนดว้ยการเป็น
มคัคุเทศกน์ าเท่ียวไดจ้ริงและเกิดความภาคภูมิใจตอ้งการท่ีจะเผยแพร่ทอ้งถ่ินของตนใหก้บันกัท่องเท่ียวไดม้าเท่ียวมากยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 1.  เพ่ือศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและความตอ้งการเก่ียวกบั การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ 
เป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรีโดยบูรณาการภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา 
 2.  เพ่ือพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรีโดยบูรณาการ
ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา  
 3. เพ่ือทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรีโดยบูรณา
การภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา 
 4.  เพ่ือประเมินความสามารถของผูเ้รียนในดา้นความรู้เก่ียวกบัวดัมหาธาตุวรวิหาร ความสามารถการเป็นมคัคุเทศก ์และ
ความสามารถในการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  
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ขอบเขตการวจิยั  
 1. กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 
ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 15 คน ท่ีไดม้าดว้ยการเป็นอาสาสมคัรเขา้เรียนชมรมภาษาองักฤษ และศึกษาอยูใ่น
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมจ านวน 20 ชัว่โมง โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบั ประวติัวดัมหาธาตุวรวิหาร 
พระปรางค ์5 ยอด วิหาร และอุโบสถ 
 2.  ตวัแปรในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาตวัแปรตามรายละเอียดดงัน้ี 
               ตวัแปรตน้  คือ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
                 ตวัแปรตาม คือ 1) ความรู้เก่ียวกบัวดัมหาธาตุวรวหิาร  2)  ความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก ์3)  ความสามารถการ
พดูภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นลกัษณะของการวิจยัและพฒันา (Research and Development : R & D) ใชแ้บบกลุ่มเดียวทดสอบ

หลงั (One –Shot Case Study) กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟเพชรบุรี ท่ีก าลงัศึกษา
อยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ท่ีไดจ้ากการเป็นอาสาสมคัร(volunteer sampling) จ านวน 15 คน ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมชมรม
ภาษาองักฤษ มีการวจิยั 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1  การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 
        ศึกษาแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจงัหวดั
เพชรบุรี โดยการบูรณาการภาษาองักฤษ วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ท่ีสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   
โดยการศึกษาจากเอกสาร และศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนเก่ียวกบัรูปแบบของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การจดักิจกรรมเรียนรู้ 
การวดัและประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยใชแ้บบสอบถาม ศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน  
ครูฝ่ายวชิาการ ครูสอนภาษาองักฤษ ปราชญช์าวบา้นและมคัคุเทศก ์โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ 

ขั้นตอนที ่2  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 จากการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
การศึกษาความคิดเห็นและความตอ้งการเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การวดัและประเมินผล และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีผ่านการวิเคราะห์แลว้ด าเนินการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนฉบับร่างท่ีประกอบด้วย  1) หลักการ  
2) เป้าหมาย 3) แนวการจัดกิจกรรม 4) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5) ค  าอธิบายรายวิชา 6) จุดประสงค์การเรียนรู้  
7) โครงสร้างการจัดกิจกรรม 8) ส่ือ 9) การวดัและประเมินผล 10) หน่วยการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 แผน ประกอบด้วย  
1) มาเรียนรู้เก่ียวกบัมคัคุเทศกก์นัเถอะ 2) การส่ือสารเพ่ือการท่องเท่ียว  3) ถ่ินเรา เรารัก 4) ฝึกท าหนา้ท่ีมคัคุเทศก ์ ท าคู่มือพฒันา
ผูเ้รียนฉบบัร่าง  ตรวจสอบความเหมาะสมขององคป์ระกอบและความสอดคลอ้งในคู่มือกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สร้างเคร่ืองมือ 
ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบคุณภาพคุณภาพ ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  
โดยน าแบบประเมินค่า ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item Objective Congruence : IOC โดยมีค่า 0.60 - 1.00 มีความสอดคลอ้ง
เหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้ และตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน โดยการใช้การสนทนากลุ่ม  
(Focus Group) เพื่อพิจารณาความถูกตอ้ง เหมาะสมและตรวจสอบความสอดคลอ้งของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
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 ขั้นตอนที ่3  การทดลองใช้จัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 ทดลองใช้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนกบันักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี จ านวน 15 คน  
โดยใช้แผนการวิจัยแบบ The One-shot Case Study  ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ระยะเวลา 20 ชั่วโมง ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2561 โดยจดักิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทั้งรายบุคคล และกระบวนการกลุ่ม ประกอบดว้ยการสนทนา 
ซักถาม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การพูดคุยกบัชาวต่างชาติ รวมถึงการศึกษานอกสถานท่ีและไดล้งมือปฏิบติัจริง กิจกรรมบทบาท
สมมติ และใบความรู้ การศึกษาจากเอกสารและส่ือเทคโนโลยี เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความสนใจ มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติักิจกรรมและฝึกฝนการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ หลงัจากจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้กบันกัเรียนจบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
แลว้ ท าการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์
ทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี โดยบูรณาการภาษาองักฤษ เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนต่อไป เคร่ืองมือ
ท่ีใชแ้ผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

ขั้นตอนที ่4  การประเมนิผลและปรับปรุงกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 1. ประเมินความรู้เก่ียวกบัวดัมหาธาตุวรวิหาร โดยใชแ้บบประเมินความรู้เก่ียวกบัวดัมหาธาตุวรวิหาร (Rating Scale)
วเิคราะห์ขอ้มูลใชค้่า ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉล่ีย (x ̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

2. ประเมินความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์ โดยใช้ ประเมินความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์ (Rating Scale)
วเิคราะห์ขอ้มูลใชค้่า ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉล่ีย (x ̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

3. ประเมินความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยแบบประเมินความสามารถในการพูดส่ือสาร
ภาษาองักฤษ (Rating Scale) วิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่า ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (x ̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) 

4. ปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยน าผลการประเมิน ขอ้เสนอแนะมาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือใหกิ้จกรรมพฒันา
ผูเ้รียนมีความสมบูรณ์และเหมาะสมในการน าไปใชเ้กบ็ขอ้มูลจริงกบันกัเรียนกลุ่มทดลอง 

 

ผลการวจิัย 
 1. ผลการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
เป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี โดยบูรณาการภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา พบวา่ดา้นรูปแบบการจดั
กิจกรรมพฒันา ผูเ้รียนตอ้งการใหจ้ดักิจกรรมการสอน โดยการศึกษานอกสถานท่ีในการฝึกปฏิบติัเป็นมคัคุเทศก ์ดา้นเน้ือหาเก่ียวกบั
การพฒันาทักษะการพูดในการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบว่า ผูเ้รียนตอ้งการเรียนรู้เน้ือหาเก่ียวกับหลักการพูด และวิธีการ
เตรียมการพูด ดา้นเน้ือหาเก่ียวกบัมคัคุเทศก์ในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบว่า ผูเ้รียนตอ้งการเรียนรู้เน้ือหาเก่ียวกบับทบาท
หนา้ท่ีและจรรยาบรรณของมคัคุเทศก ์ดา้นการวดัผลและประเมินผลในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบวา่ ผูเ้รียนตอ้งการการวดัผล
และประเมินผล โดยใชก้ารวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง จากตวันกัเรียนเอง เพื่อน ครูผูส้อน รวมทั้งนกัท่องเท่ียว ดา้นบุคคลท่ี
ผูเ้รียนตอ้งการใหม้าถ่ายทอดความรู้ในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ไดแ้ก่ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน นกัปราชญใ์นทอ้งถ่ิน และครูผูส้อน 
 2. ผลการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี โดยบูรณา
การภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา มีองค์ประกอบท่ีส าคญั คือ 1) หลกัการ 2) เป้าหมาย 3) แนวการจัด
กิจกรรม 4) รูปแบบการจดักิจกรรม 5) ค  าอธิบายรายวิชา 6) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 7) โครงสร้างการจดักิจกรรม 8) ส่ือการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้ 9) การวดัและประเมินผล และ 10) แผนการจดักิจกรรม จ านวน 4 แผน ไดแ้ก่ แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 1  
เร่ืองมาเรียนรู้เก่ียวกบัมคัคุเทศก์กนัเถอะ แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 2  เร่ือง การส่ือสารเพ่ือการน าเท่ียว  แผนการจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 3 เร่ือง ถ่ินเรา เรารัก แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 4 เร่ือง การฝึกปฏิบติัเพ่ือการน าเท่ียว ใชใ้นการ
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จดัการเรียนรู้ดว้ยการบูรณาการภาษาองักฤษเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก ์ ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการ
ปรับระยะเวลาให้เหมาะสมกบักิจกรรมในแต่ละขั้นตอน เกณฑ์การประเมิน ควรระบุรายละเอียดให้ครอบคลุมและวดัไดจ้ริง  
ใชภ้าษาท่ีง่ายในการส่ือสาร 
 3. ผลการทดลองจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถ่ินจังหวดัเพชรบุรี  
โดยการบูรณาการภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์และเนน้การปฏิบติั 6 
ขั้นตอน ไดแ้ก่  (1) ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน (2) ขั้นศึกษา (3) ขั้นปฏิบติั  (4) ขั้นสรุป (5) ขั้นปรับปรุง (6) ขั้นประเมินผล  พบว่า  
ผูเ้รียนบอกรายละเอียดของการท าหนา้ท่ีมคัคุเทศกไ์ดอ้ยา่งชดัเจน ครอบคลุมเน้ือหา ตั้งใจศึกษาขอ้มูล แสดงความคิดเห็น ซกัถาม
ในประเด็นท่ีสนใจ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพูด การพฒันาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีและ
ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือน ไดรั้บความรู้เพ่ิมเติมท่ีชดัเจนจากสถานท่ีจริง กลา้แสดงออกในการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมมากข้ึน 
ผูเ้รียนท าหนา้เป็นมคัคุเทศกไ์ดดี้ พดูไดช้ดัเจน มีเพียงบางคนต่ืนเตน้ มีพดูติดขดัเลก็นอ้ย สามารถพดูโตต้อบกบัชาวต่างชาติและให้
ขอ้มูลเพ่ิมเติมได ้
 4. การประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินจงัหวดั
เพชรบุรี โดยการบูรณาการภาษาองักฤษ พบวา่ 
 1) ผลการประเมินความรู้เก่ียวกบัวดัมหาธาตุวรวิหาร หลงัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการเป็นมคัคุเทศก์ในทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี โดยบูรณาการภาษาองักฤษ ในภาพรวมอยู่ในระดบัดี (  = 2.40, S.D. = 0.48)  
ซ่ึงยอมสมมติฐานการวิจัยขอ้ท่ี 1 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความรู้เก่ียวกับวดัมหาธาตุวรวิหารท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ  
ความถูกต้องของข้อมูล อยู่ในระดับดี (  = 2.47, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ การศึกษาข้อมูลเกร็ดความรู้อ่ืน อยู่ในระดับดี  
(  = 2.40, S.D. = 0.49) และความถูกตอ้งของการตอบค าถาม อยูใ่นระดบัพอใช ้(  = 2.33, S.D. = 0.47)   
 2) ผลการประเมินความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก ์หลงัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินในจงัหวดัเพชรบุรี โดยการบูรณาการภาษาองักฤษ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี (  = 2.51, S.D. = 0.49) 
ยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2  เม่ือมาพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์ท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ  
การท างานเป็นกลุ่ม อยู่ในระดบัดี (  = 2.60, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ บุคลิกภาพ อยู่ในระดบัดี (  = 2.53, S.D. = 0.50) และ  
ความเช่ือมัน่ในตนเอง อยูใ่นระดบัดี (  = 2.40, S.D. = 0.49) 
 3) ผลการประเมินความสามารถการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร หลงัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี โดยการบูรณาการภาษาองักฤษ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  (  = 2.67, S.D. 
= 0.48 ) ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 3 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทกัษะการพูดท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ การแสดงท่าทางท่ี
เหมาะสมกบัการพดู อยูใ่นระดบัดี (  = 2.73, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ การออกเสียงถูกตอ้งชดัเจน อยูใ่นระดบัดี  (  = 2.67, S.D. = 
0.47) และการใชถ้อ้ยค าและส านวนท่ีถูกตอ้ง อยูใ่นระดบัดี  (  = 2.60, S.D. = 0.49)    
 4) ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไปใช ้มีประเดน็ท่ีควรปรับปรุง 1) ดา้นความรู้เก่ียวกบัวดัมหาธาตุวรวิหาร 
พบวา่ในเน้ือหามีค าศพัทเ์ฉพาะหลายค า ส่งผลให้ผูเ้รียนตอ้งใชเ้วลาฝึกมากข้ึน 2) ดา้นความสามารถการพูดภาษาองักฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร พบว่า จ านวนชัว่โมงในการจดักิจกรรม ระยะเวลา 20 ชัว่โมง เป็นกิจกรรมในรายวิชาชมรม มีเวลาในการจดักิจกรรม
ค่อนขา้งจ ากดั สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ส่งผลในการฝึกพูดขาดความต่อเน่ือง จึงไดข้ยายเวลาในการจัดกิจกรรมเป็น 30 ชั่วโมง  
โดยจดักิจกรรมเพ่ิมในภาคเรียนท่ี 2 อีก 10 ชัว่โมง เพ่ือใหก้ารจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 

อภิปรายผลการวิจัย   
 1. ผลจากการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน พบว่า ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูเ้รียนตอ้งการจะพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเพชรบุรี โดยบูรณาการภาษาองักฤษ ตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบั
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ความรู้วดัมหาธาตุวรวิหาร การเป็นมคัคุเทศก ์ การพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร โดยการฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จริง ใหผู้เ้รียน
ท าหนา้ท่ีเป็นมคัคุเทศกน์ าชมวดัมหาธาตุวรวิหาร เพื่อใหผู้เ้รียนมีจิตส านึกในการอนุรักษม์รดกทางศิลปวฒันธรรม และเห็นคุณค่า
และประโยชน์ของการอนุรักษโ์บราณสถาน โบราณวตัถุ ทั้งน้ีเพราะกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเลือกท่ีจะ
เรียนตามความสนใจ ความสามารถและความถนดัของผูเ้รียน และสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรตามความจ าเป็น และความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน ทอ้งถ่ินและสังคม [5,6,7] การจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
ความตระหนกัและเห็นคุณค่า ในชุมชนของตนเอง โดยมีเป้าหมายหลกัในการพฒันาผูเ้รียนดา้นความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์
การเรียนรู้ อนัน าไปสู่สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี อนัส่งผลให้ผูเ้รียนเกิด
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์8 ประการ [8]  การจดักระบวนการเรียนรู้ ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการจดัเน้ือหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะ 
กระบวนการคิด จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง มีจุดมุ่งหมายสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีส าหรับคน
ไทย พฒันาคนให้ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทกัษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทศันคติท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม  
มีจริยธรรมและคุณธรรม พฒันาคนทุกช่วงวยั อยา่งมีคุณภาพ [9]  การสร้างคนให้ใชป้ระโยชน์และอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มอยา่งเก้ือกูล 
อนุรักษฟ้ื์นฟู ใชป้ระโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม  การเรียนรู้ในปัจจุบนัเปิดโอกาสให้สถานศึกษา
และชุมชนร่วมกนัพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและระดมทรัพยากรทุกรูปแบบเพ่ือการจดัการศึกษา ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนและผูส้อน
สามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้เขา้กบัวิถีชีวิต มีความรักและความผูกพนักบัทอ้งถ่ิน เห็นคุณค่าและการอนุรักษว์ฒันธรรม อีกทั้งยงั
สามารถบูรณาการภูมิปัญญาไทยมาใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ [10] การพฒันากิจกรรมอาสาสมคัรเพ่ือดูแลอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีผูส้อนและผูเ้รียนก าหนดข้ึนนอกเหนือจากการเรียนการสอน
ปกติ เพื่อสนองความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียน สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การปฏิบติั 
การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้ของผูเ้รียน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนกระท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ฝึกทกัษะการแกปั้ญหา
และพฒันาสังคมให้มีความเหมาะสม ซ่ึงมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะตามความคาดหวงัของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือเป็นแนวทางในการปลูกฝังผูเ้รียนใหต้ระหนกัและเห็นความส าคญัของทรัพยากรการท่องเท่ียวและการเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัร
ดูแลอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว [11]   
 2. จากผลการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเพชรบุรี  
โดยบูรณาการภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา มีความสอดคลอ้ง โดยมีองคป์ระกอบส าคญั ดงัน้ี 1) หลกัการ  
2) เป้าหมาย  3) แนวการจดักิจกรรม  4) รูปแบบการจดักิจกรรม 5) ค  าอธิบายรายวิชา 6) จุดประสงคก์ารเรียนรู้  7) โครงสร้างการ
จดักิจกรรม  8) ส่ือการเรียนรู้ /แหล่งเรียนรู้  9) การวดัและประเมินผล และ 10) แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จ านวน 4 แผน 
ไดแ้ก่ แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 1 เร่ืองมาเรียนรู้เก่ียวกบัมคัคุเทศกก์นัเถอะ แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 2  เร่ือง 
การส่ือสารเพื่อการน าเท่ียว  แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 3 เร่ือง ถ่ินเรา เรารัก แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 4 เร่ือง  
การฝึกปฏิบติัเพื่อการน าเท่ียว เพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีเป็นเพราะกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาตามกระบวนการ ดงัน้ี 1) น าผลการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน คือ การวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 การวเิคราะห์หลกัสูตรโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟเพชรบุรี : กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การสอบถามความตอ้งการ
ของนกัเรียน เก่ียวกบัรูปแบบของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
และการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน
จงัหวดัเพชรบุรี โดยบูรณาการภาษาองักฤษ 2) วิเคราะห์เน้ือหาของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีตอ้งการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบับริบท
กบัทอ้งถ่ิน 3) แนวการด าเนินการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี 
โดยบูรณาการภาษาองักฤษ โดยใชก้ารจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์และเน้นท่ีการปฏิบติั มาเป็นแนวทางการจัด
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วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่10 (ฉบบัที ่3)  กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีการเชิญผูรู้้ทอ้งถ่ิน ปราชญช์าวบา้นมาใหค้วามรู้เก่ียวกบัวดัมหาธาตุวรวิหาร รวมถึงการพาไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรง จากการสังเกต และการลงมือปฏิบติั จนผูเ้รียนเกิดองคค์วามรู้
ท่ีชดัเจน สามารถปฏิบติัไดจ้ริง มีการวดัและประเมินผลตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และเน้ือหาสาระ โดยการวดัและประเมินผล
ตามสภาพจริง ทั้งจากตวัผูเ้รียนเอง เพื่อน ครูผูส้อน และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จะเห็นไดว้า่กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน เป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน และความตอ้งการของผูเ้รียน ท าให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมท่ีจดัใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองตาม
ศกัยภาพ การเขา้ร่วมและปฏิบติักิจกรรมท่ีเหมาะสมร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขกบักิจกรรมท่ีเลือกดว้ยตนเอง ตามความสามารถ
และความสนใจอยา่งแทจ้ริง การพฒันาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยใ์หค้รบทุกดา้นทั้งร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม โดยอาจจดัเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผูมี้ศีลธรรม  จริยธรรม มี
ระเบียบวินยั และมีคุณภาพเพื่อพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อ
สังคม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส ารวจความสนใจและความถนดัของแต่ละบุคคล ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ นกัเรียนมีความสามารถใน
การแกปั้ญหาและไดเ้รียนรู้ไดก้วา้งขวางข้ึน โดยมุ่งเนน้และพฒันาคุณภาพของนกัเรียน[12] 
 3. ผลการทดลองจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบวา่ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟเพชรบุรี ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 นกัเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมา พระปรางค ์5 ยอด วิหาร และอุโบสถของวดัมหาธาตุวรวิหาร 
ความรู้เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีและจรรยาบรรณของมคัคุเทศก ์และหลกัการพูด และวิธีการเตรียมการพูดส าหรับการเป็นมคัคุเทศก ์
ผูเ้รียนมีความสนใจและให้ความร่วมมือ มีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม ด้วยความตั้ งใจ มีความสุข สนุกสนาน  
ดว้ยกระบวนการกลุ่มและระบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ทั้งน้ีเพราะว่า เน้ือหากิจกรรมท่ีน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เป็น
เน้ือหาท่ีเกิดจากความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีจะศึกษา เรียนรู้เพ่ือน ามาฝึกพูดในการเป็นมคัคุเทศก ์รวมทั้งพาผูเ้รียน
ไปศึกษาสถานท่ีจริง และมีการเชิญผูรู้้ทอ้งถ่ิน มาเป็นผูใ้ห้ความรู้ ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีมคัคุเทศก์ในสถานการณ์จริง ผลการ
ความรู้เก่ียวกบัวดัมหาธาตุวรวิหาร ประเมินความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก ์และ ความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษเพื่อ
การส่ือสาร อยูใ่นระดบัดี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีความน่าสนใจ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน และ
เน้ือหาสาระท่ีเรียนรู้เป็นเร่ืองใกล้ตัวผูเ้รียน ผูเ้รียนเกิดความตระหนัก และความส าคัญในท้องถ่ิน เกิดความกระตือรือร้น  
ความรับผิดชอบ ความพยายามในการท ากิจกรรมอย่างมีความสุข และสนุกสนาน  ในการเพ่ิมพูนความรู้ และตอบสนองความ
สนใจของผูเ้รียน โดยส่งเสริมใหผู้เ้รียนอยากท าในส่ิงท่ีนอกเหนือจากในหอ้งเรียน หรือกิจกรรมนอกเหนือตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
เพื่อพฒันาทกัษะและส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั เพื่อเติมเตม็ศกัยภาพการเรียนรู้ เพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียน [13]  และ การจดักระบวนการเรียนรู้ตอ้งจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและ
ความถนัดของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะกระบวนการคิด จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง โดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ  
อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม และส่ือการเรียน ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและ
ผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย แหล่งเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัและความจ าเป็นต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เพราะเป็นลกัษณะของการเรียนรู้ท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ 
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ฝึกปฏิบติัใหท้ าไดแ้ละท าเป็น เรียนรู้จากส่ือและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ ซ่ึงแหล่งการเรียนรู้
จะมีทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา [14] ดงันั้น การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวน้ั้น ควร
จดักิจกรรมเรียนรู้ท่ีใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรรมมากท่ีสุด 

4. ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หลงัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 1. ผลการประเมินเก่ียวกบัความรู้วดัมหาธาตุวรวิหาร พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี คือ ความถูกตอ้งของขอ้มูล   
มีคะแนนสูงสุด อยูใ่นระดบัดี และความถูกตอ้งของการตอบค าถาม มีคะแนนต ่าสุด  อยูใ่นระดบัพอใช ้ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ในการจดั
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กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในคร้ังน้ี จดัเรียนรู้แบบประสบการณ์และเนน้ท่ีการปฏิบติั  จากการท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั ผูเ้รียนไดล้งมือ
ปฏิบติัจริงและเรียนรู้ดว้ยตนเอง ท าให้ผูเ้รียนมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง แต่เน่ืองดว้ยครูผูส้อนเป็นผูเ้ลือกแหล่งเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนและ
ผูเ้รียนศึกษาตามหวัขอ้ท่ีก าหนด ท าใหผู้เ้รียนไม่ไดแ้สวงหาความรู้ในเร่ืองทัว่ไปเก่ียวกบัวดัมหาธาตุวรวหิาร ประกอบกบัไหวพริบ 
ปฏิภาณ ในการตอบค าถาม ท าให้นักเรียนตอบค าถามไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร จึงควรให้นักเรียนไดมี้โอกาสไดเ้ลือกแหล่งเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง  เพื่อเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ และนักเรียนตอ้งศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลให้ละเอียดและแม่นย  า จนสามารถจ าไดข้ึ้นใจ  
จึงเกิดความเช่ือมัน่ตามมา การจดักระบวนการเรียนรู้ตอ้งค านึงถึงศกัยภาพและความตอ้งการของผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดเ้รียนรู้
จากแหล่งเรียนท่ีหลากหลาย ตามความนดัและความสนใจของผูเ้รียน และการอ่านเป็นช่องทางส าคญัท่ีสุดทางหน่ึงท่ีจะท าใหค้นเรา
ไดรั้บความรู้ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ จะท าใหผู้อ้่านไดรั้บความรู้ความคิดท่ีแน่นแฟ้น ติดสมองไป เพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป [15] 
 2. ผลการประเมินความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับดี การท างานเป็นกลุ่ม  
มีคะแนนสูงสุด อยูใ่นระดบัดี และ ความเช่ือมัน่ในตนเอง มีคะแนนต ่าสุด อยูใ่นระดบัดี ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ในการจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนในคร้ังน้ี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูเ้รียนสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรม ส่งผลให้ผูเ้รียนมีความตั้งใจเรียน และเขา้ร่วมในการท างาน
กลุ่ม มีการแบ่งงาน รับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั จึงท าให้การท างานประสบความส าเร็จ แต่เน่ืองจากผูเ้รียนเกรงว่าจะจดจ า
ขอ้มูลไดไ้ม่ครบถว้น จึงท าให้การพูดไม่เป็นธรรมชาติ จนบางคร้ังมองว่าผูเ้รียนขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง จึงตอ้งมีการพฒันา
ความสามารถดา้นการพูดให้เป็นธรรมชาติมากข้ึน การพูดมีความส าคญัและความจ าเป็นส าหรับมคัคุเทศก์เป็นอย่างยิ่ง บางคร้ัง
อาจจะตอ้งพูดอย่างกะทนัหัน ฉะนั้นเพ่ือให้การพูดของมคัคุเทศก์แต่ละคร้ังประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
มคัคุเทศกจ์ะตอ้งรู้จกัเตรียมการพดูล่วงหนา้ส าหรับกรณีต่าง ๆ [16] 

3. ผลการประเมินความสามารถการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัดี คือ การแสดง
ท่าทางท่ีเหมาะสมกบัการพูด มีคะแนนสูงสุด อยูใ่นระดบัดี  และการใชถ้อ้ยค าและส านวนท่ีถูกตอ้ง มีคะแนนต ่าสุด อยูใ่นระดบัดี  
ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในคร้ังน้ี ผูเ้รียนไดล้งไปในสถานท่ีจริงคือวดัมหาธาตุวรวิหาร และมีผูรู้้เก่ียวกบัวดั
มหาธาตุวรวิหาร เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในคร้ังน้ี และผูเ้รียนไดไ้ปฝึกพูดสถานท่ีจริง ท าใหผู้เ้รียนไม่ต่ืนเตน้
กบัสถานท่ี สามารถแสดงท่าทางไดเ้หมาะสมกบัการพูด แต่เน่ืองจากนักเรียนไม่ค่อยมีระเบียบวินัย ไม่รักษาเวลาในการฝึกพูด 
ประกอบกบัค าศพัทบ์างค าเป็นค าศพัทเ์ฉพาะ จึงใหน้กัเรียนใชถ้อ้ยค าและส านวนในการพูดไม่ดีเท่าท่ีควร จึงควรเพ่ิมเวลาใหน้กัเรียน
ไดมี้โอกาสให้ไดฝึ้กพูดมากกวา่น้ี การสอนการพูดในโอกาสต่างๆ โดยใชก้ารสอน แบบบทบาทสมมุติ สามารถพฒันาความสามารถ
ความกลา้แสดงออก พฒันาความสามารถดา้นการพดูในโอกาสต่างๆ ของผูเ้รียนใหดี้ข้ึน ท าใหผู้เ้รียนเรียนรู้อยา่งสนุกสนาน เกิดทกัษะ
ความสามารถทั้งน้ี เพราะขอ้มูลมาจากผูเ้รียนโดยตรง จึงช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจส่ิงท่ีเรียนชดัเจน ลึกซ้ึงและใชภ้าษาท่ีเรียนในสถานการณ์
จริงอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ซ่ึงความสามารถในการพดูจะไม่เกิดข้ึนหากขาดการฝึกฝนอยา่งต่อเน่ือง [17] 
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บทคดัย่อ 
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โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนเร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวติ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
ของเอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต ก่อนและหลงัจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวติ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการศึกษา คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/3 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส สังกดัเทศบาลเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวนนกัเรียน 36 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) รูปแบบการศึกษาเชิงทดลอง 
โดยใช ้ One group (Pre test – Post test ) Control Design  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ  1) เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบั
ชีวติ ชั้นประถมศึกษา  ปีท่ี 5 จ านวน 8 เล่ม 2) แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 18 ชัว่โมง 3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบั
ชีวิตจ านวน 40 ขอ้ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน
เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวติ สถิติท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)  

ผลการวิจยัปรากฏดงัน้ี 1) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 8 เล่ม มีประสิทธิภาพเท่ากบั 87.22/85.90 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑท่ี์ก าหนดคือ 80/80  2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสาร
ประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
3) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบั
ชีวติ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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ค าส าคญั : การจดักิจกรรมการเรียนรู้  เอกสารประกอบการเรียน  เศรษฐศาสตร์กบัชีวติ   
 

Abstract  
The learning achievement development results of social studies, religion, and culture department (subject matter 3, economics)  

by using handout on economics and life for grade 5. The purposes were to 1) study the effectiveness of handout on economics and life that meet 
the established efficiency criterion of 80/80, 2) compare the learning achievement on economics and life before and after using handout on 
economics and life, and 3) study the satisfaction of students toward learning activities by using handout on economics and life for grade  
5. The sample group was 36 students who were in grade 5/3 of Tessaban 3 Chumchon Watjantrawat School, Phetchaburi Municipality, Mueang 
District, Phetchaburi Province, second semester, the academic year 2018 by using cluster random sampling. The experimental study model was 
used in one group Pre-test – Post-test control design. The research instruments were 1) 8 handouts on economics and life for grade 5,  
2) 18 hours lesson plans 3) 40 items of achievement test in economics and life, 4) the questionnaire for students' satisfaction with learning 
activities by using the handout on economics and life. The statistics used in the study were percentage, mean, standard deviation, and t-test.  

The research results were as follows:  1) The efficiency of economics and life that meet the established efficiency criterion on 
87.22 / 85.90, which was higher than the established efficiency criterion on 80/80. 2) Learning achievement of grade 5 students who were 
teaching by using handout on economics and life after learning higher than before learning at the .01 level difference. 3) Grade 5 students 
were satisfied with learning activities by using the handouts on economics and life was at the highest level. 

    

Keywords : Learning Activities, Study Handouts, Economics and Life 
 
 

บทน า   
เศรษฐศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้หน่ึงในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม มีขอบข่ายการเรียนรู้ท่ีมีสาระหลกั

เป็นความคิดรวบยอดท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ต่างnๆ หลายศาสตร์  คือเศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม มุ่งให้มี
ความเขา้ใจในเร่ืองสภาพต่าง ๆ ท่ีปรากฏข้ึนในโลกซ่ึงมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตมนุษย ์ เร่ืองของคุณภาพและราคาตน้ทุนจึง
เป็นปัจจยัของการผลิตท่ีท าให้เกิดการแข่งขนัข้ึน เพ่ือให้สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั ทิศทางการผลิตและพฒันาคนของ
ประเทศทัว่โลก [1] การจดัการเรียนรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ มุ่งให้นกัเรียนไดเ้ขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากร ในการ
ผลิตและบริโภคการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่ารวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง เขา้ใจ
ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ของระบบเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ  
ในสังคมโลกในดา้นการเรียนรู้จึงตอ้งใหน้กัเรียนไดแ้สวงหาความรู้และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตการแจกจ่าย และการ
บริโภคสินคา้ การบริการอย่างมีประสิทธิภาพทั้ งในระดบัประเทศและระดบัโลกตลอดจนบทบาทของเทคโนโลยีท่ีมีต่อการ
ตดัสินใจทางเศรษฐกิจ มีความสามารถท่ีจะเลือก ประเมินคิดพิจารณาผลท่ีเกิดจากการเลือกและตดัสินใจอยา่ง มีวิจารณญาณ [2] 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม           
ชั้นประศึกษาปีท่ี 5  ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
72.44 และ 74.89 ตามล าดบั ซ่ึงต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีทางโรงเรียนก าหนดร้อยละ 80 [3] ทั้ งน้ีเน่ืองจากการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ         
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ท่ีผา่นมายงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรนั้น อาจเป็นเพราะวา่การ
จดักิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเนน้เน้ือหาและความจ ามากกวา่กระบวนการ นกัเรียนส่วนใหญ่มีความรู้และทกัษะไม่เพียงพอ ขาดส่ือท่ี
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างของนักเรียน ซ่ึงวิชาเศรษฐศาสตร์มุ่งให้มนุษย์มีปฏิสัมพนัธ์กับ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เพราะมนุษยมี์ความตอ้งการและความจ าเป็นท่ีไม่จ ากดั 
ในขณะท่ีตอ้งด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมท่ามกลางทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั [4] การจดัการเรียนรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์มุ่งใหน้กัเรียน
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ไดเ้ขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและบริโภค  การใชท้รัพยากร ท่ีมีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
คุม้ค่ารวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ [5] 

เอกสารประกอบการเรียนเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีช่วยให้นักเรียนไดมี้โอกาสเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ช่วยให้นกัเรียนเพ่ิมพูน
ความรู้จากเน้ือหาในหลกัสูตร ท าให้ครูไดมี้โอกาสให้ความสนใจดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลมากข้ึน และอาจน าไปใชไ้ดก้บั
นกัเรียนท่ีเรียนชา้หรือนกัเรียนท่ียงัไม่พร้อม ท่ีตอ้งการความเอาใจใส่เป็นพิเศษจากครู ซ่ึงไม่สามารถกระท าไดใ้นชั้นเรียนทัว่ไป 
ครูผูจ้ดัการเรียนรู้อาจน ามาใชส้อนซ่อมเสริมอีกคร้ังหน่ึงหรือหลาย ๆ คร้ัง ท าให้นักเรียนสนใจการเรียนมากข้ึน [6] เอกสาร
ประกอบการเรียนยงัช่วยให้นกัเรียนเห็นภาพประกอบต่าง ๆ ท่ีชดัเจน ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ช่วยใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจไดดี้
เพราะเป็นส่ือการสอนท่ีกระตุน้ความสนใจและเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างแท้จริง [7] ดังงานวิจัยของไพศาล   
ตั้งสุวรรณมณี ไดพ้ฒันาเอกสารประกอบการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก ผลการวิจยัพบว่า ค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ
เรียน สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  มีค่า
เท่ากบั 84.08/81.93 [8]  รวมถึงสาล่ี  อุตมา ไดใ้ชเ้อกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด 
เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพเฉล่ีย 86.67/85.65 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้[9]   

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูร้ายงานจึงสนใจท่ีจะท าการพฒันาเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชน             
วดัจนัทราวาส เพ่ือส่งเสริม และสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ใหก้บัครูผูจ้ดัการเรียนรู้และนกัเรียนไดเ้กิดการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ 
เห็นคุณค่าของทรัพยากรในการผลิตและบริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม และเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
ส่ือการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ใหมี้ประสิทธิภาพ และยกระดบัผลสัมฤทธ์ิใหสู้งข้ึนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน  เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน  เร่ือง 
เศรษฐศาสตร์กบัชีวติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   
 

ขอบเขตของการวจิัย  
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.1 ประชากรท่ีใช้ในศึกษา คือ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจันทราวาส  
สังกดัเทศบาลเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวนนกัเรียน 180 คน  
 1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/3 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจันทราวาส  
สังกดัเทศบาลเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวนนกัเรียน 36 คน โดยการใชว้ิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling)  
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 2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
             2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
            2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา  และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  2)  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
(สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 3. เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยั 

    เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  เน้ือหาออกเป็น 8 เล่ม ไดแ้ก่ 

เล่มท่ี  1   เร่ือง การผลิตสินคา้และบริการ   เล่มท่ี  2   เร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
เล่มท่ี  3   เร่ือง การผลิตสินคา้และบริการในชุมชนทอ้งถ่ิน  เล่มท่ี  4   เร่ือง ตามรอยพอ่...พอเพียง 
เล่มท่ี  5   เร่ือง โรงเรียนแห่งความพอเพียง   เล่มท่ี  6   เร่ือง สหกรณ์ 
เล่มท่ี  7   เร่ือง ธนาคาร     เล่มท่ี  8   เร่ือง ระบบสินเช่ือ 
4. ระยะเวลาในการวจิยั คือ ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2561  รวมเวลาทดลอง 18 ชัว่โมง รวมกบัการสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

วธีิด าเนินการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมี 4 ชนิด ไดแ้ก่ 1) เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน  8 เล่ม  2) แผนการจดัการเรียนรู้
ประกอบการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
(สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 18 ชัว่โมง 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์
กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 40 ขอ้ 
และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง 
เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน 10 ขอ้  

 

การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
(สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดงัน้ี 
 1. ศึกษาหลกัสูตร  คู่มือครู  แบบเรียน และเน้ือหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระท่ี  3 
เศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 เพ่ือก าหนด
ขอบเขตเน้ือหาของเอกสารประกอบการเรียนและก าหนดพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการในคร้ังน้ี คือ เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวติ 
 2. วิเคราะห์เน้ือหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ ท่ีจะน ามาสร้างเป็น
เอกสารประกอบการเรียน 
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 3. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัหลกัการและวิธีการสร้างเอกสารประกอบการเรียนจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยั เพื่อเป็น
แนวทางในการจดัเน้ือหาของเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 4. ก าหนดกิจกรรมท่ีจะเขียน เรียบเรียงและล าดบัเร่ืองก่อนหลงั โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นบท ให้ตรงตามจุดประสงคก์าร
เรียนรู้/ตวัช้ีวดั   
 5. สร้างเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
(สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 8 เล่ม ซ่ึงในแต่ละเล่มจะมีแบบทดสอบก่อนเรียนใบงาน 
และหลงัเรียนประจ าเล่ม เล่มละ 10 ขอ้   
 6. น าตน้ฉบบัของเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ขอ้บกพร่องและความสมบูรณ์ ความถูกตอ้งของภาษา เน้ือหา ระยะเวลาในการใชเ้อกสารประกอบการเรียน 
 7. น าตน้ฉบบัของเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผู ้เ ช่ียวชาญตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขแล้วน ามาหาค่า  
ความเหมาะสมดว้ยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑท่ี์มีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานมีค่านอ้ยกวา่ 1.00  ซ่ึงปรากฏวา่เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ในภาพรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก โดยมีคะแนน 
เฉล่ีย 4.50 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ 0.53  
 8. ผูร้ายงานท าการตรวจสอบและแกไ้ขเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 คร้ังสุดทา้ยเพ่ือท าฉบบัสมบูรณ์ 
 9. น าเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
(สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  เพื่อหา
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ตามขั้นตอนดงัน้ี 
 - การทดลองแบบ (1 : 1)  น าไปทดลองกบันกัเรียนจ านวน 3  คน ไดแ้ก่ นกัเรียนเก่ง นกัเรียนปานกลาง และนกัเรียนอ่อน 
น ามาหาประสิทธิภาพไดเ้ท่ากบั  64.58/60.83  แลว้น าขอ้มูลมา  ปรับปรุงเก่ียวกบัความยากง่ายของภาษา ความสอดคลอ้งของ
รูปภาพ ขนาดของตวัอกัษร ขนาดของรูปภาพ จ านวนแบบทดสอบในแต่ละเล่ม  และความเหมาะสมของเวลา  
 - การทดลองแบบ (1 : 10)  น าไปทดลองกบันกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย จ านวน 9 คน ไดแ้ก่ นกัเรียนเก่ง  นกัเรียนปานกลาง 
และนกัเรียนอ่อน  น ามาหาประสิทธิภาพ ไดเ้ท่ากบั  76.53/71.94  แลว้สนทนา ซักถามขอ้มูลในเร่ืองความยากง่ายของภาษา และ
ความเขา้ใจของเน้ือหา ตกแต่งรูปเล่มใหน่้าสนใจ และความเหมาะสมของเวลา การทดลองแบบ (1 : 100) น าไปทดลองกบันกัเรียน
เป็นกลุ่มใหญ่  จ านวน 30 คน ไดแ้ก่ นกัเรียนเก่ง  นกัเรียนปานกลาง และนกัเรียนอ่อน น ามาหาประสิทธิภาพไดเ้ท่ากบั 80.96/83.67 
ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้80/80  
 10. น าเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
(สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้จริงกับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชน 
วดัจนัทราวาส จ านวน 36 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระที ่3 เศรษฐศาสตร์) มขีั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดงันี ้
 1. ศึกษาหลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 รวมทั้งเอกสาร ต ารา งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 2. ศึกษาวธีิสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ จากเอกสาร ต าราต่าง ๆ 
 3. ศึกษารายละเอียดของเน้ือหาเพ่ือจะน ามาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 
 4. วิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวช้ีวดั สาระส าคัญ  จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้   
ส่ือการเรียนรู้ วิธีการวดัผลประเมินผล 
 5. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชเ้อกสารประกอบการเรียน  เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 18 แผน  18  ชัว่โมง  รวมแผนการ
ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 6. น าแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระ การเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 ท่ีสร้างเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน  
เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกตอ้งของภาษา ความสอดคลอ้งของจุดประสงค/์ตวัช้ีวดั   
 7. น าแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบมาปรับปรุงแกไ้ขแลว้น ามาหาค่า
ความเหมาะสมดว้ย การหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงปรากฏวา่แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชเ้อกสารประกอบการ
เรียน  เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์)  ชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 5 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.47 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ 0.53  
 8. น าแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ท่ีเสร็จสมบูรณ์ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส จ านวน 36 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม (สาระที ่3 เศรษฐศาสตร์) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มขีั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดงันี ้
 1. ศึกษาวธีิการ เทคนิค และหลกัเกณฑใ์นการสร้างแบบทดสอบจากหนงัสือการวดัผลและประเมินผลต่าง ๆ 
 2. วเิคราะห์เน้ือหา  และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เพ่ือวางแผนการออกขอ้สอบใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและตวัช้ีวดั 
 3. เลือกประเภทของแบบทดสอบท่ีจะวดั คือเป็นแบบทดสอบแบบปรนยัเลือกตอบจ านวน 4 ตวัเลือก   
 4. สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 60 ขอ้ (ส าหรับการคดัเลือกให้เหลือแบบทดสอบท่ีสมบูรณ์
จ านวน 40  ขอ้)   
 5. น าตน้ฉบบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อดูความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ตวัช้ีวดั 
 6. น าตน้ฉบบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC และคดัเลือก
ขอ้สอบท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ข้ึนไป ซ่ึงเม่ือคดัเลือกแบบทดสอบท่ีผ่านเกณฑ์ แลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ถูกตอ้งอีกคร้ัง ปรากฏวา่ค่าความเท่ียงตรงเชิงพินิจ มีค่าระหวา่ง 0.80 – 1.00  
 7. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ไปทดลองใชก้บันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนวดัจนัทราวาส   
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560  จ านวน 30  คน  เพ่ือหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ  านาจจ าแนก (r) และหาค่า
ความ เช่ือมั่นโดยใช้สูตร KR-20 ของ (Kuder – Richardson - 20)  ผลการวิเคราะห์ พบว่า แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง 
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เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) มีความยากง่ายระหว่าง 
0.22–0.66 มีค่าอ  านาจจ าแนกระหวา่ง 0.29–0.80 และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.88  และไดแ้บบทดสอบท่ีสมบูรณ์ 40 ขอ้ 
 8. จดัพิมพแ์บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) เป็นฉบบัสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง 
เศรษฐศาสตร์กับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์)  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5   
มขีั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพ ดงันี ้
 1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี  หลกัการ แนวคิด  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถาม 
 2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบ การเรียน 
เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ซ่ึงเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  
 3. น าตน้ฉบบัแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการ
เรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์)   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร้างข้ึน เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน  5 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุง
ในเร่ืองเก่ียวกบัส านวนภาษาใหมี้ความรัดกมุเขา้ใจง่าย  
 4. น าตน้ฉบบัแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการ
เรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์)   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบมาปรับปรุงแกไ้ขแลว้น ามาหาค่าความเหมาะสมดว้ยการหาค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน) โดยก าหนดเกณฑท่ี์มีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่านอ้ยกวา่ 1.00  ซ่ึงปรากฏว่า
แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์
กบัชีวติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัเหมาะสมมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.45 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ 0.56   
 5. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบ การเรียน 
เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์)  ไปทดลองใชก้บั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 30 คน หาค่าความเช่ือมัน่โดยวธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.97   
 

วธีิด าเนินการวจัิยและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ไปทดสอบนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
(สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) แลว้รวบรวมคะแนนไวเ้ป็นคะแนนก่อนเรียน 
 2. ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวติ กลุ่มสาระ การเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์)  ควบคู่กบัแผนการจดัการเรียนรู้ตามท่ีวางแผนไว ้ เม่ือท าจบในแต่ละ
เล่มแลว้ ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนของแต่ละเล่ม แลว้รวบรวมคะแนนไวเ้ป็นคะแนนระหวา่งเรียน  
 3. หลงัจากท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน  เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์)  เรียบร้อยแลว้จนครบ 8 เล่ม แลว้น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียน  เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์)  
ไปทดสอบนกัเรียนแลว้รวบรวมคะแนนไวเ้ป็นคะแนนหลงัเรียน) 
 4. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน  
เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ไปสอบถามนกัเรียน  
 5. น าผลคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์ค่าทางสถิติต่อไป 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5โดยน าไปทดลองกับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน  
จากนั้นไดน้ าเอกสารประกอบการเรียนไปหาประสิทธิภาพอีกคร้ังกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งไดป้ระสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2.  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีท าแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชค้่าสถิติที (t –test for Dependent Samples)    
 3. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการ
เรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวจัิย 
 1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 8 เล่ม มีประสิทธิภาพเท่ากบั 87.22/85.90 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนดคือ 80/80  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 
3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวติ  
มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์
กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด 
 

อภิปรายผลการวิจัย   
 การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา   และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) 
โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวติ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประเดน็การอภิปรายต่อไปน้ี 
 1. เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
(สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 87.22/85.90 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 80/80 ทั้งน้ี 
เป็นเพราะว่าเอกสารประกอบการเรียนท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึนนั้นไดผ้่านกระบวนการสร้างอย่างมีระบบโดย การศึกษาหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 หลักสูตรสถานศึกษา หลักการ ทฤษฏีและเทคนิควิธีการเขียนเอกสาร
ประกอบการเรียนส าหรับนกัเรียน นอกจากน้ียงัไดผ้า่นกระบวนการตรวจสอบการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ และผา่นกระบวนการ
ทดลองจากกลุ่มเลก็ กลุ่มกลาง  และกลุ่มใหญ่ เพ่ือหาประสิทธิภาพนั้น  เม่ือน ามาใชจ้ดัการเรียนรู้จริงจึงส่งผลใหน้กัเรียนท่ีเรียนรู้มี
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คะแนนจากการเรียนแต่ละเร่ืองต่าง ๆ ทั้ง 8 เร่ือง โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ท่ีตั้งไว ้ดงัจะเห็นไดว้่าเอกสารประกอบการเรียนมี
ประโยชน์ในการใชเ้ป็นคู่มือนกัเรียนและครูส าหรับใชพ้ฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้
บรรลุผลการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศนัสนีย ์อรุณจิตร ไดพ้ฒันาเอกสารประกอบการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ หน่วย เศรษฐศาสตร์เร่ืองน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระ
เศรษฐศาสตร์ หน่วย เศรษฐศาสตร์เร่ืองน่ารู้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีประสิทธิภาพโดยรวม 87.14/86.70 สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 
80/80 [10] และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนนัทา  มูลทองนอ้ย ไดพ้ฒันาและใชเ้อกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการศึกษา พบว่า เอกสาร
ประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากบั  85.55/83.33 สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้[11] 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
(สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง 
เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีเป็นเพราะ
ผูร้ายงานไดพ้ฒันากระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเอกสารประกอบการเรียนซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้
ร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในเอกสารประกอบการเรียนมีการร่วมกนัท ากิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีแหล่งศึกษา
คน้ควา้ท่ีมีเน้ือหาใกลต้วันกัเรียนมากท่ีสุด ท าให้นกัเรียนเกิดความรู้และความจ าไดดี้ยิ่งข้ึน ดงัจะเห็นไดว้่าเอกสารประกอบการ
เรียนท่ีสร้างข้ึนไดด้ าเนินการอย่างมีกระบวนการ ฝึกฝนจนเกิดความช านาญและขั้นวดัผลประเมินผล จึงท าให้นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเยาว ์สาโรไดพ้ฒันาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ชุด มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  ผลการศึกษาพบวา่ หลงัการใชเ้อกสาร
ประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ชุด มนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม 
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนการใชเ้อกสารประกอบการเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  [12] และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวนันา แกสมาน ไดพ้ฒันาเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นปาเต๊ะ ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 
เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นปาเต๊ะ หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 [13] 
 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียนเร่ือง เศรษฐศาสตร์กบั
ชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่นกัเรียนมีความสุขเม่ือเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียนท่ีครูแจกให ้เอกสารประกอบการเรียน 
เหมาะสมกับวยัของนักเรียน เอกสารประกอบการเรียนมีภาพประกอบท าให้เข้าใจเน้ือหายิ่งข้ึน พอใจท่ีได้ศึกษาเอกสาร
ประกอบการเรียนดว้ยตนเอง เอกสารประกอบการเรียนมีขนาดตวัอกัษรอ่านง่ายชดัเจน ซ่ึงเอกสารประกอบการเรียนเรียนรู้ ท าให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวฒันา  ธิมาชยัไดศึ้กษาผลการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสุด [14] และ
ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดาราวรรณ  กิจสุวรรณ ไดใ้ชเ้อกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ชุดเศรษฐศาสตร์น่ารู้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการศึกษา พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้ดว้ยเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระเศรษฐศาสตร์  
ชุดเศรษฐศาสตร์น่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด [15] 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวจิัยไปใช้ 

 1.1 ครูผูส้อนควรน าเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึนไปประยุกตใ์ชใ้นการสอนให้เหมาะสมกบั
นกัเรียนในชั้นเรียนของตนเอง 
 1.2 การพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นส่ิงท่ีตอ้งกระท าอย่างต่อเน่ือง การจดักิจกรรมการเรียนรู้จากเอกสาร
ประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ไม่อาจตอบสนองหรือเปล่ียนพฤติกรรมของนกัเรียนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื จึงควรพฒันาควบคู่ไปกบักิจกรรมอ่ืน ๆ  
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการสร้างเอกสารประกอบการเรียน ในเร่ืองอ่ืน ๆ ของสาระอ่ืน ในกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เพ่ือใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนในหลาย ๆ ดา้น  
 2.2 ควรมีการส่งเสริมใหน้ าแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบั
ชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร้างข้ึนไปพฒันา
ร่วมกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ท่ีเช่ือมโยงกนัในหลาย ๆ ดา้น 
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บทคดัย่อ 
การด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงมีการส่งเสริมแนวคิดโรงแรมสีเขียวเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานท่ี

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม อนัจะส่งผลต่อความส าเร็จและความยัง่ยืนของธุรกิจต่อไป การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์และ
ทดสอบโมเดลสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้การสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม
จากองค์กร ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของพนกังานโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย เก็บรวบรวมจากพนกังาน  ท่ีปฏิบติังานโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย จ านวน 400 
คน สุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่ 0.939 ผลการวจิยั 1) พนกังานโรงแรมสีเขียว
มีระดบัผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานในระดบัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาเป็นความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้การสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองคก์ร และการรับรู้ความรับผิดชอบต่อ
สังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตามล าดบั 2) ปัจจยัดา้นการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความผกูพนั
ต่อองคก์รและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้การสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองคก์รมีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์รและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความผกูพนัต่อองคก์รมีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อผลการปฏิบติังานด้านส่ิงแวดลอ้มของพนักงาน ส่วนความผูกพนัต่อองค์กรไม่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของพนักงาน 3) โมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์สอดคลอ้งกนั โดยมีค่า CMIN/DF = 0.911,  
p-value = 0.799, RMR = 0.007, GFI = 0.966, NFI = 0.988, CFI = 1.000, RMSEA = 0.000 
 

ค าส าคัญ : การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้การสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองคก์ร ความผูกพนัของพนกังาน
ต่อองคก์ร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 

Abstract  
promote environmentally friendly operations. This will affect the success and sustainability of the business further. The research 

aimed to study the causal relationship and test the causal structural equation model of Corporate Social Responsibility for the Environment, 
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Perceived Organizational Support for the Environment, Organizational Commitment and Organization Citizenship Behavior for the 
Environment towards Environmental Performance of employees Green Hotel in Thailand. The samples were Employees Green Hotel in 
Thailand 400 peoples using a multi-stage sampling. Tool in this research was questionnaire with a confidence value of 0.939. The results 
were as followed: 1) Green hotel employees are aware Environmental performance of employees at the highest level is number one. 
Followed by the Organizational Commitment, Organization Citizenship Behavior for the Environment, Perceived Organizational Support 
for the Environment and Corporate Social Responsibility for the Environment, respectively. 2) Factor of the Corporate Social Responsibility 
for the Environment has a direct positive influence on Organizational Commitment. The Perceived Organizational Support for the 
Environment has a direct positive influence on Organizational Commitment. The Corporate Social Responsibility for the Environment has 
a direct positive influence on Organization Citizenship Behavior for the Environment. The Perceived Organizational Support for the 
Environment has a direct positive influence on Organization Citizenship Behavior for the Environment. The Organizational Commitment 
has a direct positive influence on Organization Citizenship Behavior for the Environment and the Organization Citizenship Behavior for the 
Environment has a direct positive influence on Environmental Performance, but Organizational Commitment has no direct influence on 
Environmental Performance. 3) The hypothesized structural equation model was consistent with the empirical data. CMIN/DF = 0.911,  
p-value = 0.799, RMR = 0.007, GFI = 0.966, NFI = 0.988, CFI = 1.000, RMSEA = 0.000 

    

Keywords : Corporate Social Responsibility for the Environment, Perceived Organizational Support for the Environment, Organizational 
Commitment, Organization Citizenship Behavior for the Environment, Environmental Performance. 
 
 

บทน า   
 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นหน่ึงในก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศไทย โดยธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัเป็น
ธุรกิจหน่ึงท่ีมีความส าคญั ขอ้มูลจาก Ayutthaya Research Center [1] ระบุวา่ภาพรวมสถานการณ์ธุรกิจโรงแรมมีแนวโนม้เติบโตดี
ต่อเน่ืองในระยะ 3 ปีขา้งหนา้ (ปี 2561 - 2563) ตามการเติบโตของภาคท่องเท่ียวดงักล่าวส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมมีการเพ่ิมจ านวน
ข้ึนอย่างรวดเร็ว ซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม อาทิการปล่อยน ้ าเสีย อากาศเสีย การสร้างมลภาวะทางเสียง  
การท าลายความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นตน้ [2] ความตอ้งการท่ีมากข้ึนก็ยงัเพ่ิมจ านวนของส่ิงปฏิกูล ความเส่ือมโทรม 
จึงสามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและสังคม ดงันั้นทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12  
จึงมุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม [3] ผลลพัธ์ผลการปฏิบติังานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของพนกังานเป็นตวัแปรตามท่ีเกิดข้ึนมาจากพฤติกรรมการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน ซ่ึงจะแสดงให้
เห็นถึงผลการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า การใชพ้ลงังานไฟฟ้า น ้า การก าจดัขยะมูลฝอย  รวมทั้งการด าเนิน
ธุรกิจควบคู่ไปกบัการใส่ใจดูแลสังคมส่ิงแวดลอ้ม การเผยแพร่กิจกรรมอาสาสมคัรต่าง ๆ ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์กรดา้นส่ิงแวดลอ้มท าให้พนักงานรู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณท่ีจะตอ้งห่วงใยในสวสัดิภาพความเป็นอยู่ขององค์กร 
บุคคลท่ีมีการรับรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นรักษส่ิ์งแวดลอ้มยอ่มจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และยงัช่วยบรรเทาผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม หากพนกังานมีความตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ก็จะน าไปสู่พฤติกรรม
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของพนกังานในองคก์รเหล่านั้น ถึงแมบ้างคร้ังจะมีความยากล าบากกต็าม [4]  
 แนวคิดการแลกเปล่ียนทางสังคมระหวา่งองคก์รและพนกังาน เม่ือพนกังานรับรู้การแลกเปล่ียนกบัองคก์ร  มีความสมดุล 
รับรู้ว่าองคก์รให้การดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยูท่ี่ดี ส่งเสริมสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างาน พนกังานจึงตอบแทนดว้ยการแสดง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์กรดา้นส่ิงแวดลอ้มจะสร้างความพึงพอใจ การยอมรับ
องค์กรและพฒันาเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีพนักงานจะเต็มใจปฏิบติังานในหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถและปฏิบติังาน
นอกเหนือจากหนา้ท่ีอยา่งเต็มใจ [5] เช่น การรักษาผลประโยชน์และทรัพยากรดา้นส่ิงแวดลอ้มขององค์กรดว้ยความเต็มใจ [6] 
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ความผูกพนัต่อองคก์รเป็นทศันคติของบุคคล ดงันั้น ส่ิงท่ีองคก์รให้ความส าคญัคือแปลงความผูกพนัต่อองคก์รของบุคคลซ่ึงเป็น
ทศันคติใหก้ลายเป็นพฤติกรรมท่ีมีผลในเชิงบวกต่อการปฏิบติังานและองคก์ร โดยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รถือว่า
เป็นพฤติกรรมท่ีมีผลในเชิงบวกต่อการปฏิบติังานและองคก์รดว้ยเช่นกนั [7]  
 ปัจจุบนัธุรกิจโรงแรมหันมาให้ความส าคญักบัการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน นกัธุรกิจและนกัลงทุนรุ่นใหม่
ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจดา้นส่ิงแวดลอ้ม ให้ความสนใจกบัโรงแรมสีเขียว (Green hotel) ซ่ึงเป็นโรงแรมท่ีมี 
การบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มจึงมีเป้าหมายเพ่ือน าพาองคก์รไปสู่
การพฒันาท่ีย ัง่ยืน การพฒันาสมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้มตอ้งเร่ิมตน้จากผูป้ฏิบติังานภายในองคก์ร คือพนักงาน หากธุรกิจโรงแรม
สามารถลดมลภาวะทางดา้นส่ิงแวดลอ้มลงได ้นอกจากจะเป็นการเพ่ิมความตอ้งการในกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความใส่ใจในส่ิงแวดลอ้ม  
(Green Customer) ท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน [8] และยงัเป็นเคร่ืองมือแข่งขนัทางการตลาดท่ีดีอีกดว้ย จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ิจยัจึง
สนใจศึกษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนักงานโรงแรมสีเขียวใน
ประเทศไทย ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด
อยา่งแทจ้ริงและเกิดความยัง่ยนื รวมถึงการเพ่ิมศกัยภาพในการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
1. เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้การสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองคก์ร 

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรด้านส่ิงแวดล้อม และผลการปฏิบัติงาน 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย 
 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้การสนับสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
จากองคก์ร ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อผลการปฏิบติังาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย 

3. เพ่ือทดสอบโมเดลสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
ของพนกังานโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิัย คือ พนกังานท่ีปฏิบติังานในโรงแรม ภายใตม้าตรฐานโครงการใบไมเ้ขียว มูลนิธิใบไมเ้ขียวใน
ประเทศไทยปี 2561 ซ่ึงมีโรงแรมจ านวน 218 โรงแรม (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2562) [9] ผูว้ิจยัก าหนดขนาดตวัอย่างตาม
แนวคิดของ Kline [10] กล่าววา่กลุ่มตวัอยา่งการวิเคราะห์เส้นทางควรมีจ านวน 10 เท่าของตวัแปรสังเกต ซ่ึงการวิจยัน้ีมีตวัแปร
สังเกตจ านวน 31 ตวัแปร จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเหมาะสมจึงเท่ากบั 310 ตวัอยา่ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Yuan and Bentler [11]  
ท่ีเสนอวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง ควรอยูร่ะหวา่ง 300-400 ตวัอยา่ง ใชว้ธีิสุ่ม
ตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูล พบวา่ มีจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลจริงทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 6 ตอน 1) ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง มีค  าถาม 7 
ขอ้ 2) การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีค าถาม 6 ขอ้ 3) การรับรู้การสนับสนุนจากองคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม        
มีค  าถาม 5 ขอ้ 4) ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ คือ ดา้นจิตใจ (Affective) ดา้นการคงอยู่ 
(Continuance) และดา้นบรรทดัฐาน (Normative) มีค  าถาม 6 ขอ้ 4) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ด้านพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Helping) ด้านพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy)  
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ดา้นพฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) ดา้นพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) และดา้นพฤติกรรมการ
ส านึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) มีค  าถาม 10 ขอ้ และ 6) ผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน มีค าถาม 5 ขอ้  
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย มีขั้นตอนดงัน้ี 1) การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จาก
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามและวตัถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจยั ตลอดจนนิยามศพัท์
เฉพาะ พบว่า ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างค าถามมีค่าอยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.6 ถือเป็นค่าท่ียอมรับได ้[12]  
2) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ดว้ยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor 
Analysis) จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม เพ่ือยืนยนัว่าแต่ละขอ้ค าถามเป็นตวัช้ีวดัท่ีจดัอยูใ่นองคป์ระกอบเดียวกนั พบว่า  
ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) มีค่าระหวา่ง 0.88-0.95 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 ถือเป็นค่าท่ียอมรับได ้[13] 3) การตรวจสอบ
ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของคอนบราค [14] พบว่า ค่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.939 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.7 ถือเป็นค่าท่ียอมรับได ้[15] 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบดว้ย สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation) และการวเิคราะห์ตวัแบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling-SEM) ดว้ยโปรแกรม AMOS 

 

ผลการวจิัย 
ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าชาย คิดเป็นร้อยละ 60 มีอายุระหว่าง  

26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 54 มีอายงุานระหวา่ง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 59 ส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 69 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการมากกวา่พนกังานระดบัหัวหนา้ รองหัวหนา้ ผูช่้วยหัวหนา้ฝ่ายหรือ

แผนก คิดเป็นร้อยละ 52 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,001- 91 ,999 บาทต่อเดือน มีจ านวนใกลเ้คียงกบัผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 20,000-29,999 บาท คือร้อยละ 37 และร้อยละ 36 ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบว่ากลุ่มตวัอย่าง
ปฏิบติังานอยูใ่นสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ซ่ึงมีจ านวนหอ้งพกัมากกวา่ 150 หอ้ง คิดเป็นร้อยละ 72 

ส่วนที ่2 ผลการศึกษาระดบัการรับรู้ของตวัแปรตามกรอบแนวคดิการวจิัย 
 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั พบว่า ผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานมี
ระดบัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.39 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.57  รองลงมาเป็น มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.36 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรดา้นส่ิงแวดลอ้ม  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.35 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.58 การรับรู้การสนับสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองค์กร มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.32 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62 และ 
การรับรู้ความรับผดิชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.31 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61 ตามล าดบั 
 ส่วนที ่3 ผลการศึกษาอทิธิพลของตวัแปรตามกรอบแนวคดิการวจิัย 

ผลการวิเคราะห์อิทธิพลโดยภาพรวมพบวา่ อิทธิพลของการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีกระท าผา่น
ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการ
ปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน (TE=0.724) รองลงมาคือ ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รท่ีกระท าผา่นพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนักงานสูงกว่าอิทธิพล
ทางตรงของความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์รท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน (TE=0.540) โดยการรับรู้
ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้การสนับสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองค์กรซ่ึงกระท าผ่านความผูกพนัของ
พนักงานต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรดา้นส่ิงแวดลอ้มสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อผลการ
ปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานไดร้้อยละ 73 (R2=0.732) ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอิทธิพลของตวัแปรในตวัแบบการวเิคราะห์ 

Consequence variables R2 Effect 
Antecedent 

 CSRE POSE OC OCBE 

ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร 
(OC) 

0.832 
DE    0.863**    0.295** - - 
IE 0.000 0.000 - - 
TE 0.863 0.295 - - 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีอง
องค์กรด้านส่ิงแวดล้อม (OCBE) 

0.829 
DE 0.348** 0.126** 0.560** - 
IE 0.484 0.165 0.000 - 
TE 0.832 0.291 0.560 - 

ผลการปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมของ
พนักงาน (EP) 

0.732 
DE 0.000 0.000 0.123 0.743** 
IE 0.724 0.253 0.416 0.000 
TE 0.724 0.253 0.540 0.743 

 

** p-value ≤ 0.01  หมายเหตุ DE=Direct Effect, IE=Indirect Effect, TE=Total Effect 
 

ส่วนที ่4 ผลการวเิคราะห์ความเหมาะสมของตวัแบบ 
ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐานการวิจัย พบว่า ตัวแปรอิสระไม่มี

ความสัมพนัธ์กนั โดยค่า Tolerance มีค่าระหว่าง 0.160-0.203 มีค่าไม่ใกลศู้นย ์0 และมีค่า Variance Inflation Factor (VIF) พบว่า  
มีค่าอยู่ระหว่าง  4.931-6.256  มีค่าน้อยกว่า 10 ทุกตัวแสดงว่าตัวแปรท่ีศึกษาไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กันสูงเกินไป 
(Multicollinearity) ผลการวิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐานการวิจยัพบว่า หลงัจากผูว้ิจยัปรับโมเดลค่า Modification Index (MI)  
แลว้ ตวัแบบมีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ในระดบัท่ีดี โดยค่า CMIN/DF เท่ากบั 1.035 ค่า p-value เท่ากบั 0.000  
ค่า RMR เท่ากบั 0.009 ค่า GFI เท่ากบั 0.961 ค่า NFI เท่ากบั 0.986 ค่า CFI เท่ากบั 1.000 และค่า RMSEA เท่ากบั 0.009 ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2 สรุปผลค่าสถิติของโมเดลระหวา่งขอ้มูลเชิงประจกัษก์บัโมเดลสมมติฐาน  
ดชันีความสอดคล้อง CMIN/DF p-value RMR GFI NFI CFI RMSEA 

เกณฑ์การพจิารณา <3.00 >0.05 <0.05 >0.90 >0.90 >0.90 <0.08 
ค่าสถิติ 1.035 0.356 0.009 0.961 0.986 1.000 0.009 
ผลลพัธ์ ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 

ท่ีมา : Hu & Bentler [16] 
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รูปที่ 2 ผลการวเิคราะห์โมเดลตามสมมติฐานการวิจยั 
 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิานการวิจัย (Hypothesis) สัมประสิทธ์ิ
เส้นทาง (Coef.) 

S.E. t-value ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

H1: (CSRE→OC) 0.863** 0.034 23.540 ยอมรับ 
H2: (POSE→OC) 0.295** 0.098 6.955 ยอมรับ 

H3: (CSRE→OCBE) 0.348** 0.059 5.206 ยอมรับ 
H4: (POSE→OCBE) 0.126** 0.091 3.293 ยอมรับ 

H5: (OC→OCBE) 0.560** 0.068 8.415 ยอมรับ 
H6: (OC→EP) 0.123 0.069 7.732 ปฏิเสธ 

H7: (OCBE→EP) 0.743** 0.072 9.633 ยอมรับ 

หมายเหตุ CSRE= การรับรู้ความรับผดิชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม     POSE=การรับรู้การสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองคก์ร  
   OC=ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร  OCBE=พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

 EP=ผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ผูว้จิยัไดแ้บ่งประเดน็ในการอภิปรายตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 
ส่วนที ่1 อภิปรายผลการวจิัยของการรับรู้ของตวัแปรตามกรอบแนวคดิการวจิัย 

  1.1 พนกังานโรงแรมสีเขียวมีระดบัการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจาก
หัวหนา้งานมีการช้ีแจงเป้าหมาย มีการอธิบายขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่ว่าจะเป็นการ
ช่วยเหลือชุมชน เช่น ปลูกป่า บริจาคทุนการศึกษา รณรงคส์ร้างจิตส านึก พนกังานมีการรับรู้และมีจิตส านึกอยา่งสูงถึงการปฏิบติั
หนา้ท่ีความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มสอดคลอ้งผลงานวจิยัของ Kim, Song, and Lee [17] และ  Holcomb & Hitt [18] 
 1.2 พนักงานโรงแรมสีเขียวมีระดบัการรับรู้การสนับสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองค์กรในระดบัมาก เน่ืองจาก
โรงแรมให้ความส าคญั ส่งเสริม สนบัสนุนและตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยัง่ยนื มีการให้ความช่วยเหลือหรือมีการจดัหา
วสัดุอุปกรณ์ในการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งครบครัน รวมถึงมีการตอบแทนรางวลัเม่ือพนกังานด าเนินงานภายใตก้ารบริการท่ี
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เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น เพ่ิมเงินเดือน โบนสัประจ าปี ค่าล่วงเวลา การไดรั้บรางวลัพนกังาน แรงผลกัดนัจากการส่งเสริมและ
สนับสนุนดว้ยวิธีต่าง ๆ จากโรงแรมท่ีรักษาส่ิงแวดลอ้ม ย่อมก่อให้เกิดแรงจูงใจให้พนักงานเกิดการรับรู้และตระหนักถึงการ
สนบัสนุนของโรงแรมตามไปดว้ย โรงแรมเพ่ิมการผลกัดนัสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มมาก พนกังานยิ่งเพ่ิมระดบัการรับรู้มากข้ึน
ไปดว้ย สอดคลอ้งผลงานวจิยัของสุพานี สฤษฏว์านิช [5] และ มุทิตา คงกระพนัธ์และวโิรจน์ เจษฏาลกัษณ์ [19]  
 1.3 พนักงานโรงแรมสีเขียวมีระดบัความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร โดยภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด หาก
พิจารณารายมิติ พบวา่พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รดา้นจิตใจในระดบัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง เน่ืองจากพนกังานมีการช่ืนชม
โรงแรมกบัผูอ่ื้นในฐานะโรงแรมท่ีมีระบบการท างานยอดเยี่ยมและเป็นโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงและภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการ
ท างานภายใตโ้รงแรมน้ี การไดเ้ป็นบุคลากรท่ีมีส่วนช่วยขบัเคล่ือนด าเนินงานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มใหโ้รงแรมสีเขียวส่งผลให้
พนกังานเกิดความผูกพนัต่อองคก์รอยา่งสูง สอดคลอ้งผลงานวิจยัของ Daily et al. [6], Kim et al. [20], Sibarani & Genoveva [29] 
รองลงมาเป็นความผกูพนัดา้นการคงอยูแ่ละดา้นบรรทดัฐาน  
 1.4 พนกังานโรงแรมสีเขียวมีระดบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยภาพรวมในระดบั
มากท่ีสุด พิจารณารายมิติพบวา่ พนกังานมีพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้นในระดบัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง เน่ืองจากพนกังานชอบ
ช่วยเหลือผูร่้วมงานท่ีท างานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มไม่เสร็จตามก าหนด หรือมีงานลน้มือ ชอบช่วยอธิบายให้เพ่ือนร่วมงานเขา้ใจถึง
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนและช่วยแนะน าผูม้าปฏิบติังานใหม่ในการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า รองลงมาเป็น พฤติกรรมการส านึกใน
หนา้ท่ี เน่ืองจากพนกังานยอมรับกฎระเบียบและขอ้ก าหนดขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึง
คอยดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยสิ์นของโรงแรมอยูเ่สมอ พนกังานโรงแรมสีเขียวปฏิบติังานและช่วยหลือซ่ึงกนัและกนัอยา่ง
สูงเพ่ือใหง้านเสร็จลุล่วงไปดว้ยดี สอดคลอ้งผลงานวจิยัของ สุพีร์ ดาวเรือง และชวนช่ืน อคัคะวณิชชา [22], Boiral & Paille [23] 
 1.5 พนักงานโรงแรมสีเขียวมีระดบัผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนักงานในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจาก
โรงแรมมีการใชน้ ้าลดลง มีส่วนแบ่งการตลาดท่ีดีข้ึน มีช่ือเสียงในดา้นโรงแรมสีเขียวเป็นโรงแรมท่ีเป็นมิตรรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มีการ
ใชไ้ฟฟ้าลดลง มีการลดตน้ทุนโดยรวม นอกจากนั้นมีการลดปริมาณของเสีย เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดขยะมูลฝอยจากทุกส่วนของ
โรงแรมอีกดว้ย ผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานมีประสิทธิภาพสูงเกิดจากการส่งเสริมแนวคิดโรงแรมสีเขียว การ
ด าเนินงานของพนกังานโรงแรมท่ีช่วยกนัลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากกระบวนการท างาน รวมถึงส่งผลต่อความส าเร็จ
และความยัง่ยนืของธุรกิจต่อไป ผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานสอดคลอ้งผลงานวิจยัของ Baron & Kenny [24], สุ
กานดา กล่ินขจรและขวญักมล ดอนขวา [25], ปณิตา มงคลฤดี [26] 

ส่วนที ่2 อภิปรายผลการวจิัยของอทิธิพลของตวัแปรตามกรอบแนวคดิการวิจัย 
2.1 การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมสี

เขียวในประเทศไทย จากผลการวิจยัแสดงวา่ สนบัสนุนสมมติฐาน เน่ืองจากโรงแรมสีเขียวใหค้วามส าคญัและส่งเสริมใหพ้นกังาน
เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในโรงแรมและกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
เช่น การช่วยเหลือชุมชน การรณรงคส์ร้างจิตส านึก กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมมาก จึงท าใหพ้นกังานรู้สึก
เป็นส่วนหน่ึงในองค์กร เป็นส่วนหน่ึงในงาน มีความเต็มใจในการใช้ความสามารถได้อย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เกิดเป็นความผกูพนัต่อองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วนิดา  หาญเจริญ [27] ท่ีพบวา่ความรับผดิชอบ
ต่อสังคมตามมาตรฐานโรงแรมใบไมเ้ขียวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกค่อนขา้งมากต่อความผกูพนัของพนกังานในธุรกิจโรงแรม และ
ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Kim, Song, and Lee [17] ท่ีพบวา่ การรับรู้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและการตลาดภายใน
องค์กรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผูกพนัต่อองค์กร นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Guptar, M [28] ท่ีพบว่าความ
รับผิดชอบต่อสังคมในดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความผูกพนัของพนักงาน ผูบ้ริหารองค์กรควรมุ่งเน้นและ
ตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม อนัจะส่งผลใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัในองคก์รมากยิง่ข้ึน   
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  2.2 การรับรู้การสนับสนุนด้านส่ิงแวดล้อมจากองค์กรมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรของ
พนกังานโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย จากผลการวิจยัแสดงวา่ สนบัสนุนสมมติฐาน เน่ืองจากโรงแรมสีเขียวส่วนใหญ่มีนโยบาย
สนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มและมีแผนกส าหรับดูแลสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะ มีการช้ีแจงเป้าหมายงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีชดัเจน รวมถึงการท่ีองคก์รเสนอการตอบแทนรางวลัเม่ือพนกังานด าเนินงานภายใตก้ารบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ท าให้
พนกังานรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่ามีความหมายและจะตอ้งห่วงใยในสวสัดิภาพความเป็นอยูข่ององคก์ร จึงท าใหพ้นกังานรู้สึกผูกพนั
ต่อองคก์ร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Glavas and Kelley [29] พบว่าการรับรู้การสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองคก์รมีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานวิจยัของรชฏ  ชยสดมภ ์[30] ท่ีอธิบาย
วา่การรับรู้การสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองคก์รสามารถท านายความผกูพนัต่อองคก์รไดใ้นระดบัดีมาก  
  2.3 การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของพนกังานโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย จากผลการวิจยัแสดงวา่ สนบัสนุนสมมติฐาน เน่ืองจากเม่ือพนกังานเกิด
การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน เช่น การรณรงคผ์ูม้าใชบ้ริการใชผ้า้เช็ดตวั ผา้ปูท่ีนอนและปลอกหมอน
ซ ้ ากนั การติดตั้งอุปกรณ์ประหยดัพลงังานจ าพวกหลอดไฟ การช่วยเหลือผูย้ากไร้ เป็นตน้ การด าเนินงานดงักล่าวจะสร้างความ
ตระหนกัให้พนกังานใส่ใจส่ิงแวดลอ้มท าให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นไปตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน Ajzen [31] อธิบายว่าพฤติกรรมจะเกิดจากทศันคติผ่านการรับรู้ ดงันั้นบุคคลท่ีมีการรับรู้ท่ีจะแสดง
พฤติกรรมยอ่มมีแนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมนั้นเพ่ือตอบสนองต่อการรับรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Stern [32] ท่ีพบวา่
เม่ือบุคคลท่ีมีการรับรู้และจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นรักษส่ิ์งแวดลอ้มยอ่มจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมอย่างมาก และยงัช่วยบรรเทาผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน และเป็นไปในทิศทางเดียวกบัผลงานวิจยัของ Paille and Mejía-Morelos [4], Paille, Mejia-Morelos, Marche-
Paille, Chen, and Chen [33] ท่ีพบว่า หากพนกังานมีความตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้และการเขา้ร่วมกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม กจ็ะน าไปสู่พฤติกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของพนกังานในองคก์รเหล่านั้น  
   2.4 การรับรู้การสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองคก์รมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของพนักงานโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย จากผลการวิจยัแสดงว่า สนับสนุนสมมติฐาน เน่ืองจากผูบ้ริหารและ
องค์กรท่ีใส่ใจจะกระตุน้ให้พนักงานรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรด้านส่ิงแวดลอ้ม เช่น การเพ่ิมเงินเดือน การมอบโบนัส   
การกล่าวค าช่ืนชม ช่วยเหลือในการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม การสนบัสนุนใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะ
กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีมาจากโรงแรมสีเขียวท่ีไดร่้วมเขา้แข่งขนัตามมาตรฐานใบไมเ้ขียว ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมประเภท    
4-5 ดาว มีลกัษณะเป็นโรงแรมเครือข่าย (hotel chain) จะมีนโยบายสนบัสนุนองคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มและมีฝ่ายท่ีดูแลรับผิดชอบ
ด้านส่ิงแวดล้อมโดยตรง มีงบประมาณท่ีสนับสนุนเพียงพอ และมีการฝึกอบรมพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นระบบ  
ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบัผลการวิจยัเชิงคุณภาพของ วชัระ เวชประสิทธ์ิ [34] พบวา่จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริหารดา้นทรัพยากร
มนุษยพ์บวา่โรงแรมเครือข่าย (hotel chain) จะมีการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ชดัเจนเป็นระบบและมีงบประมาณท่ีสูง ทั้งน้ีเพ่ือให้
พนกังานสามารถน าความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมไปพฒันาในการปฏิบติังานไดจ้ริง เม่ือพนกังานเกิดการรับรู้การ
สนบัสนุนจากองคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มท าให้พนกังานตระหนกัและเปล่ียนพฤติกรรมเป็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Eric, Jennifer, and Cynthia [35] ท่ีพบวา่การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รดา้น
ส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความพึงพอใจในงาน  
  2.5 ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
พนกังานโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย จากผลการวิจยัแสดงว่า สนบัสนุนสมมติฐาน ความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์รถือว่า
เป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กบัพนกังานไม่วา่จะเป็นการปฏิบติังานในหนา้ท่ีบริหารหรือหนา้ท่ีปฏิบติัการ 
การบริการ พนกังานท่ีมีความผกูพนัสูงจะปรารถนาท่ีจะอยูก่บัองคก์รต่อไปและเป็นแรงผลกัดนัใหพ้นกังานในองคก์รมีพฤติกรรม

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/6658350_Paul_C_Stern
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การท างานท่ีดีกว่า สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สิรินาถ ตามวงษว์งวานและวิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ [36] ท่ีพบว่าความผูกพนัของ
พนักงานต่อองค์กรมีอิทธิพลในทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาในบริบท
ส่ิงแวดล้อมซ่ึงน าแนวคิดของ Organ มาประยุกต์เกิดเป็นตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรด้านส่ิงแวดลอ้ม  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Daily et al. [6], Paille and Boiral [37] ท่ีพบว่าพนักงานเกิดการรับรู้ความผิดชอบต่อสังคมมาก
ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รส่งผลใหพ้นกังานมีพฤติกรรมท่ีดีและท าใหผ้ลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มดีข้ึนดว้ย  
  2.6 ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานโรงแรมสีเขียว
ในประเทศไทย จากผลการวิจยัแสดงวา่ ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รไม่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการปฏิบติังานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของพนักงาน ไม่สนับสนุนสมมติฐาน พนักงานมีความผูกพนัต่อองค์กร มีความภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร         
มีความเตม็ใจในการใชค้วามสามารถท่ีมีอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Porter 
and Linde [38] ซ่ึงอธิบายไวว้า่ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกกบัองคก์รโดยสมาชิกจะมีลกัษณะ
และทศันคติท่ีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัวตัถุประสงคแ์ละค่านิยมขององคก์รเม่ือสมาชิกมีความผูกพนัต่อองคก์รจะพร้อมใจในการ
ปฏิบัติงานในองค์กรและปรารถนาท่ีจะอยู่กับองค์กรตลอดไป ดังนั้ นจะเห็นได้ว่าความผูกพนัเป็นความรู้สึกท่ีส่งผ่านเป็น
พฤติกรรมท่ีเตม็ใจปฏิบติังานตามวตัถุประสงคแ์ละค่านิยมขององคก์รซ่ึงเป็นลกัษณะของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีซ่ึงจะส่งผล
ต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานต่อไป ซ่ึงไม่ส่งต่อผลการปฏิบติังานโดยตรง สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ ความผูกพนั
ของพนักงานต่อองค์กรไม่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนักงาน ซ่ึงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบัผลงานวิจยัของ Tilleman [39] ท่ีพบว่า ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรดา้นบรรทดัฐานไม่มีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนของพนักงาน อย่างไรก็ตามผลการวิจยัคร้ังน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการท่ีปฏิบติังานในโรงแรมท่ีมีขนาดมากกวา่ 150 หอ้ง มีพนกังานหลายฝ่ายในแต่ละฝ่ายมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ในลกัษณะสายงานท่ีแตกต่างกนั พนกังานท่ีปฏิบติังานในโรงแรมแต่ละฝ่ายอาจจะมีความผกูพนัต่อองคก์ร แต่ไม่ส่งผลใหเ้กิดผลดี
กบัผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยตรงแต่ความผูกพนัของพนักงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการปฏิบติังานโดย
ภาพรวม [34] แต่ไม่ใช่ในบริบทของดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพราะจะส่งผา่นพฤติกรรมความเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ไปยงัผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน [20] 
  2.7 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
พนกังาน จากผลการวิจยัแสดงวา่ สนบัสนุนสมมติฐาน เน่ืองจากเป็นพฤติกรรมท่ีพนกังานใหค้วามส าคญัในการรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
นอกเหนือบทบาทท่ีถูกก าหนดหรือตกลงไว ้อาจเป็นไปไดท่ี้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีดา้นส่ิงแวดลอ้มน้ีอาจถูกระบุไวใ้น
หน้าท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัแต่จะพบเพียงส่วนน้อยเท่านั้น พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นพฤติกรรมท่ี
เกิดข้ึนเองอยา่งไม่เป็นทางการ โดยพนกังานมีความเตม็ใจปฏิบติัเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร จะส่งเสริมใหเ้กิดผลการปฏิบติังานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มไดมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแ้ก่ การใชน้ ้ าลดลง การใชไ้ฟฟ้าลดลง การลดปริมาณของเสีย เพ่ือป้องกนัมิให้
เกิดขยะมูลฝอย รวมถึงจะส่งผลใหโ้รงแรมมีภาพลกัษณ์ท่ีดี มีช่ือเสียง มีส่วนแบ่งการตลาดท่ีดีข้ึนอีกดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Organ [40] ท่ีกล่าววา่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รคือพฤติกรรมส่วนบุคคลท่ีแสดงออกดว้ยความสมคัรใจ โดยไม่ได้
ตระหนักอย่างชดัเจนถึงระบบการให้รางวลัขององค์กร เป็นพฤติกรรมท่ีสนับสนุนประสิทธิผลในการปฏิบติังานทั้งหมดของ
องคก์ร ซ่ึงดา้นส่ิงแวดลอ้มสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Daily et al. [6], Boiral and Paille [23] ท่ีพบวา่พฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
 ส่วนที ่3 อภิปรายผลการวจิัยความเหมาะสมของตวัแบบ 

 โมเดลสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานโรงแรม
สีเขียวในประเทศไทย มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยผลการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของเส้นอิทธิพลระหวา่งตวัแปร
พบว่า โมเดลตามสมมติฐานก่อนการปรับปรุงยงัไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ผูว้ิจัยจึงได้ท าการปรับแต่ง
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องค์ประกอบของโมเดลดว้ยวิธีเช่ือมเส้นลูกศร เป็นการเพ่ิมเส้นลูกศรแบบสองหัว เช่ือมระหว่างค่าความคลาดเคล่ือนเพ่ือให้
องค์ประกอบนั้นมีค่าสถิติท่ีดียิ่งข้ึน ภายหลงัจากการปรับโมเดลพบว่ามีค่า CMIN/DF = 0.911, p-value = 0.799,  Root Mean 
Square Residual (RMR) = 0.007, Goodness of Fit Index (GFI) = 0.966, Normal Fit Index (NFI) = 0.988, Comparative Fit Index 
(CFI) = 1.000 และ Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.000 ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดซ่ึงมีความสอดคลอ้ง
กบัวรรณกรรมและขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

 1.1 ผูบ้ริหารธุรกิจโรงแรมสีเขียวควรให้ความส าคัญกับการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านส่ิงแวดล้อม  
โดยให้ความส าคญักบัการจดักิจกรรมโดยเฉพาะดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ือให้ลูกคา้ คู่คา้ และพนกังาน ไดมี้ส่วนร่วมในการเป็นส่วน
หน่ึงของการช่วยเหลือสังคม ทั้งน้ีผลการวิจยัแสดงชดัเจนวา่การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มมีผลกระทบอยา่ง
มากต่อความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขนัและความส าเร็จของโรงแรมต่อไป 
 1.2 ผูบ้ริหารธุรกิจโรงแรมสีเขียวควรใหค้วามส าคญักบัการสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองคก์ร โดยผูบ้ริหารตอ้ง
ท าให้พนกังานรับรู้ไดว้่าองคก์รมองเห็นคุณค่าการเสียสละในการท างานพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือและสนบัสนุนความตอ้งการ
พ้ืนฐานใหดี้ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การกล่าวค าช่ืนชม การตอบแทนรางวลั การเพ่ิมเงินเดือน โบนสัประจ าปี สวสัดิการพิเศษ การ
ไดรั้บรางวลัพนกังานดีเด่น เป็นตน้ 

1.3 ผูบ้ริหารธุรกิจโรงแรมสีเขียวควรให้ความส าคัญกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรทั้ งด้านจิตใจ  
ดา้นการคงอยู ่ดา้นบรรทดัฐาน ทั้งน้ีผลการวิจยัแสดงชดัเจนว่าความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์รเป็นตวัแปรเช่ือมโยงระหว่าง
การรับรู้การสนับสนุนด้านส่ิงแวดล้อม การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านส่ิงแวดล้อม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี 
ขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไปสู่ผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
 1.4 ผูบ้ริหารธุรกิจโรงแรมสีเขียวควรให้ความส าคญักบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ผูบ้ริหารควรส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีให้แก่พนักงาน โดยให้พนักงานรู้จักการแสดงน ้ าใจและให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานอยา่งเตม็ใจ อาจจะเวียนส่งพนกังานเขา้ร่วมโครงการจิตอาสาหรือเป็นตวัแทนขององคก์รช่วยเหลือสังคม
และแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 2. ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรน าไปศึกษากบัสถานประกอบการประเภทอ่ืน ๆ ท่ีมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึนเพ่ือเป็นการสนบัสนุนองค์
ความรู้เน่ืองจากสถานประกอบการประเภทอ่ืน ๆ อาจมีบริบทท่ีแตกต่างไป 
 2.2 ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น กลยุทธ์ดา้นทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) สภาพการณ์ปัจจุบนั 2) วิเคราะห์บทบาทของสถาบนัพระพทุธศาสนา และ 3) น าเสนอ

กระบวนการขบัเคล่ือนการประกอบสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาค
ตะวนัตก ระเบียบวธีิวจิยัเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผลการวจิยั
พบวา่ 1) สภาพการณ์ปัจจุบนัของการเสริมสร้างสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ในภาคตะวนัตก ประกอบดว้ย การพฒันาผูน้ าสัมมาชีพ การประชุมเชิงปฏิบติัการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดบัจงัหวดั การเตรียมความ
พร้อมทีมวทิยากรสัมมาชีพชุมชนระดบัหมู่บา้น การเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย การสร้างสมัมาชีพชุมชนในระดบัหมู่บา้น และการ
จดัตั้งและพฒันากลุ่มอาชีพ 2) บทบาทของสถาบนัพระพทุธศาสนาในการเสริมสร้างสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่
ร่วมกนัอยา่งสนัติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตกบนพื้นฐานของหลกัพทุธธรรม ประกอบดว้ย ดา้นศีล ดา้นสมาธิ และดา้นปัญญา และ 3) 
กระบวนการขบัเคล่ือนการประกอบสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาค
ตะวนัตก พบว่า สอดคลอ้งกบัภารกิจของหน่วยงานราชการท่ีด าเนินการอยูก่่อนแลว้ ดงัน้ี (1) การจดัท า “หลกัสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ” 
ส าหรับพระสงฆ์ (2) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือจัดอบรมสังฆวิทยากร  (3) การสร้างหรือจัดตั้ งทีมสังฆวิทยากรสัมมาชีพ  
(4) ประชาสัมพนัธ์และคดัเลือกหมู่บา้นท่ีมีความพร้อม (5) ด าเนินการสร้างสัมมาชีพชุมชนสันติสุขในลกัษณะของวงจรคุณภาพ และ  
(6) จดัตั้งศูนยก์ารเสริมสร้างสมัมาชีพแนวพทุธในชุมชน 
 

ค าส าคญั : สัมมาชีพ, หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ, กลุ่มชาติพนัธ์ุ 
 

Abstract  
The objectives of this research were to study 1) the current situation, 2) analyze the role of the Buddhist institute, and 3) present 

the process of driving the right occupations in accordance with the of the philosophy sufficiency economy for peaceful coexistence of ethnic 
groups in the West. The research methodology was the qualitative research that the in-depth interview and focus group discussion as the 
tool of data collection. The findings of the research were as follows: 1) The current situation of strengthening the right occupation in 
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accordance with philosophy of sufficiency economy for peaceful coexistence of ethnic groups in the west found that consists of the 
development of the right occupation leaders, the workshop on provincial community right occupation speakers, the preparation of the 
community right occupation speakers team at the village level, preparation for the target household, building community right occupation 
at the village level, and regarding the establishment and development of professional groups. 2) The role of the Buddhist institute in 
strengthening the right occupation according to the philosophy of sufficiency economy for peaceful coexistence of ethnic groups in the west 
based on Buddha Dhamma principle consists of the precepts, meditation, and intelligence. 3) The process of driving the right occupation in 
accordance with the of the philosophy sufficiency economy for peaceful coexistence of ethnic groups in the west was found that this process 
needed to operate in accordance with the mission of the government agencies that were already implemented as follows: (1) establishing a 
“Sangha Lecturer on right occupation course”, (2) organize a workshop or training for the Sangha lecturers, (3) establishing or setting up a 
right occupation team, (4) publicize and select ready villages, (5) proceeding on building a peaceful community in term of right occupation 
in the form of a quality cycle, and (6) establish a Buddhist right occupation strengthening center in the community 

    

Keywords : Right Occupations, Philosophy of Sufficiency Economy, Peaceful Coexistence, Ethnic Groups 
 
 

บทน า   
นบัเป็นระยะเวลาท่ียาวนานกว่าห้าทศวรรษ นบัตัง่แต่ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว (รัชกาลท่ี 9) ทรงข้ึนครองสิริราช

สมบติัและมีพระปฐมบรมราชโองการ อนันับไดว้่าเป็นสัญญาประชาคม พระราชทานนับแต่บดันั้นมาว่า “เราจะครองแผ่นดิน 
โดยธรรมเพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เป็นต้นมา พระองค์ก็ได้ทรงงานหนักตรากตร าเพ่ือความผาสุก และ 
เพ่ือประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกรมาโดยตลอดทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา  และในบางโอกาสไดพ้ระราชทานพระราช
ทรัพยส่์วนพระองคด์ าเนินโครงการท่ีรู้จกักนัดีวา่ เป็นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริจวบจนบดัน้ี นบัไดก้วา่ 3,000 โครงการ
[1] ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี อนัเป็นพ้ืนฐานของโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริเกือบทั้งหมด กคื็อ ความพออยู ่พอกิน และ
ความมีชีวิตอยูท่ี่สมถะ พอเพียง ในทุกมิติของชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน แนวความคิดน้ี หากวิเคราะห์ดีแลว้จะเห็นไดช้ดัเจน
วา่ประสานสอดคลอ้งตอ้งกนัอยา่งแนบแน่นกบัหลกัธรรมแห่งพระพุทธศาสนาท่ีวา่ดว้ยการด ารงชีวิตท่ีประเสริฐพอเหมาะพอควร
และการเดินสายกลางตามสมมติสัจจะในโลกิยธรรมดว้ยวิถีแห่งพุทธ ตราบเท่าท่ียงัไปไม่ถึงระดบัปรมตัถธรรม ส่วนการด ารงชีวิต
อยู่ในโลกิยธรรม ธรรมด าเนินก็ให้รู้เท่าทนัความเป็นไปและความเป็นจริงของโลก รู้จักประสานกลมกลืนกบัโลก ชีวิตและ
ธรรมชาติใชป้ระโยชน์และน ากฎเกณฑข์องธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติมาใชเ้ท่าท่ีจ าเป็นและใหก่้อประโยชน์สูงสุดโดยไม่
เป็นการท าลายและเบียดเบียนกนั[2] ขณะเดียวกนักรู้็เท่าทนัความเปล่ียนแปลงตามกฎแห่งอริยสัจและไตรลกัษณ์ ท าใหชี้วิตด ารง
อยู่ได้อย่างมีอิสรภาพ ไม่ถูกบีบคั่นด้วยความยึดมั่นถือมั่น และ มีชีวิตอยู่ได้โดยมีปัญญา เป็นตัวก ากับอยู่ได้โดยไม่โลภ  
ไม่เบียดเบียน  ไม่แก่งแยง่ชิงดีและหลงใหลไดป้ล้ืมกบัวตัถุจนเกินสมควรจนกลายเป็นผู ้คลัง่ไคลใน “วตัถุนิยม” และ “บริโภคนิยม” 

สาระส าคญัและบริบทโดยรวมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เห็นได้ชัดเจนว่าความ  
“พออยู-่พอกิน” กบั “ความพอเพียงและความพอดี” ท่ีไดพ้ระราชทานไวน้ั้น มีความหมายกวา้งขวางกวา่ท่ีเขา้ใจกนัโดยผิวเผนิ และ
บางคร้ังก็มีการตีความกนัเพียงว่าคือการมีขา้วอยู่ในยุงฉาง ผกัและปลาอยู่ในไร่นา เพียงพอส าหรับบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น  
ซ่ึงความเป็นจริงแลว้ “ความพอเพียง” นั้น กินความหมายกวา้งขวางลุ่มลึกลงไปในมิติของชีวิตผูค้นรอบดา้นทั้งมิติทางดา้นสังคม 
วฒันธรรม และภูมิศาสตร์อีกดว้ย เช่น ความพอเพียงทางดา้นจิตใจ ซ่ึงผกูพนัสอดประสานไปถึงหลกัพุทธธรรม พุทธปรัชญาและ
แนวคิดในการด ารงชีวิตของผูค้นชุมชนและสังคมไทย ซ่ึงเป็นสังคมชาวพุทธในภาพรวมอีกดว้ย ดงันั้นจึงไม่เป็นการเกินเลยท่ีจะ
กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 9) ผูท้รงพระคุณอนัประเสริฐของประชาชนชาวไทยนั้น ทรงเป็น “นักคิด  
นกัวางแผน และ นกัพฒันา” ท่ีมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล และทรงเป็นนกัแกปั้ญหา ทรงน าเอาหลกัธรรมในพระพุทธศาสนามาเป็นหลกั
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และแนวทางในการคิดแกไ้ขปัญหาของชาติ โดยทรงวางหลกัการเร่ืองหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทรงงานเพ่ือให้พสกนิกร 
มีความ “พออยู-่พอกิน” และมีชีวิตอยู่ในทางสายกลางตลอดมา แต่ส่ิงส าคญัท่ีขาดไม่ไดคื้อการฝึกตนจะเป็นส่ิงท่ีส าคญัตามหลกั
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิปัญญา) จะเกิดข้ึนไดก้ต็อ้งอาศยัปัจจยัทั้งภายในและภายนอกดว้ยโดยนยัน้ี พระพทุธศาสนามีความหมายในการ
เป็นหลกัแห่งระบบของการด าเนินชีวิตท่ีสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งระดบัพฤตกรรม จิตใจ และปัญญา โดยเป็นส่วนหน่ึงของระบบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งชีวิต สังคม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนสามารถเป็นเคร่ืองมือในการประพฤติปฏิบติัและมีปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจเจกบุคคล (Individual) กบัโลกภายนอก (Social) เพ่ือเก้ือกลูระบบการด าเนินชีวิตท่ีดีงามและพ่ึงปรารถนาอีกดว้ย [3] 

หากพิจารณาในบริบทภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย นับไดว้่ามีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุและเผ่าพนัธ์ุอย่างมาก  
มีความแตกต่างกนัทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วฒันธรรมประเพณี ทศันคติและความเช่ือในลกัษณะสังคมพหุวฒันธรรม อนัเป็นลกัษณะ
เด่นของภูมิภาคตะวนัตกท่ีสืบทอดมาแต่โบราณกาล ทั้งน้ี เพราะสภาพภูมิประเทศท่ีเสริมใหภ้าคตะวนัตกเป็นอู่แหล่งรวมทางวฒันธรรม 

อยา่งไรก็ตาม ผลจากการใชแ้นวทางการพฒันาประเทศไปสู่ความทนัสมยั ไดก่้อให้เกิดการเปล่ียนแปลงแก่สังคมไทย
อย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม สังคมและส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้ งกระบวนการของความ
เปล่ียนแปลงมีความสลบัซับซ้อนจนยากท่ีจะอธิบายในเชิงสาเหตุและผลลพัธ์ได้ เพราะการเปล่ียนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจยั
เช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั ส าหรับผลของการพฒันาในดา้นบวกนั้น ไดแ้ก่ การเพ่ิมข้ึนของอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ความเจริญทางวตัถุ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ระบบส่ือสารท่ีทนัสมยั หรือการขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอยา่งทัว่ถึงมาก
ข้ึน แต่ผลดา้นบวกเหล่าน้ีส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบท หรือผูด้อ้ยโอกาสในสังคมนอ้ย แต่ว่า กระบวนการเปล่ียนแปลง
ของสังคมไดเ้กิดผลลบติดตามมาดว้ย เช่น การขยายตวัของรัฐเขา้ไปในชนบท ไดส่้งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายดา้น  
ทั้งการตอ้งพ่ึงพิงตลาดและพอ่คา้คนกลางในการสั่งสินคา้ทุน ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพนัธ์แบบ
เครือญาติและการรวมกลุ่มกนัตามประเพณีเพ่ือการจดัการทรัพยากรท่ีเคยมีอยูแ่ต่เดิมแตก สลายลง ภูมิความรู้ท่ีเคยใชแ้กปั้ญหาและ
สั่งสมปรับเปล่ียนกนัมาถูกลืมเลือนและเร่ิม สูญหายไป จากผลดา้นลบในการพฒันาดา้นต่าง ๆ เหล่าน้ียงัส่งผลกระทบโดยตรงกบั
กลุ่มชาติพนัธ์ในภาคตะวนัตกอยา่งยากท่ีจะหลีกเล่ียงได ้ซ่ึงสามารถสรุปสภาพปัญหาไดเ้ป็นประเดน็ส าคญั ดงัน้ี  

1. กลุ่มชาติพนัธ์ุมีความหลากหลาย โดยการส ารวจและก าหนดสถานะบุคคลทางกฎหมายล่าชา้ยงัไม่แลว้เสร็จ ท าใหเ้สีย
สิทธิและขาดโอกาสในการพฒันาหลายดา้น และไม่สามารถเขา้ถึงบริการพ้ืนฐานของรัฐซ่ึงส่งผลกระทบต่อการสร้างจิตส านึกการ
เป็นพลเมืองไทยและการยอมรับในสังคม 

2. การขาดความสมดุลมัน่คงในการด ารงชีวิต ประชาชนกลุ่มชาติพนัธ์ุส่วนใหญ่ยงัมีสภาพยากจนและมีความเหลือมล ้า
ในการกระจายรายได้ โดยส่วนใหญ่ท าการเกษตรแบบดัง่เดิมอาศยัธรรมชาติเป็นหลกั แต่ขาดภูมิคุม้กนัในอาชีพเกษตรกรรม   
โดยมีปัญหาและขอ้จ ากดัเร่ืองท่ีดินท ากิน ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม และขาดแคลนน ้ าเพ่ือการเกษตรตลอดจนแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดภยัพิบติับ่อยคร้ังและส่งผลการทบต่อพ้ืนท่ีการเกษตร รวมทั้งการเปล่ียนสภาพสังคมสู่ความ
ทนัสมยัมากข้ึนวถีิการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลง ขณะท่ีประชาชนบางส่วนปรับตวัไม่ทนัและประสบปัญหาต่าง ๆ  

3. จุดอ่อนดา้นการบริหารจดัการ การพฒันากลุ่มชาติพนัธ์ุหลงัปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 ขาดการก าหนดผูรั้บผิดชอบ
ท่ีชัดเจน ระบบข้อมูลขาดความสมบูรณ์และทันสมัย ขาดเคร่ืองมือและกลไกด าเนินงานโดยขาดแผนแม่บท กฎระเบียบต่าง  ๆ 
มีความหลากหลายไม่เป็นปัจจุบนั ขาดกระบวนการมีส่วนรวมของฝ่ายต่าง ๆ และขาดบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน [4] 

ดงันั้น เพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งย ัง่ยนื จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการศึกษาสภาพปัจจุบนัของการเสริมสร้าง
สัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก และวิเคราะห์บทบาท
ของสถาบนัทางสังคมในการเสริมสร้างสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ในภาคตะวนัตก อนัเป็นฐานคิดส าคญัซ่ึงน าไปสู่การสังเคราะห์รูปแบบกระบวนการขบัเคล่ือนการประกอบสัมมาชีพตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตกอยา่งย ัง่ยืน โดยสอดรับกบัยุทธศาสตร์ 
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การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผน่แม่บทการพฒันากลุ่มชาติ
พนัธ์ุในประเทศไทย ใหบ้รรลุเป้าประสงคต่์อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
1. เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบนัของการเสริมสร้างสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่ง

สันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก 
2. เพ่ือวิเคราะห์บทบาทของสถาบนัพระพุทธศาสนาในการเสริมสร้างสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก 
3. เพ่ือน าเสนอกระบวนการขบัเคล่ือนการประกอบสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่ง

สันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก 
 

ขอบเขตของการวจิัย  
การวิจยัคร้ังน้ี ก าหนดขอบเขตดา้นเน้ือหาครอบคลุมการศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบนัของการเสริมสร้างสัมมาชีพตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก และวิเคราะห์บทบาทของสถาบัน
พระพุทธศาสนาในการเสริมสร้างสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยูร่่วมกนัอย่างสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุใน 
ภาคตะวนัตกบนพ้ืนฐานของหลกัพทุธธรรม เพ่ือน าไปสู่การสังเคราะห์กระบวนการขบัเคล่ือนการประกอบสัมมาชีพตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตกท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็น
เคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล 
 2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
(Key Informants) 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย (1) ผูน้ าชุมชน/ปราชญ์ชาวบา้น/ผูท้รงคุณวุฒิประจ าทอ้งถ่ิน (2) นกัวิชาการดา้นศาสนา/
พระสงฆผ์ูมี้บทบาทโดดเด่นในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชน และ (3) หวัหนา้หน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี โดยการสุ่มแบบ
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามลกัษณะการเป็นตวัแทนของกลุ่มท่ีเหมาะสม จ านวน 15 ท่าน 
 ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย (1) ผูน้ าชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน/
ผูท้รงคุณวุฒิประจ าทอ้งถ่ิน (2) นกัวิชาการดา้นศาสนา/พระสงฆผ์ูมี้บทบาทโดดเด่นในพ้ืนท่ี และ (3) หัวหนา้หน่วยงานราชการ
ในพ้ืนท่ี โดยการสุ่มแบบแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามลกัษณะการเป็นตวัแทนของกลุ่มท่ีเหมาะสม จ านวน 8 ท่าน 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 
 3.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีรอบดา้นและลึกซ้ึง โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบ 
มีโครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ือน าไปสู่การสนทนาท่ีเปิดโอกาสให้ผูใ้ห้ขอ้มูลมีบทบาทก าหนดทิศทางการสนทนา
ร่วมกบัผูส้ัมภาษณ์เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการท าความเขา้ใจประเดน็ค าถามร่วมกนั 
 3.2 การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อสังเคราะห์กระบวนการขบัเคล่ือนการประกอบสัมมาชีพ
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตกท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
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สภาพการณ์ปัจจุบนั เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการกระตุน้ให้สมาชิกในกลุ่มขนาดกลาง โดยอภิปรายโตต้อบ
แสดงความเห็น/เล่าเร่ืองประสบการณ์ ตามประเด็นท่ีก าหนดข้ึนมาอยา่งเจาะจงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั เพ่ือให้เกิดขอ้มูล
หลัง่ไหล (Flow) ออกมาจากการปฏิสัมพนัธ์ในแนวราบระหว่างสมาชิกในกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะดว้ยกนัเอง และ
ระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะกบัผูด้  าเนินการสนทนา 

 

ผลการวจิัย 
1. สภาพการณ์ปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของ

กลุ่มชาตพินัธ์ุในภาคตะวนัตก 
สภาพการณ์ปัจจุบนัของการเสริมสร้างสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่ม

ชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก ครอบคลุมการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน รวม 6 ดา้น ประกอบดว้ย 
 1.1 ดา้นการพฒันาผูน้ าสัมมาชีพ พบวา่ มีการจดัอบรมผูน้ าสัมมาชีพในรูปแบบการฝึกอบรมหลกัสูตรวิทยากรผูน้ า
สัมมาชีพ, มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและตวัช้ีวดัการด าเนินงานท่ีชดัเจน, มีการด าเนินงานดว้ยความพร้อม ทกัษะและประสบการณ์, 
มีหน่วยงานภาครัฐอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานพฒันาชุมชนเขา้มาสนบัสนุน และมีผลการด าเนินงานเป็นรูปธรรมทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 
 1.2 ดา้นการประชุมเชิงปฏิบติัการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดบัจงัหวดั พบว่า มีผลผลิตเป็นแผนปฏิบติัการทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดบัจงัหวดั, มีทีมสนบัสนุนการด าเนินงานระดบัจงัหวดั, มีผูแ้ทนจากองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชนเขา้
ร่วมวิเคราะห์อาชีพของแต่ละชุมชนเพ่ือความส าเร็จในเชิงคุณภาพ มีการคน้หาผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ และมุ่งเป้า
การด าเนินงานเชิงพ้ืนท่ีโดยสอดคลอ้งกนัตั้งแต่จงัหวดั อ  าเภอ ต าบล ชุมชน และครัวเรือน 
 1.3 ดา้นการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดบัหมู่บา้น พบวา่ ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดบั
หมู่บา้นเป็นคนในชุมชนท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประกอบอาชีพของคนในชุมชนเป็นอยา่งดี, มีการเพ่ิมเติมปราชญชุ์มชน
เขา้มาเป็นวิทยากรสัมมาชีพระดบัหมู่บา้นโดยสัดส่วนนอก เหนือจากท่ีเขา้รับการอบรมในระดบัจงัหวดั, เนน้การสร้างความเขา้ใจ
เก่ียวกบักระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, มีการทบทวนแผนชุมชนก่อนลงภาคปฏิบติัการ 
แต่กย็งัคงขาดวทิยากรฝ่ายสงฆท่ี์มีความรู้ความ สามารถในศาสตร์ของสัมมาอาชีวะท่ีบูรณาการกบัศาสตร์สมยัใหม่ 
 1.4 ดา้นการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย พบวา่ มีการเกบ็ขอ้มูลเก่ียวกบัความสนใจหรือความตอ้งการท่ีจะ
เปล่ียนแปลงการประกอบอาชีพ, มีการลงพ้ืนท่ีในเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย, เนน้การให้ความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองสัมมาชีพชุมชนในเบ้ืองตน้กบัครัวเรือนโดยวิทยากรสัมมาชีพระดบัหมู่บา้น, องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งตวัแทนร่วมลง
พ้ืนท่ีเยี่ยมเยือนครัวเรือนเป้าหมายดว้ย และภายหลงัการลงพ้ืนท่ีมีการกลบัมาเตรียมวสัดุสนับสนุนการฝึกอาชีพก่อนเร่ิมการ
ฝึกอบรมแก่ภาคครัวเรือน 
 1.5 ดา้นการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดบัหมู่บา้น พบวา่ มีการฝึกปฏิบติัภายในครัวเรือนเป้าหมายท่ีเขา้รับการฝึก
อาชีพโดยมีทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดบัหมู่บา้นให้การสนับสนุน, วิทยากรจะเป็นเจ้าของอาชีพหรือประกอบอาชีพนั้น 
เพ่ือการเล้ียงชีพ, มีการใหค้วามรู้ทางวิชาการในทฤษฎีและมีการสาธิตอาชีพในเบ้ืองตน้เป็นภาคปฏิบติั, มีการศึกษาเพ่ิมพูนความรู้
จากการศึกษาดูงานตวัอยา่งการประกอบสัมมาชีพภายนอกชุมชน และมีการวดัผลการด าเนินงานสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดบั
หมู่บา้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพร้อมรายงานตามล าดบัไปถึงจงัหวดั 
 1.6 การจดัตั้งและพฒันากลุ่มอาชีพ พบว่า พฒันากลุ่มอาชีพดั้งเดิมของคนพ้ืนถ่ินเป็นส่วนใหญ่, มีโครงการหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑร์องรับการจดัจ าหน่ายสินคา้ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ, มีการขอตั้งเป็นวสิาหกิจชุมชนจากกลุ่มอาชีพท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่
พฒันาเป็นกลุ่มอาชีพท่ีก่อให้เกิดรายได ้โดยการขบัเคล่ือนของกลุ่มแม่บา้นประจ าชุมชน, ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอร่วมกบั 
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ภาคครัวเรือนมีบทบาทเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีวิทยากรสัมมาชีพลดบทบาทเป็นผูส้นับสนุน และมีการจดัท าแผนปฏิบติัการจดัตั้งกลุ่ม
อาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนเช่ือมโยงกบัการตลาดและฐานขอ้มูลกลุ่มอาชีพตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดโดยกรมพฒันาชุมชน 

2. บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนาในการเสริมสร้างสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันตขิองกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตกบนพืน้ฐานของหลกัพุทธธรรม 

บทบาทของสถาบนัพระพุทธศาสนาในการเสริมสร้างสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยู่ร่วมกนั
อยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตกบนพ้ืนฐานของหลกัพทุธธรรม ประกอบดว้ย 
 2.1 ดา้นศีล พบว่า มีโครงการหมู่บา้นรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์สนับสนุนการประกอบสัมมาชีพโดยตรง, มีการ
ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพดว้ยความสุจริต, มีการส่งเสริมการประกอบสัมมาอาชีพเป็นปกติก่อนท่ีภาครัฐจะขบัเคล่ือน
โครงการสัมมาชีพชุมชน, มีการส่งเสริมใหง้ดเวน้การเบียดเบียนกนัเพ่ือการอยูร่่วมกนัโดยสันติ และมีการส่งเสริมใหป้ระชาชนงด
เวน้อบายมุขเพ่ือลดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น 
 2.2 ดา้นสมาธิ พบวา่ มีการส่งเสริมให้มีความตั้งใจและมุ่งมัน่ในการประกอบการงาน, มีการส่งเสริมการท าจิตให้
สงบเป็นสมาธิขณะท างานหรือประกอบอาชีพ, มีการส่งเสริมการควบคุมสติใหต้ั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความประมาท, มีการส่งเสริมการ
ควบคุมอารมณ์ในคราวประชุมร่วมกนั และมีการส่งเสริมการมีสติในการกิน อยู ่และใชชี้วติ 
 2.3 ด้านปัญญา พบว่า มีการอาศัยวฒันธรรมประเพณีท่ีเป็นทุนทางสังคมเป็นเคร่ืองมือพฒันาปัญญา, มีการ
ประพฤติตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง สันโดษ, มีการส่งเสริมใหใ้ชส้ติพิจารณาการใชจ่้ายตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง, มีการส่งเสริมใหช้าวบา้นใชปั้ญญาในการแกปั้ญหา และมีการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ประจ าชุมชนภายในวดั 

3. กระบวนการขับเคล่ือนการประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของ
กลุ่มชาตพินัธ์ุในภาคตะวนัตก 

กระบวนการขบัเคล่ือนการประกอบสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก จ าเป็นตอ้งด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจของหน่วยงานราชการท่ีด าเนินการอยูก่่อนแลว้ ดงัน้ี 
 3.1 จดัท าหลกัสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ โดยมีกรอบการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ (1) องคก์รภาคคณะสงฆจ์ดัท า
หลกัสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพผลิตบุลการทางพระพุทธศาสนาระดบัประกาศนียบตัร ลกัษณะการศึกษานอกระบบ (90 วนั)  
(2) ก าหนดเป้าหมาย 100 รูป และ (3) มุ่งหมายใหบุ้คลากรอุทิศตนในการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนแนวพุทธและประยกุตใ์ชใ้นการ
เผยแผพ่ระพทุธศาสนา 

3.2 จดัตั้งทีมสังฆวิทยากรสัมมาชีพ โดยมีกรอบการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ (1) การจดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือ 
(MOU) เพ่ือเช่ือมโยงการท างานร่วมกนั (2) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการทีม สังฆวทิยากรสัมมาชีพระดบัจงัหวดัเพ่ือเตรียมความพร้อม 
และ (3) การจดัตั้งกลุ่มสังฆวทิยากรสัมมาชีพตามประเภทอาชีพและบริบทเชิงพ้ืนท่ี 

3 .3  ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกครัวเรือนท่ี มีความพร้อม โดยมีกรอบการด าเนินงาน 4 ขั้ นตอน คือ 
(1) การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร (2) การวิเคราะห์ความตอ้งการจากขอ้มูลพ้ืนฐานส านักงานพฒันาชุมชนจังหวดั  
(3) การคดัเลือกครัวเรือน/หมู่บา้นท่ีมีความพร้อม และ (4) การประชุมปฏิบติัการเพ่ือร่วมจดัท าแผนการฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพทุธ 
 3.4 เตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย โดยมีกรอบการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ (1) การลงพ้ืนท่ีออกตรวจเยี่ยม
ครัวเรือน/หมู่บา้นท่ีเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมาย (2) ประสานงานท างานร่วมกบัตวัแทนองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน (3) เนน้การท างานท่ีเช่ือมโยง
ไปสู่การการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยความเป็นมิตร และ (4) การท าขอ้ตกลงร่วมกนัและก าหนดวนัฝึกอบรม 
 3.5 ฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธ โดยมีกรอบการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ (1) ด าเนินการฝึกอบรมฝึกอบรม
สัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธตามวนั-เวลาท่ีไดก้  าหนดไวร่้วมกนั (2) เนน้ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัการในเบ้ืองตน้ (3) เพ่ิมพูน
ความรู้และแรงจูงใจโดยการจดัศึกษาดูงานเพ่ิมเติม และ (4) มุ่งหมายใหต้ั้งตนอยูใ่นสัมมาชีพและด ารงอยูใ่นศีลธรรมอยา่งบูรณาการ 
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 3.6 ติดตามติดตามประเมินผลเป็นรูปธรรมและพฒันาสู่เครือข่ายสัมมาชีพเชิงพุทธ โดยมีกรอบการด าเนินงาน 4 
ขั้นตอน คือ (1) ติดตามประเมินผลตาม PDCA (2) จดัตั้งกลุ่มพฒันาสัมมาชีพเชิงพุทธ (3) เนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของสาม
ประสาน (บ-ว-ร) เช่ือมโยงกบัตลาดและระบบ OTOP และพฒันาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (4) พฒันาเป็นตน้แบบการเรียนรู้ หรือ
ศูนยก์ารเสริมสร้างสัมมาชีพแนวพทุธ 
 

อภิปรายผล 

 
รูปท่ี 1 องคค์วามรู้จากการวิจยั (โดยผูว้ิจยั) 

กระบวนการขบัเคล่ือนการ
ประกอบสัมมาชีพตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
เพ่ือการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติ
ของกลุ่มชาตพินัธ์ุในภาค
ตะวนัตกทีเ่หมาะสมและ
สอดคล้องกบัสภาพการณ์

ปัจจุบนั 

จัดท าหลกัสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ มีกรอบการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. องค์กรภาคคณะสงฆ์จดัท าหลกัสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพผลิตบุลการทางพระพุทธศาสนา
ระดบัประกาศนียบตัร ลกัษณะการศึกษานอกระบบ (90 วนั) 
2. เป้าหมาย 100 รูป 
3. มุ่งหมายให้บุคลากรอุทิศตนในการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนแนวพุทธและประยุกตใ์ชใ้นการ
เผยแผพ่ระพทุธศาสนา 

จัดตั้งทีมสังฆวทิยากรสัมมาชีพ มีกรอบการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การจดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อเช่ือมโยงการท างานร่วมกนั 
2. จดัประชุมเชิงปฏิบติัการทีม สังฆวิทยากรสัมมาชีพระดบัจงัหวดัเพื่อเตรียมความพร้อม 
3. การจดัตั้งกลุ่มสังฆวิทยากรสัมมาชีพตามประเภทอาชีพและบริบทเชิงพื้นท่ี 

ประชาสัมพนัธ์/คดัเลือกครัวเรือน มีกรอบการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 
2. การวิเคราะห์ความตอ้งการจากขอ้มูลพื้นฐานส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั 
3. การคดัเลือกครัวเรือน/หมู่บา้นท่ีมีความพร้อม 
4. การประชุมปฏิบติัการเพื่อร่วมจดัท าแผนการฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพทุธ 

เตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย มีกรอบการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การลงพื้นท่ีออกตรวจเยีย่มครัวเรือน/หมู่บา้นท่ีเป็นพื้นท่ีเป้าหมาย 
2. ประสานงานท างานร่วมกบัตวัแทนองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 
3. เนน้การท างานท่ีเช่ือมโยงไปสู่การการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยความเป็นมิตร 
4. การท าขอ้ตกลงร่วมกนัและก าหนดวนัฝึกอบรม 

ฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพทุธ มีกรอบการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ด าเนินการฝึกอบรมฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพทุธตามวนั-เวลาท่ีไดก้  าหนดไวร่้วมกนั 
2. เนน้ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัการในเบ้ืองตน้ 
3. เพิ่มพนูความรู้และแรงจูงใจโดยการจดัศึกษาดูงานเพิ่มเติม 
4. มุ่งหมายใหต้ั้งตนอยูใ่นสัมมาชีพและด ารงอยูใ่นศีลธรรมอยา่งบูรณาการ 

ตดิตามตดิตามประเมินผลเป็นรูปธรรมและพฒันาสู่เครือข่ายสัมมาชีพเชิงพทุธ มีกรอบการ
ด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ติดตามประเมินผลตาม PDCA 
2. จดัตั้งกลุ่มพฒันาสัมมาชีพเชิงพทุธ 
3. เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของสามประสาน (บ-ว-ร) เช่ือมโยงกบัตลาดและระบบ OTOP 
และพฒันาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
4. พฒันาเป็นตน้แบบการเรียนรู้ หรือศูนยก์ารเสริมสร้างสัมมาชีพแนวพทุธ 
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กระบวนการขบัเคล่ือนการประกอบสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก จ าเป็นตอ้งด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัภารกิจของหน่วยงานราชการท่ีด าเนินการอยู่ก่อนแลว้ ดงัน้ี  
1) การจดัท า “หลกัสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ” ส าหรับพระสงฆ ์2) การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการหรือจดัอบรมสังฆวิทยากร โดย
คดัเลือกพระสงฆท่ี์มีความสนใจและเสียสละในการท างานเพื่อชุมชน จ านวน 100 รูป โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 10 รุ่น รุ่นละ  
10 รูป ทั้ งน้ี มีมุ่งหมายให้พระสงฆ์ผูผ้่านการอบรมมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นสัมมาชีพตามแนวทางของพระพุทธศาสนา  
3) การสร้างหรือจดัตั้งทีมสังฆวทิยากรสัมมาชีพ โดยใหมี้บทบาทในท างานร่วมกบัทีมวทิยากรสัมมาชีพชุมชนของฝ่ายราชการท่ีมี
อยูแ่ลว้ ในลกัษณะของการท างานร่วมกนัเป็นภาคีเครือข่าย 4) ประชาสัมพนัธ์และคดัเลือกหมู่บา้นท่ีมีความพร้อม อาทิ ชุมชน
ท่องเท่ียว OTOP ธรรมวิถี เป็นตน้ เพ่ือพฒันาสัมมาชีพชุมชนอยา่งย ัง่ยนืตามแนววิถีพุทธ 5) ด าเนินการสร้างสัมมาชีพชุมชนสันติ
สุข ในลกัษณะของวงจรคุณภาพ หรือ PDCA ท่ีเนน้การด าเนินการระยะสั้นและมีอบรมใหค้วามรู้ การติดตาม และการประเมินผล
อยา่งเป็นรูปธรรม และ 6) จดัตั้งศูนยก์ารเสริมสร้างสัมมาชีพแนวพทุธในชุมชน เพื่อเป็นตน้แบบศูนยก์ารเรียนรู้การขบัเคล่ือนการ
ประกอบสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ ส าหรับพ้ืนท่ีอ่ืนต่อไป ดงักล่าวน้ี สอดคลอ้งกบั
ท่ี พระครูอุดมจารุวรรณ (ค าไล ้จารุว  โส) [5] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การพฒันาบทบาทพระสงฆใ์นการส่งเสริมโครงการตลาดประชา
รัฐเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ของมหาเถรสมาคม มีโครงการน าธรรมะเข้ามาบริหารตลาด เพื่อให้มีการน าค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบติัให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการคา้ขาย และการประกอบอาชีพอยา่งมีความสุข อยา่งไรก็ตาม 
สมควรให้พระสงฆ์มีการเขา้อบรมหลกัสูตรต่าง ๆ โดยควรมีการให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ท่ีเพ่ือให้ทราบหลกัเกณฑ์และกลไก
อยา่งเป็นระบบ และสอดคลอ้งกบัท่ี บูรกรณ์ บริบูรณ์ และนายวิบูลย ์แมนสถิตย ์[6] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “รูปแบบการน าตนเองเขา้
ไปผูกพนักบัชุมชนของพระสงฆ์ในการแกไ้ขปัญหาสังคม” ผลการวิจยัพบว่า พระสงฆน์ าตนเองเขา้ไปผูกพนักบัชุมชน ผลจาก
การผกูพนัและท างานเพื่อสังคมเห็น ท าใหต้นเองเห็นความเช่ือมโยงของสรรพส่ิงและน ามาสู่การกล่อมเกลาตนเองต่อไป ในเวลา
เดียวกนั พระสงฆ์ท่ีท างานเพ่ือสังคมจะมีระดบัความเขม้ในคุณสมบติัแตกต่างกนั อย่างไรก็ดี แนวคิดน้ีเป็นตวัช้ีวดัท่ีสามารถ
อธิบายการท างานของพระสงฆเ์พ่ือสังคมไดอ้ยา่งดี และสอดคลอ้งกบัท่ี ศรคม เผือกผิววงศ์ [7] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “แนวทางการ
สร้างความร่วมมือในชุมชนด้วยพุทธสันติวิธี: กรณีศึกษาชุมชนวดัคูบ้อน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร” จากผลการ  
วิจยัพบวา่ แนวคิดและแนวปฏิบติัเพ่ือสร้างความร่วมมือตามแนวพระพุทธศาสนา ช่วยใหเ้กิดความสามคัคี การร่วมแรงร่วมใจกนั 
และความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชุมชนได้อย่างแท้จริงและมั่นคง ส าหรับแนวทางการสร้างความร่วมมือในชุมชนวดัคู้บอน
ประกอบดว้ย การปรับทศันคติของชุมชนในการหวงแหนวดัเป็นสมบติัของชุมชน การสร้างกติกาอยา่งมีส่วนร่วมและยดึเป็นแนว
ปฏิบติัท่ีชุมชนตอ้งร่วมมือ การปรับใจเขา้หากนัมองทุกอยา่งดว้ยเมตตา การพฒันาท่าทีการแสดงออกต่อกนัดว้ยเมตตา การสร้าง
วฒันธรรมการส่ือสารท่ีเมตตาในชุมชน และการจดัสรรดว้ยความเป็นธรรมในมุมมองประโยชน์ต่อส่วนรวม และสอดคลอ้งกบัท่ี 
ธวชัชยั เพง็พินิจ และ ธีระศกัด์ิ ละม่อม [8] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นและพหุภาคีภาคอีสาน” จากผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เครือข่ายปราชญช์าวบา้นและพหุภาคีภาคอีสาน คือ เนน้เกษตรพอเพียง สร้างหลกัสูตรการเรียนรู้ขยายผลหลกัสูตร สร้างตน้แบบ
เกษตรหรือปราชญรุ่์นใหม่ ขยายเครือข่ายพหุภาคี แลกเปล่ียนเรียนรู้ หน่วยงานภายนอกสนบัสนุน มุ่งสู่การพ่ึงตนเองและพ่ึงพา
กนัเอง ท่ีส าคญัคือ แนวทางการพฒันารูปแบบการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายปราชญช์าวบา้นและพหุภาคี
ภาคอีสาน ดา้นกระบวนการ มุ่งเนน้ปรับเปล่ียนแนวคิด เนน้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และดา้นการประเมินผลวิทยากรกระบวนการตรวจ
เยี่ยม เนน้การท าจริง เนน้ความสุข และสอดคลอ้งกบัท่ี พระมหาค าพอง สทฺทวโร [9] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การจดัการศึกษาเพื่อ
สันติภาพของชาวพุทธและมุสลิมในชุมชนวดัท่าการ้อง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา” จากผลการวิจยัพบว่า การจดัการศึกษาใน
ชุมชนทั้งสองศาสนาท่ีมีความหลากหลายชาติพนัธ์ุ มีความแตกต่างทางศาสนา และวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ภายใต้
ภาวะความแตกต่างนั้นกลบัเป็นการหลอมรวม และผสมผสานวิถีชีวิตท่ีด ารงอยูข่องประชาชนในชุมชนทั้งสองศาสนาในชุมชน
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แห่งน้ี วฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ จึงซึมซับและหลอมรวมกนั โดยไม่มีความเป็นเช้ือชาติหรือศาสนามาแบ่งกั้น ประชาชนใน
ชุมชนด าเนินชีวิตและอาศยัอยูใ่นชุมชนมาเป็นเวลานานซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นซ่ึงแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่มนุษยส์ามารถ
เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองเพ่ือมีชีวิตอยูร่อดส่วนหน่ึง และเรียนรู้ไดโ้ดยกระบวนการศึกษาอบรมอีกส่วนหน่ึง โดยการเปล่ียนผูเ้รียนจาก
ผูไ้ม่รู้ สู่ผูรู้้ และเห็นไดจ้ากการมีวิธีคิดเร่ืองการยอมรับและเขา้ใจความหลากหลายของกนัและกนั และสอดคลอ้งกบัท่ี ศุภมาส 
เหลน็เรือง และคณะ [10] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการขบัเคล่ือนสัมมาชีพชุมชน ศึกษากรณีอ าเภอนาดูน 
จงัหวดัมหาสารคาม” ผลการวิจยัพบวา่ การศึกษาดูงานเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีสามารถสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ได้มากข้ึน ซ่ึงหากมีความรู้ความเขา้ใจท่ีดีแลว้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการก็จะสามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรมสัมมาชีพท่ีครัวเรือน
ด าเนินการอยูไ่ด ้ดงันั้น จึงควรมีการส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้และพฒันากิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนสนบัสนุนใหมี้การจดัตั้ง
แหล่งเรียนรู้ชุมชน และสอดคลอ้งกบัท่ี วิซุตตา ชูศรีวาส [11] ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “การด าเนินงานหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง บา้นหวั
อ่าว ต าบลบางชา้ง อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม” จากผลการวจิยัพบวา่ การด าเนินงานหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเพ่ิม
รายไดใ้นครัวเรือน จากการท่ีสมาชิกในชุมชนมีการจดัตั้ง กลุ่มอาชีพ กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตร ร้านคา้ชุมชน เป็นตน้ 
เพื่อขยายตลาดและกระจายผลผลิต ส่งผลใหส้มาชิกในชุมชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
1. คณะสงฆร์ะดบัจงัหวดั ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัและหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ควรท าขอ้ตกลงความร่วมมือ 

(MOU) ในด าเนินงานเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชนเชิงพทุธ เพ่ือเช่ือมโยงการท างานร่วมกนัในลกัษณะภาคีเครือข่าย 
2. ทุกภาคส่วนควรสนับสนุนให้วดัประจ าชุมชนเป็นสถานท่ีตั้ งกลุ่มพฒันาอาชีพและแหล่งเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ  

ของชุมชน อาทิ แหล่งเรียนรู้อาชีพแขนงต่าง ๆ แหล่งทดลองอาชีพต่าง ๆ โดยเนน้การด าเนินงานท่ีไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดีงาม และ
เนน้การด าเนินการในเชิงสาธารณะท่ีไม่แสวงหาก าไร 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
1. ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อประโยชน์ใน 

การเปรียบเทียบ กลุ่มทดลอง และความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลภายใตก้ารควบคุม 
2. ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับ การการจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ  

ระบบทวภิาค (Semester System) ระดบัประกาศนียบตัร 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคใ์นการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับก
อุปถมัภ ์2) ศึกษาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์3) พฒันากลยทุธ์การ
บริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ โรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์จ านวน 9 โรงเรียน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามและแบบบนัทึกการสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ช่ียวชาญ
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง วเิคราะห์ขอ้มูลโดยโดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์ระดบัความตอ้งการจ าเป็นดว้ย
ค่าดชันี (PNImodified) และ การวเิคราะห์เน้ือหาจากการสนทนากลุ่ม 
  ผลการวิจยัพบว่า 1. จากสภาพแวดลอ้มภายใน สภาพปัจจุบนัอยู่ในระดบัมาก (x ̄ = 4.1335) โดยด้านการจดัการกระบวนการ  
มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (x ̄ = 4.1731) สภาพท่ีพึงประสงค์อยู่ในระดบัมาก (x ̄ = 4.4126) โดยด้านผลลพัธ์มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (x ̄ = 4.4434) ส่วน
สภาพแวดลอ้มภายนอก สภาพปัจจุบนัอยูใ่นระดบัมาก (x ̄ = 3.7458) โดยดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (x ̄ = 4.1333) 
สภาพท่ีพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x ̄ = 4.7125)  โดยดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (x ̄ = 4.7500) เท่ากนักบัดา้น
เศรษฐกิจ (x ̄ = 4.7500)     
 2. จุดแขง็ท่ีส าคญัคือ การวดั การวิเคราะห์และจดัการเรียนรู้ (PNImodified = 0.0578)ในส่วนของจุดอ่อนนั้นคือการวางแผนกลยทุธ์ 
(PNImodified = 0.0744) ดา้นโอกาสนั้น ปัจจยัดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ ถือเป็นโอกาสท่ีสุด (PNImodified = 0.1510) ในส่วนของภาวะ
คุกคามท่ีสุดคือปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (PNImodified = 0.4473)  
 3. กลยทุธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ์หลกั , 23 กลยทุธ์รอง และ 107 แนว
ทางการด าเนินการ กลยทุธ์หลกัไดแ้ก่ 1) น ากลยทุธ์เชิงธุรกิจมาประยกุต์ในการจดัการสู่ความเป็นเลิศ 2) น าองคก์รสู่ความเป็นเลิศอยา่งมี
ทิศทางและมีประสิทธิภาพ 3) ปฏิรูปการบริหารงานวิชาการให้เขม้แข็ง 4) สร้างความโดดเด่นดา้นเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ ของโรงเรียน
กองทพับกอุปถมัภ ์และ 5)เสริมสร้างพฒันาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรใหป้ฏิบติังานอยา่งมืออาชีพ 
 

ค าส าคญั : กลยทุธ์ การบริหาร ความเป็นเลิศ 
 

Abstract  
The purposes of this research were to: 1) study the current conditions and the desirable conditions of administration towards 

excellence of the Army sponsor schools ) to study the strengths, weaknesses, opportunities, and threats in administration towards excellence 
of the Army sponsor schools 3) To develop the administration strategy towards excellence of the Army sponsor schools. The population 
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used in this research were 9 sponsored army schools. The research instruments were a document analysis, an interview, a questionnaire and 
a conversational record form from experts and relevant persons. Data were analyzed with a descriptive statistics, mean, percentage, standard 
deviation, PNI Modified, and content analysis.   

The research results were as follows;  
1. The internal environment in the current condition was at a high level (x ̄ = 4.1335). The process management was at the highest 

average (x ̄ = 4.1731). The desirable condition was at a high level (x ̄ = 4.4126), with the highest average result (x ̄ = 4.4434). The current 
condition was at a high level (x ̄ = 3.7458). The political and the government policy were at the highest average (x ̄ = 4.1333). The desirable 
condition was at the highest level (x ̄ = 4.7125). The political and government policy were at the highest average (x ̄ = 4.7500) and equal to 
the economic (x ̄ = 4.7500) 

2. An important strength was measurement, analysis and learning management (PNImodified = 0.0578). As for the weakness, 
strategic planning (PNImodified = 0.0744) for the opportunity, political factors and government policies were the highest opportunity 
(PNImodified = 0.1510). The highest threatening was the economic factors (PNImodified = 0.4473). 

3. The management’s strategies toward excellence in the army sponsor schools consisted of 5 main strategies, 23 secondary 
strategies and 107 implementation methods. The key strategies were: 1) Apply the business strategy to management towards excellence  
2) Lead the organization towards excellence directly and efficiently. 3) Reform the academic administration intensely 4) Create a distinctive 
identity for the Army sponsor schools and 5) Strengthen the administrator, teachers and personnel to work professionally 

    

Keywords : Strategy, Administration, Excellence 
 
 

บทน า   
 การศึกษาคือรากฐานท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศเพราะการศึกษาเป็นกระบวนการ พฒันาบุคคลซ่ึงเป็นสมาชิกของ
สังคมให้เป็นผูมี้คุณภาพและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ทั้ งในดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติ ตั้งแต่แรกเกิดและทุกช่วงชีวิต  
ถ้าบุคคลในสังคมเป็นผูมี้คุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์แล้วก็จะเป็นก าลังในการท าประโยชน์ให้กับสังคมและ
ประเทศชาติ โดยรัฐมีหนา้ท่ีหลกัในการจดัการศึกษา ใหมี้คุณภาพทัว่ถึงและเพียงพอ 
 การบริหารสถานศึกษามีความส าคญัอยา่งยิง่โดยการบริหารกลยทุธ์เป็นงานส าคญัของผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนด
แผนกลยทุธ์ขององคก์รและการน ากลยทุธ์นั้นไปสู่การปฏิบติัเพ่ือใหอ้งคก์รมีแนวทางการปฏิบติังานใหส้ าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ
อยา่งไรกต็ามดว้ยสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดท่ีไม่เป็นไปตามความคาดหมายผูบ้ริหารจะตอ้งมีหนา้ท่ีปรับกลยทุธ์ให้
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวถ้า้ปราศจากกลยทุธ์องคก์รกจ็ะไม่มี
แนวทางท่ีชดัเจนในการด าเนินงานขาดแผนในการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบัสภาพองคก์รท่ีเปล่ียนแปลงไป การจดัการเรียนการ
สอนเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 
ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มุ่งใหก้ระจายอ านาจในการบริหารจดัการไปใหส้ถานศึกษาใหม้ากท่ีสุด ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะ
ให ้สถานศึกษาด าเนินการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และ
การมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท าให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งในการบริหารและการจดัการ
สามารถพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผลและประเมินผล รวมทั้ งการวดัปัจจัยเก้ือหนุนการพฒันา
คุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถ่ิน ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้ นย่อมต้องอาศัย 
การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพในทุกดา้น โดยเฉพาะการก าหนดมาตรฐานหรือคุณภาพทางการศึกษาจะพิจารณาผลงานดา้น
วิชาการเป็นส าคญังาน วิชาการจึงนับได้ว่าเป็นงานหลกัในการบริหารโรงเรียน เพราะเป็นงานท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน  
ส่วนงานอ่ืนควรเป็นการสนบัสนุนใหง้านวิชาการด าเนินไปดว้ยดีหรืออาจกล่าวไดว้า่งานวิชาการเป็นหวัใจของโรงเรียน [1] 
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 เน่ืองจากโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ์ ณ ปัจจุบนั มีหลายโรงเรียนตอ้งปิดหรือยบุเลิกกิจการไป หลายโรงเรียนไดโ้อนไป
ให้กระทรวงศึกษาธิการดูแลต่อ ก็ดว้ยเหตุผลดา้นการบริหารกิจการของโรงเรียนท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถในการบริหาร 
โดยผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารการศึกษา ซ่ึงกองทพับกเองไม่ไดมี้ความรู้ความช านาญในดา้นน้ีโดยตรง ประกอบกบั
สภาพของสถานศึกษาในปัจจุบนัท่ีตอ้งมีการแข่งขนัในดา้นจ านวนนกัเรียน ในอดีตหากโรงเรียนไหนไม่สามารถปรับตวัหรือมีกล
ยุทธ์ในการบริหารโรงเรียน โรงเรียนนั้นก็ไม่สามารถด าเนินกิจการอยู่รอดต่อไปได้ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงน าสภาพธรรมชาติของ
โครงสร้างการศึกษา ดงักล่าว มาเป็นส่วนหน่ึงของการออกแบบการวิจยัในคร้ังน้ีดว้ย สรุปจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งดงักล่าว ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศต่อไป   
 จากสภาพการด าเนินงานการพฒันาโรงเรียนประกอบกับการมีนโยบายกลยุทธ์จุดเน้นท่ีก าหนดแนวทางไวอ้ย่าง
หลากหลายท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ์ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อให้สถานศึกษามีกลยุทธ์เป็น
แนวทางน าไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ เกิดผลตามมาตรฐาน ทราบสภาพความตอ้งการการพฒันา
สถานศึกษาของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ์ว่ามีลกัษณะอย่างไร ผูว้ิจยัจึงตอ้งการพฒันากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนกองทพับก
อุปถมัภสู่์ความเป็นเลิศ ในคร้ังน้ี  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคใ์นการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์
2. เพื่อศึกษาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์
3. เพ่ือพฒันากลยทุธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์
 

วธีิด าเนินการ 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (mixed method) ประกอบดว้ยขอ้มูลเชิงปริมาณ และขอ้มูลเชิง
คุณภาพ โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 
แหล่งขอ้มูลในขั้นตอนน้ีไดแ้ก่ เอกสาร ต ารา บทความ งานวิจยั และส่ืออิเลกโทรนิกส์ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยน ามา
วิเคราะห์เอกสารและสังเคราะห์ แลว้จดัเป็นหมวดหมู่ และสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ์ เพื่อรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ เป้าหมาย นโยบายและแนวทางการพฒันากลยทุธ์ 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนกองทัพบกอุปถมัภ์ท่ีท าการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ งหมด  
จ านวน 9 แห่งโดยมีผูใ้หข้อ้มูลคือ ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1  คน กรรมการสถานศึกษา 1 คน และครูท่ีปฏิบติัการโรงเรียนกองทพับก
อุปถมัภ ์ 9 แห่ง จ านวน 414 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 432 คน ใชว้ิธีการแบบเจาะจง (purposive method ) 
 เคร่ืองมือและการพฒันาเคร่ืองมือในการวจิัย ประกอบดว้ย  
 1. แบบสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา 
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structured interview) ประกอบดว้ย ประเด็นการสัมภาษณ์เพ่ือทราบขอ้มูลพ้ืนฐาน
และบริบทของโรงเรียน จดัท าเป็นขอ้สรุปเก่ียวกบักลยทุธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ  
  2. แบบสอบถามกลยทุธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์เพื่อทราบสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ี
พึงประสงคจ์ากปัจจยัภายใน 7 ดา้นและปัจจยัภายนอก 4 ดา้น มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 
สร้างและตรวจสอบคุณภาพด้วยการน าแบบสอบถามท่ีผ่านการแก้ไขปรับปรุงแลว้ ให้ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบความถูกตอ้งด้านโครงสร้างเน้ือหา (Content validity) เพื่อพิจารณาความชัดเจนและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้  
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ความครอบคลุมและสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและ จุดประสงค์ของการสอบถาม มีค่า IOC อยู่ระหว่าง .60-1.00 จากนั้ น  
น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวฒิุ ตรวจสอบอีกคร้ังก่อนน าไปทดลองใช ้(Try out) กบัผูอ้  านวยการ
โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา และครูผูส้อนของโรงเรียน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน เพ่ือน ามาตรวจสอบความเช่ือมัน่ 
(Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยผลการวเิคราะห์ความเช่ือมัน่เท่ากบั .99 
 3. แบบวิเคราะห์ขอ้มูล SWOT และ TOWS Matrix จัดท าเป็นตารางวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix เป็นรายคู่ 
ประกอบด้วย SO (จุดแข็ง - โอกาส) ST (จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม) WO (จุดอ่อน – โอกาส) WT (จุดอ่อน – ภาวะคุกคาม)  
ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์ 
 4. แบบบนัทึกการสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (connoisseurship) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ์ ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการบริหารโรงเรียนเอกชน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา จ านวนทั้งส้ิน 9 คน  ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง  
โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในวิชาชีพและความเช่ียวชาญดา้นความรู้เก่ียวกบัการบริหารการศึกษา จดัท าคู่มือการสัมมนาอิง
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบด้วย ค  าช้ีแจง ประเด็นการสัมมนาอิงกลุ่ม ประกอบด้วยประเด็นกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และ
วิธีด าเนินการ และแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยทุธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์เป็นสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดบั แบบเลือกตอบ (check list) 
 5. แบบบนัทึกการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการประชุมเชิงนโยบาย (Policy meeting) ของผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภเ์พ่ือร่วมกนัวพิากษ ์ร่วมใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม
จากผลการวิจยัท่ีด าเนินการแลว้ในขั้นตอนท่ีผา่นมา เพ่ือก าหนดแนวทางในการน ากลยทุธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
กองทพับกอุปถมัภไ์ปสู่การปฏิบติั 
  การวเิคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลและประเมินผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป มีขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร งานวิจัย แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ ใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
(Content Analysis) แบบวิเคราะห์เอกสาร คือ แบบศึกษา รวมรวมและสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสรุปกิจกรรม การศึกษาเอกสาร 
ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีลกัษณะเป็นตารางบนัทึกขอ้มูล แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ตอน คือ ตอน
ท่ี 1 ขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ช่ือสกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง และตอนท่ี 2 ค  าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพ
ปัจจุบนั ความตอ้งการ เป้าหมาย นโยบายและแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์
 2. การวิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน  
ใชก้ารวเิคราะห์ค่าร้อยละ (percentage) 
 3. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการน าองค์กร  การวางแผนกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผูเ้รียนและ 
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย การวดัการวิเคราะห์และจัดการเรียนรู้  การมุ่งเน้นผูป้ฏิบัติงาน การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์  
ใชก้ารวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ียของคะแนน [2] คือ  
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 4.50 – 5.00 หมายถึงระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 3.51 - 4.50 หมายถึงระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 1.51 - 2.50 หมายถึงระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย และ 1.00 - 1.50  
หมายถึงระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 4. วิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นของสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม 
ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์Priority Need Index Modified (PNI modified) 

 

สรุปผลการวจัิย 
1. สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์
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 1) สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในในภาพรวม  สภาพปัจจุบนัอยูใ่นระดบัมาก (x ̄ = 4.1335, S.D.=0.7607) เม่ือพิจารณารายดา้นและ
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย พบวา่ ดา้นการจดัการกระบวนการ มีค่าเฉล่ียสภาพปัจจุบนัสูงท่ีสุด (x ̄ = 4.1731, S.D.= 0.6648) สภาพท่ีพึง
ประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ์  จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในโดยภาพรวม 
สภาพท่ีพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก (x ̄ = 4.4126 , S.D.= 0.7140) เม่ือพิจารณารายด้านและเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย พบว่า  
ดา้นผลลพัธ์มีค่าเฉล่ียสภาพท่ีพึงประสงคสู์งท่ีสุด (x ̄ = 4.4434, S.D.= 0.6022)  
 2) สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกภาพรวม  สภาพปัจจุบนัอยูใ่นระดบัมาก (x ̄ = 3.7458, S.D.= 0.6236) เม่ือพิจารณารายดา้นและ
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย พบว่า ดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ มีค่าเฉล่ียสภาพปัจจุบนัสูงท่ีสุด อยู่ในระดบัมาก (x ̄ = 4.1333, 
S.D.= 0.6578) สภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์ จากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกโดยภาพรวม สภาพท่ีพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x ̄ = 4.7125, S.D.= 0.4499)  เม่ือพิจารณารายดา้นและเรียงล าดบั
ตามค่าเฉล่ีย พบว่า ดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ มีค่าเฉล่ียสภาพท่ีพึงประสงค์สูงท่ีสุด อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x ̄ = 4.7500, 
S.D.= 0.4388) เท่ากนักบั ดา้นเศรษฐกิจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x ̄ = 4.7500, S.D.= 0.4434) 

2. จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์
 1) จุดแข็งและจุดอ่อนของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ จากการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในภาพรวมนั้น การวางแผนกลยุทธ์ ถือเป็นจุดอ่อนของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับก
อุปถมัภ ์โดย มีค่าความตอ้งการจ าเป็นสูงสุด (PNImodified = 0.0744) ในส่วนของจุดแขง็นั้น การวดั การวิเคราะห์และจดัการเรียนรู้ 
ถือเป็นจุดแข็งของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ์ โดย มีค่าความตอ้งการจ าเป็นต ่าสุด (PNImodified = 
0.0578)  ส่วนโอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภใ์นภาพรวม นั้น ปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจ ถือเป็นภาวะคุกคามของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์โดย มีค่าความตอ้งการจ าเป็นสูงสุด 
(PNImodified = 0.4473) ในส่วนของโอกาสนั้น ปัจจยัดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ ถือเป็นโอกาสของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์โดย มีค่าความตอ้งการจ าเป็นต ่าสุด (PNImodified = 0.1510)  

3. กลยทุธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์ ประกอบดว้ยกลยุทธ์แบ่งออกเป็น 5 กลยุทธ์หลกั, 
23 กลยทุธ์รอง และ 107 แนวทางการด าเนินการ ดงัน้ี 

กลยุทธ์หลกัท่ี 1 น ากลยุทธ์เชิงธุรกิจมาประยุกต์ในการจดัการสู่ความเป็นเลิศ  เป็นกลยุทธ์เชิงรับ เพ่ือลดจุดอ่อนและ
หลีกเล่ียงภาวะคุกคาม  (WT) โดยจากการวิจยัพบว่าจุดอ่อนท่ีส าคญัคือเร่ืองของการน าองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์ ภายใต้
ภาวะคุกคามจากปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ กลยทุธ์รองประกอบดว้ย 1) ก าหนดผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการ 2) สร้างความแตกต่าง
ให้เป็นเลิศ วิธีด าเนินการ 3) ก าหนดค่าใชจ่้ายทางการศึกษาให้เหมาะสมกบัฐานะผูเ้รียน 4) ใชก้ลไกทางการตลาดให้เหมาะสม  
5) ลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา และ 6) พฒันาระบบงบประมาณ การเงินและการบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพวิธีด าเนินการ  

กลยทุธ์หลกัท่ี 2 น าองคก์รสู่ความเป็นเลิศอยา่งมีทิศทางและมีประสิทธิภาพ เป็นกลยทุธ์เชิงแกไ้ข   เพ่ือเอาชนะจุดอ่อน
โดยอาศยัโอกาส  (WO) โดยจากการวิจยัพบว่าจุดอ่อนท่ีส าคญัคือเร่ืองของการน าองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์ จากโอกาส 
โดยปัจจยัดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ  กลยุทธ์รองประกอบดว้ย 1) ก าหนดปรัชญา วตัถุประสงค์และเป้าหมายในการจดั
การศึกษาใหโ้ดดเด่น  2) สร้างนโยบายท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรมในการประเมินผลงานอยา่งเป็นระบบ 3) บูรณาการหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกบัหลกัธรรมาภิบาล  ให้เขา้กบัการบริหารงบประมาณให้โปร่งใสและตรวจสอบได ้4) ปรับเปล่ียนการจดัการ
องคก์รเพ่ือการเปล่ียนแปลง  และ 5) แสวงหาการสนบัสนุนจากเครือข่ายในการจดัการศึกษา  

กลยุทธ์หลกัท่ี 3 ปฎิรูปการบริหารงานวิชาการให้เขม้แข็ง เป็นกลยุทธ์เชิงแกไ้ข เพ่ือเอาชนะจุดอ่อนโดยอาศยัโอกาส 
(WO) โดยจากการวิจยัพบวา่จุดอ่อนรองลงมาคือเร่ืองของการมุ่งเนน้ผูป้ฏิบติังาน และผลลพัธ์ จากโอกาสโดยปัจจยัดา้นการเมือง
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และนโยบายของรัฐ กลยุทธ์รองประกอบดว้ย 1) พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 2) การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อความเป็นเลิศ 3) พฒันาระบบการวดัและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อความเป็นเลิศ 4) พฒันา/สร้างระบบการนิเทศ
การสอนเพ่ือความเป็นเลิศ 5) ส่งเสริมพฒันาการใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพ่ือความเป็นเลิศ และ 6) ส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน  

กลยทุธ์หลกัท่ี 4 สร้างความโดดเด่นดา้นเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ ของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์เป็นกลยทุธ์เชิงป้องกนั 
โดยใชจุ้ดแขง็และหลีกเล่ียงภาวะคุกคาม (ST) โดยจากการวิจยัพบวา่จุดแขง็ท่ีส าคญัคือ ในเร่ืองของการมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย และการวดั การวิเคราะห์และจดัการเรียนรู้  ภายใตภ้าวะคุกคามจากปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ กลยุทธ์รองประกอบดว้ย  
1) บริหารภาพลกัษณ์ของโรงเรียนใหมี้ความโดดเด่น  2) ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรมีความเป็นกนัเอง มีความรัก ใส่ใจ
ดูแลนกัเรียนเสมือนเป็นบุตรของตน และ 3) สร้างเครือข่ายโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภเ์พ่ือช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนั  

กลยทุธ์หลกัท่ี 5 เสริมสร้างพฒันาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรใหป้ฏิบติังานอยา่งมืออาชีพ เป็นกลยทุธ์เชิงรุก โดยใชจุ้ดแขง็
จากโอกาส (SO) โดยจากการวิจัยพบว่าจุดแข็งท่ีส าคญัคือ ในเร่ืองของการมุ่งเน้นผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการวดั  
การวิเคราะห์และจดัการเรียนรู้ จากโอกาสโดยปัจจยัดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ  กลยทุธ์รองประกอบดว้ย 1) สร้างแรงจูงใจ
ให้ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร 2)เสริมสร้างขีดความสามารถของผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร และ 3) ปลูกฝังค่านิยมการท างานเชิงรุก
ใหก้บับุคลากรในโรงเรียน  
 

อภิปรายผล 
 5.2.1 สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์
 1) จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน สภาพปัจจุบนัของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับก
อุปถมัภ์  สภาพปัจจุบนัอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นและเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย พบว่า ดา้นการจัดการกระบวนการ  
มีค่าเฉล่ียสภาพปัจจุบนัสูงท่ีสุด แสดงให้เห็นวา่ ดา้นการจดัการกระบวนการ การบริหารองคก์ารเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั เพราะ
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานขององคก์ารท่ีมุ่งไปสู่ความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย และเพ่ือความอยูร่อดของ
องคก์าร [3]  ส่วนสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ์  สภาพท่ีพึงประสงค์อยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นและเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย พบวา่ ดา้นผลลพัธ์ มีค่าเฉล่ียสภาพท่ีพึงประสงคสู์งท่ีสุด แสดงใหเ้ห็น
ว่า ดา้นผลลพัธ์ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของลูกคา้ ผลการด าเนินการท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการ ผลการด าเนินการดา้นการเงิน
และการตลาด ผลลพัธ์ดา้นทรัพยากรบุคคลผลดา้นการปฏิบติังาน และธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากน้ียงั
ตรวจประเมินผลการด าเนินการขององคก์รโดยเปรียบเทียบกบัคู่แข่งดว้ย ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ ผลลพัธ์ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ ผลลพัธ์ดา้นการเงินและการตลาด ผลลพัธ์ดา้นทรัพยากรบุคคล ผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผลขององคก์ร ผลลพัธ์ดา้นธรรมาภิบาล
และความรับผดิชอบต่อสังคม  ส่วนผลงานท่ีมีความเป็นเลิศ จะเป็นผลงานท่ีมีประโยชน์ มีความถูกตอ้งดีงาม เป็นผลงานท่ีสามารถ
แกปั้ญหาได ้หรือตอบสนองความตอ้งการของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี อาจเป็นในนามธรรม ในลกัษณะส่ิงหรือประเดน็ท่ี
วดัผลได ้ซ่ึง ในภาษาองักฤษเรียกว่า Specification ของผลผลิตสุดทา้ย ซ่ึงอาจจะจ าแนกเป็นผลผลิตโดยตรง และผลกระทบจาก
ผลผลิตนั้น[3]  
   2) จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก  สภาพปัจจุบนัของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับก
อุปถมัภ ์ สภาพปัจจุบนัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นและเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย พบวา่ ดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ  
มีค่าเฉล่ียสภาพปัจจุบนัสูงท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี เน่ืองจากปัจจยัดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐนั้น รัฐบาลเห็นการศึกษา
เป็นหวัใจของการพฒันาและการแข่งขนัของทุกประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในยคุปัจจุบนัการแข่งขนัของประเทศข้ึนอยูก่บัความรู้
ความสามารถของคน มากกว่าจ านวนคนและทรัพยากรเช่นในอดีต ซ่ึงในการขบัเคล่ือนการศึกษาของประเทศ เก่ียวขอ้งกบั
บุคลากรและผูเ้รียนจ านวน หลายลา้นคน ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรมและจิตส านึกประชาธิปไตย โดยให้ด าเนินการเร่ือง 
การปฏิบัติธรรมของนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง เน้นการปลูกฝังเร่ืองความมีวินัย การแบ่งหน้าท่ีการท างาน จิตอาสา  



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
10 (September - December)  78  - 88  (2020) Vol. 10, No. 3 

84 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่10 (ฉบบัที ่3)  กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563 

การช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกัน ส่วนสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ์  
สภาพท่ีพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้นและเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย พบวา่ ดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ 
มีค่าเฉล่ียสภาพท่ีพึงประสงคสู์งท่ีสุด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เท่ากนักบั ดา้นเศรษฐกิจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ี เน่ืองจากความ
ตอ้งการให้รัฐมีนโยบายสนับสนุนการศึกษา จึงเน้นย  ้าให้ด าเนินการขบัเคล่ือนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
ปรับเปล่ียนแนวทางวิธีการท างานให้เหมาะสม และตอ้งมีบทบาทในการสนับสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายดา้นอ่ืนดว้ย รวมทั้ง
มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้มากข้ึน  ส่วนด้านเศรษฐกิจนั้ น ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลต่อ
ตลาดแรงงานและตลาดการศึกษา เน่ืองจากการก าหนดลกัษณะของแรงงานท่ีตอ้งการ อาทิ เศรษฐกิจใหม่ จะแข่งขนักนัดว้ย
นวตักรรมใหม่ ๆ ซ่ึงตอ้งอาศยัการวิจยัและพฒันา ดงันั้น การศึกษาตอ้งพฒันาคนใหมี้ทกัษะการท าวจิยั ใหส้ามารถสร้างนวตักรรม
ใหม่ท่ีมีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการคา้และการลงทุน เกิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้ และเงินลงทุนจากต่างประเทศมาก
ข้ึน ประเทศต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ตอ้งลดการกีดกนัการแข่งขนัเท่านั้น ยงัตอ้งแข่งขนักนัดว้ยสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงตอ้งอาศยัแรงงานท่ีมี
ฝีมือ มีทกัษะความสามารถท่ีหลากหลาย เช่น ความรู้ดา้นเทคโนโลย ีภาษาต่างประเทศ การบริหาร ฯลฯ ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร
การศึกษาท่ีจะพฒันาคนใหมี้คุณภาพ[4] 
   5.2.2 จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์
 1) จุดแข็งและจุดอ่อนของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ จากการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายใน ภาพรวมนั้น การวางแผนกลยุทธ์ ถือเป็นจุดอ่อนของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับก
อุปถมัภ์ โดย มีค่าความตอ้งการจ าเป็นสูงสุด ดว้ยจากผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน เห็นพร้องกนัว่าผูมี้อ  านาจสูงสุดในการ
ตดัสินใจและวางนโยบายด้านการศึกษาคือผูรั้บใบอนุญาตหรือเจ้าของโรงเรียนซ่ึงเป็นผูบ้ ังคบัหน่วยทหารท่ีจัดตั้ งโรงเรียน   
ไม่ไดเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษาโดยตรง ขาดช านาญในการบริหารอย่างมืออาชีพ อีกทั้งยงัมีการเปล่ียนแปลงตวั
บุคคลตามวาระท่ีด ารงต าแหน่ง ท าใหข้าดความต่อเน่ืองในการบริหารงาน  ในส่วนของจุดแขง็นั้น การวดั การวเิคราะห์และจดัการ
เรียนรู้ ถือเป็นจุดแข็งของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ โดย มีค่าความต้องการจ าเป็นต ่าสุด  
ทั้ งน้ี ผูว้ิจัยมีความเห็นว่า การวดัผล และประเมินผลมีรูปแบบ กฎเกณฑ์ ระเบียบการวดัผล เป็นมาตรฐานสู่การปฏิบติัท่ีเป็น
รูปธรรม เห็นผลเชิงประจกัษอ์ยา่งชดัเจน 
 2) โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ์ จากการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอก ภาพรวมนั้น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ถือเป็นภาวะคุกคามของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
กองทพับกอุปถมัภ ์โดย มีค่าความตอ้งการจ าเป็นสูงสุด สอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนวา่ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ไม่เพียงพอและอตัราการเกิดของเดก็ลดลง ท าใหน้กัเรียนมีจ านวนนอ้ยลงส่งผลต่อรายรับของโรงเรียน  อีกทั้งผูป้กครองส่วนใหญ่
ไม่มีความพร้อมดา้นเศรษฐกิจ การสนบัสนุนการศึกษากบัทางโรงเรียนกระท าไดย้าก  อีกทั้งผูป้กครองส่วนใหญ่มีภาระดา้นหนา้ท่ี
การงาน และใหเ้วลากบัการดูแลส่งเสริมการศึกษาเดก็นอ้ย ผูป้กครองท่ีน าบุตรหลานมาเขา้กลบัคาดหวงัท่ีจะใหโ้รงเรียนช่วยเหลือ
ค่าใชจ่้ายทุกส่ิงทุกอยา่งในการเรียนอยูต่ลอดเวลา ในส่วนของโอกาสนั้น ปัจจยัดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ ถือเป็นโอกาส
ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์โดย มีค่าความตอ้งการจ าเป็นต ่าสุด สืบเน่ืองมาจากนโยบายรัฐบาล
ท่ีตอ้งการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยอยา่งเร่งด่วนจึงเอ้ือต่อการพฒันาการศึกษาทั้งระบบ [5]  
  5.2.3 กลยทุธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์
 จากผลการวจิยัไดพ้ฒันากลยทุธ์โดยไดก้ลยทุธ์แบ่งออกเป็น 5 กลยทุธ์หลกั และ 23 กลยทุธ์รอง โดยมีประเดน็ 
การอภิปรายท่ีไดจ้ากการพฒันากลยทุธ์ ดงัน้ี 
 กลยทุธ์หลกัท่ี 1 น ากลยทุธ์เชิงธุรกิจมาประยกุตใ์นการจดัการสู่ความเป็นเลิศ  
 เป็นกลยทุธ์เชิงรับ เพ่ือลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงภาวะคุกคาม (WT) โดยจากการวิจยัพบวา่จุดอ่อนท่ีส าคญัคือเร่ือง
ของการน าองคก์ร และการวางแผนกลยทุธ์ ภายใตภ้าวะคุกคามจากปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ โดยการน ากลยทุธ์เชิงธุรกิจมาประยกุตใ์ช้



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
10 (September - December)  78  - 88  (2020) Vol. 10, No. 3 

85 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่10 (ฉบบัที ่3)  กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ในการบริหารโรงเรียนเพื่อ ขจดัภาวะคุกคามจากปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงปัจจุบนัเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอและอตัราการ
เกิดของเดก็ลดลง ท าใหน้กัเรียนมีจ านวนนอ้ยลงส่งผลต่อรายรับของโรงเรียน  อีกทั้งผูป้กครองส่วนใหญ่มีภาระดา้นหนา้ท่ีการงาน 
และใหเ้วลากบัการดูแลส่งเสริมการศึกษาเดก็นอ้ย ผูป้กครองท่ีน าบุตรหลานมาเขา้กลบัคาดหวงัท่ีจะใหโ้รงเรียนช่วยเหลือค่าใชจ่้าย
ทุกส่ิงทุกอยา่งในการเรียนอยูต่ลอดเวลา โดยน ากลยุทธ์เชิงธุรกิจมาประยุกตด์ว้ยการ ก าหนดผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความตอ้งการ 
สร้างความแตกต่างให้เป็นเลิศ  ก าหนดค่าใชจ่้ายทางการศึกษาให้เหมาะสมกบัฐานะผูเ้รียน ใชก้ลไกทางการตลาดให้เหมาะสม  
ลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา และพฒันาระบบงบประมาณการเงินและการบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาในยคุปัจจุบนั
ต้องเผชิญความท้าทายในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ งพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีเปล่ียนแปลงไปความต้องการของผูป้กครองท่ีหลากหลาย  
สภาพสังคมและค่านิยมของชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษาท่ีอาจส่งผลต่อผูเ้รียน ผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษาเม่ือกล่าวถึงการตลาด
ส าหรับสถานศึกษา นอ้ยคนนกัท่ีจะตระหนกัถึงความส าคญัในความเป็นจริงแลว้ สถานศึกษาถือเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนควรตระหนกั
ถึงการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อชุมชนเพ่ือให้ได ้การยอมรับ ความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชนซ่ึงการเรียนรู้และเขา้ใจหลกั 
การตลาดจะช่วยใหผู้บ้ริหาร สถานศึกษา สามารถก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ โครงการและจดักิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ [6] 
 กลยทุธ์หลกัท่ี 2 น าองคก์รสู่ความเป็นเลิศอยา่งมีทิศทางและมีประสิทธิภาพ  
 เป็นกลยุทธ์เชิงแกไ้ข  เพ่ือเอาชนะจุดอ่อนโดยอาศยัโอกาส (WO) โดยจากการวิจยัพบว่าจุดอ่อนท่ีส าคญัคือเร่ือง
ของการน าองคก์ร และการวางแผนกลยทุธ์ จากโอกาสโดยปัจจยัดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ  โดยจุดอ่อนต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนันั้น ทั้งทางดา้นการน าองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์นั้น เกิดจากผูบ้ริหารโรงเรียนซ่ึงเป็นผูบ้งัคบัหน่วยทหารท่ีจดัตั้ง
โรงเรียน  ไม่ได้เป็นผู ้เ ช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษาโดยตรง ขาดช านาญในการบริหารอย่างมืออาชีพ อีกทั้ งยงัมี 
การเปล่ียนแปลงตัวบุคคลตามวาระท่ีด ารงต าแหน่ง ท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการบริหารงาน  จึงต้องก าหนดปรัชญา 
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการจดัการศึกษาใหโ้ดดเด่น สร้างนโยบายท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรมในการประเมินผลงานอยา่งเป็น
ระบบ บูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัหลกัธรรมาภิบาล  ให้เขา้กบัการบริหารงบประมาณให้โปร่งใสและตรวจสอบ
ได ้ปรับเปล่ียนการจดัการองคก์รเพื่อการเปล่ียนแปลง และแสวงหาการสนบัสนุนจากเครือข่ายในการจดัการศึกษา  ส่วนดา้นการ
น าองคก์รของโรงเรียนอยา่ง มีวิสัยทศัน์และค่านิยมมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นท่ีไดรั้บความนิยมและยอมรับจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกโรงเรียนแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลเห็นความส าคัญของการก าหนดวิสัยทัศน์ เพื่อให้เห็นภาพของ
ความส าเร็จของโรงเรียนท่ีตอ้งการจะเป็นหรือปรารถนาใหเ้กิดข้ึนในอนาคต ไดช้ดัเจน การพฒันาวิสัยทศัน์ขององคก์ารเป็นหวัใจ
ส าคญัของขบวนการเปล่ียนแปลงองค์กร กล่าวไดว้่า ผูน้  าจะตอ้งมีวิสัยทศัน์และน าวิสัยทศัน์มาผลกัดนัให้เกิดผลสู่การปฏิบติั  
นาองค์การไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการตามวิสัยทศัน์ วิสัยทศัน์จึงเป็นการช้ีแนวทางการพฒันาองค์กรและในท านองเดียวกนัก็จะ
สะทอ้น ถึงผูน้าดว้ยจากวสิัยทศัน์น้ีเอง เพราะวสิัยทศัน์จะเป็นทิศทางน าไปสู่การเปล่ียนแปลงองคก์าร [7]  
 กลยทุธ์หลกัท่ี 3 ปฎิรูปการบริหารงานวชิาการใหเ้ขม้แขง็  
 เป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไข เพ่ือเอาชนะจุดอ่อนโดยอาศยัโอกาส (WO) โดยจากการวิจัยพบว่าจุดอ่อนรองลงมาคือ 
เร่ืองของการมุ่งเนน้ผูป้ฏิบติังาน และผลลพัธ์ จากโอกาสโดยปัจจยัดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ  โดยจุดอ่อนต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนันั้น ในดา้นของการมุ่งเน้นผูป้ฏิบติังาน และผลลพัธ์ นั้นควรไดรั้บการแกไ้ขให้ดีข้ึนเพ่ือความเป็นเลิศอย่างแทจ้ริง  
โดยการ พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือความเป็นเลิศ  พฒันาระบบการวดั
และประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อความเป็นเลิศ  พฒันา/สร้างระบบการนิเทศการสอนเพื่อความเป็นเลิศ  ส่งเสริมพฒันาการใช้
ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศ และส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน  การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลกัเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั คุณภาพผูเ้รียนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพส่วนงานอ่ืน ๆ ถือเป็นงานท่ีมีความส าคญัรองลงมา และเป็นงานสนบัสนุน [2]  
ยงักล่าวว่า งานวิชาการโดยเฉพาะการจดัการเรียนการสอน ถือเป็นแก่นของการบริหารโรงเรียน และถือเป็นหัวใจของการจัด 
การศึกษา ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรก และถือเป็นเป้าหมายของการจดัการเรียนการสอน [8] 
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 กลยทุธ์หลกัท่ี 4 สร้างความโดดเด่นดา้นเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ ของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์ 
 เป็นกลยุทธ์เชิงป้องกนั โดยใชจุ้ดแข็งและหลีกเล่ียงภาวะคุกคาม (ST) โดยจากการวิจยัพบว่าจุดแข็งท่ีส าคญัคือ  
ในเร่ืองของการมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการวดั การวิเคราะห์และจดัการเรียนรู้  ภายใตภ้าวะคุกคามจากปัจจยั
ดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ์มีจุดแข็งในดา้นบุคลากร  ครูและบุคลากรส่วนหน่ึงจะมาจากครอบครัวทหาร 
จึงมีความเขา้ใจในวฒันธรรมองค์กรการท างานในแบบทหารอนัส่งผลดีต่อเด็กในดา้นของการมีระเบียบวินัยท่ีดี การเสียสละ 
เพ่ือสังคมส่วนรวม ตลอดจนดา้นสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน  และระบบส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ โรงเรียนตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี
ของค่ายทหารจึงมีความปลอดภยั สถานท่ีกวา้งขวาง  มีแหล่งเรียนรู้ในค่ายทหาร ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข อีกทั้ งด้าน
เอกลกัษณ์ในความเป็นโรงเรียนของทหาร ผูป้กครองมีความมัน่ใจในครูและบุคลากรของโรงเรียนท่ีเป็นบุคคลในองคก์รของทหาร
ว่าเป็นผูท่ี้สามารถสร้างเสริมระเบียบวินัย มารยาท ความเสียสละ ความอดทน ให้กับบุตรหลานของตนได ้โดยการบริหาร
ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนให้มีความโดดเด่น  ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรมีความเป็นกนัเอง มีความรัก ใส่ใจดูแลนกัเรียน
เสมือนเป็นบุตรของตน และสร้างเครือข่ายโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภเ์พ่ือช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนั สถานศึกษาในปัจจุบนัไม่
สามารถด าเนินกิจการเพียงล าพงั โดยปราศจากการสนบัสนุนจากชุมชนและสังคมรอบ ๆ สถานศึกษา การท่ีสถานศึกษาจะไดรั้บ
ความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก สถานศึกษามีความจ าเป็นตอ้งรู้จุดยนื เอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างของตนเอง [6] 
 กลยทุธ์หลกัท่ี 5 เสริมสร้างพฒันาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรใหป้ฏิบติังานอยา่งมืออาชีพ  

เป็นกลยทุธ์เชิงรุก  โดยใชจุ้ดแขง็จากโอกาส (SO) โดยจากการวิจยัพบวา่จุดแขง็ท่ีส าคญัคือ ในเร่ืองของการมุ่งเนน้
ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการวดั การวิเคราะห์และจดัการเรียนรู้  จากโอกาสโดยปัจจยัดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ
ซ่ึงโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภมี์จุดแข็งในดา้นบุคลากร  โดยครูและบุคลากรไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เขา้รับการอบรมทั้ง
ภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก  ครูส่วนหน่ึงจะมาจากครอบครัวทหารจึงมีความเขา้ใจในวฒันธรรมองคก์รการท างานใน
แบบทหารอนัส่งผลดีต่อเด็กในด้านของการมีระเบียบวินัยท่ีดี การเสียสละเพ่ือสังคมส่วนรวม โดยแสวงโอกาสจากการท่ี
กองทพับกเล็งเห็นความส าคญัในดา้นการศึกษาและตอ้งการพฒันาครูเพื่อการพฒันาบุตรหลานของขา้ราชการทหาร  โดยให ้
การสนับสนุนในการจดัการเรียนการสอนต่าง ๆ อีกทั้งการสนับสนุนจากหน่วยทหารในพ้ืนท่ี ให้ความร่วมมือสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจดัการศึกษา รวมทั้งใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียนดีมากในทุก ๆ เร่ือง ดว้ยการสร้างแรงจูงใจผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร  
เสริมสร้างขีดความสามารถของผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร และปลูกฝังค่านิยมการท างานเชิงรุกให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
องคป์ระกอบในการพฒันาระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศท่ีส าคญัคือองคป์ระกอบดา้นการมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล และยงัสอดคลอ้ง
กบัการด าเนินงานดา้นการพฒันาครูของ โรงเรียน The Pearl River School District ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีไดรั้บรางวลั MBNQA 
Winner ประจ าปี ค.ศ.2003[9] ซ่ึงเห็นความส าคญัและมีวิธีด าเนินการในดา้นการผูกใจผูป้ฏิบติังานเพื่อใหค้รูอาจารยแ์ละพนกังาน
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ ทุกคนตอ้งท าแผนพฒันาตนเองโดยผูอ้  านวยการและผูช่้วยผูอ้  านวยการ เป็นผูท้บทวนแผน
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับแผนของเขต และสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้ งไว้ [10]  
อีกทั้งเสริมสร้างพฒันาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรให้ปฏิบติังานอย่างมืออาชีพเป็นแนวทางในการพฒันาสมรรถนะโดยการให้
ความรู้เพ่ิมเติม เน่ืองจากสมรรถนะนับว่ามีความส าคญัต่อการพฒันาบุคคลให้ตรงกบัความตอ้งการหรือจุดประสงค์ของกลุ่ม
องคก์รเป็นอยา่งมาก [11] 

 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้
 1.1 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ควรน ากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์  
ลงสู่การปฏิบัติด้วยการบูรณาการวิธีการด าเนินงานการบริหารสู่ความเป็นเลิศกับโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล เน่ืองจากผลการวิจยัพบวา่ ดา้นการเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐเป็นโอกาสของการบริหาร



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
10 (September - December)  78  - 88  (2020) Vol. 10, No. 3 

87 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่10 (ฉบบัที ่3)  กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563 

โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ทั้งน้ีรัฐบาลตอ้งการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยอยา่งเร่งด่วนจึงเอ้ือต่อ การพฒันาการศึกษาทั้งระบบ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย 4.0 มัน่คง มัง่คง ย ัง่ยนื   
 1.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภค์วรให้ ความส าคญัในเร่ืองของการน ากลยทุธ์เชิงธุรกิจมาประยกุตใ์นการ
บริหารจัดการ ซ่ึงผลการวิจัยพบว่าเป็นจุดอ่อนท่ีส าคัญของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์  
อนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากภาวะคุกคามดา้นเศรษฐกิจ อนัเกิดจากสภาพปัจจุบนัท่ีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอและอตัรา
การเกิดของเดก็ลดลง ท าใหน้กัเรียนมีจ านวนนอ้ยลงส่งผลต่อรายรับของโรงเรียน  การสนบัสนุนการศึกษากบัทางโรงเรียนกระท า
ไดย้าก  อีกทั้งผูป้กครองส่วนใหญ่มีภาระดา้นหนา้ท่ีการงาน และใหเ้วลากบัการดูแลส่งเสริมการศึกษาเดก็นอ้ย ผูป้กครองท่ีน าบุตร
หลานมาเขา้กลบัคาดหวงัท่ีจะใหโ้รงเรียนช่วยเหลือค่าใชจ่้ายทุกส่ิงทุกอยา่งในการเรียนอยูต่ลอดเวลา 
 1.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภค์วรให้ ความส าคญัในเร่ืองของการน าองคก์รสู่ความเป็นเลิศอยา่งมีทิศทาง
และมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงผลการวิจยัพบว่าเป็นจุดอ่อนท่ีส าคญัของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ์  
เพ่ือช่วยแกปั้ญหาจากจุดอ่อนดา้นการน าองคก์ร และการวางแผนกลยุทธ์ อนัเกิดจากสภาพปัจจุบนัท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนซ่ึงเป็นผู ้
บงัคบัหน่วยทหารท่ีจดัตั้งโรงเรียน  ไม่ไดเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษาโดยตรง ขาดช านาญในการบริหารอย่างมือ
อาชีพ อีกทั้งยงัมีการเปล่ียนแปลงตวับุคคลตามวาระท่ีด ารงต าแหน่ง ท าใหข้าดความต่อเน่ืองในการบริหารงาน 
 2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรท าวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบหรือกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับสถานศึกษา ท่ีเหมาะสมกบัโรงเรียนเอกชนหรือ
โรงเรียนของรัฐบาล เน่ืองจากผลการวจิยัพบวา่สถานศึกษาในยคุปัจจุบนัตอ้งเผชิญความทา้ทายในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนท่ีเปล่ียนแปลงไปความตอ้งการของผูป้กครองท่ีหลากหลาย สภาพสังคมและค่านิยมของชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษาท่ีอาจ
ส่งผลต่อผูเ้รียน ผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษาเม่ือกล่าวถึงการตลาดส าหรับสถานศึกษา นอ้ยคนนกัท่ีจะตระหนกัถึงความส าคญั
ในความเป็นจริงแล้ว สถานศึกษาถือเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนควรตระหนักถึงการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อชุมชนเพ่ือให้ได้  
การยอมรับ ความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชนซ่ึงการเรียนรู้และเขา้ใจหลกัการตลาดจะช่วยให้ผูบ้ริหาร สถานศึกษา 
สามารถก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ โครงการและจดักิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารสถานศึกษา[6]  
 2.2 เน่ืองจากการวิจัยในคร้ังน้ีเป็นวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงแม้ว่าจะได้วิเคราะห์ขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม และความเห็นจากค าถามปลายเปิดแลว้ก็ตาม ซ่ึงหากตอ้งการรายละเอียดขอ้มูลเพ่ิมเติมให้ลึกซ้ึงมากข้ึน ควรไดล้ง
พ้ืนท่ีเพ่ือเจาะลึกเชิงคุณภาพกบัแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ของโรงเรียนต่าง ๆ เพราะจะท าให้ไดต้วัช้ีวดัท่ีสามารถ
อธิบายถึงบริบทของโรงเรียนไดอ้ยา่งชดัเจน 
  2.3 ควรวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการพฒันาผูบ้ริหารโรงเรียนและพฒันาครูโรงเรียนมาตรฐานสากลแบบเขม้ขน้ 
(Intensive) เน่ืองจากผลการวจิยัพบวา่เพราะเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีมีความส าคญัในการขบัเคล่ือนโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่ความ
เป็นเลิศ 
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รูปแบบการบริหารต้นทุนกลุ่มแปรรูปน า้ตาลโตนดของวสิาหกจิชุมชน จังหวัดเพชรบุรี 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาล าดบัความส าคัญและ
แนวทางของการบริหารตน้ทุนในแต่ละดา้นของกลุ่มแปรรูปน ้ าตาลโตนด วิสาหกิจชุมชนจงัหวดัเพชรบุรี และศึกษารูปแบบการบริหาร
ตน้ทุนของกลุ่มแปรรูปน ้ าตาลโตนดวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัเพชรบุรี เก็บขอ้มูลจากประชากรทุกหน่วยซ่ึงเป็นกลุ่มแปรรูปน ้ าตาลโตนด
วิสาหกิจชุมชนทั้งหมดในจงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 8 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1)วิสาหกิจชุมชนวงัตาล 2)วิสาหกิจชุมชนตาลโตนดบา้นดงห้วยหลวง  
3)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษท์  าน ้ าตาลโตนดบา้นทา้ยหลวง 4)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษผ์ลิตน ้ าตาลโตนดบา้นโปร่งสลอด 5)วิสาหกิจ
ชุมชนทองมว้นน ้ าตาลโตนด 6)วิสาหกิจชุมชนผลิตภณัฑต์าลโตนดต าบลดอนยาง 7)วิสาหกิจชุมชนขวญัเพชรขนมทองมว้นน ้ าตาลโตนด 
และ 8) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน ้ าตาลโตนดบา้นดงห้วยหลวง โดยสอบถามจากสมาชิกผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการบริหารตน้ทุนกลุ่มจ านวน 30 ราย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลประกอบดว้ยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ผลโดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่  ความถ่ี ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ียและ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การศึกษาพบว่า วิสาหกิจชุมชนให้ความส าคญักับการบริหารตน้ทุน และพบว่าตน้ทุนท่ีวิสาหกิจ
ชุมชนให้ความส าคญัและมีผลต่อการด าเนินธุรกิจมากท่ีสุด คือ ตน้ทุนดา้นการผลิต รองลงมาคือ ตน้ทุนดา้นการเงิน  ตน้ทุนดา้นการจดัการ 
และ ตน้ทุนดา้นการตลาดเป็นล าดบัสุดทา้ย โดยมีแนวทางการบริหารตน้ทุนหลกัคือ วสิาหกิจชุมชนใหค้วามส าคญักบัการบริหารตน้ทุนดา้น
การผลิตมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่  ดา้นการตลาด ดา้นการจดัการ และดา้นการเงิน ตามล าดบั 
 

ค าส าคัญ : รูปแบบการบริหารตน้ทุน น ้าตาลโตนด  วสิาหกิจชุมชน 
 

Abstract  
This research was  a mixed research of quantitative and qualitative research; studied about priority sequencing, procedure and 

model of cost management for jaggery palm sugar producers of community enterprise in Phetchaburi. Data were collected from al l 
population units, which were palm sugar processing groups, 8 community enterprises in Phetchaburi Province, namely: 1)Wang Tan 
Community Enterprise. 2) Ban Dong Huay Luang, Palm Sugar Community Enterprise, 3) Ban Thai Luang, Palm Sugar Producing 
Community Enterprise, Conservation Group, 4) Ban Phong Salot, Palm Sugar Producing Community Enterprise, Conservation Group  
5) Palm Sugar Thong Muan, Community Enterprise, 6) Don Yang Subdistrict, Palm Sugar Products Community Enterprise, 7) Palm Su gar 
Thong Muan Dessert, Kwan Petch Community Enterprise, and 8) Ban Dong Huai Luang, Palm Sugar group Community enterprise. 
Inquiring by 30 members who involved in the cost management. Samples were specific selected and interviewed by open -ended structured 
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questionnaire. General data and cost management were analyzed using descriptive statistics, such as frequency, percentage, mean and 
standard deviation. 

The research found that: community enterprises had affected to cost management. The costs of community enterprises value had 
the most impact on business operations, such as production costs, followed by finance costs, management costs, and marketing costs. Within 
the main cost management approach which was community enterprises affected to production cost management, followed by marketi ng, 
management, and financial, respectively.    

 

Keywords : Model of Cost Management, Palm Sugar, Community Enterprise 
 
 

บทน า   
จงัหวดัเพชรบุรี หรือท่ีรู้จกักนัในนามเมืองพริบพรี เมืองพลิบพลี หรือเมืองเพชร นบัเป็นอีกหน่ึงจงัหวดัในประเทศไทยท่ี

มีประวติัศาสตร์เก่าแก่ มีมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีคุณค่า รวมไปถึงมีเอกลกัษณ์ท่ีหลากหลายในทอ้งถ่ิน เช่น แหล่งโบราณสถาน 
ประวติัศาสตร์ สกุลช่างเมืองเพชร ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่นพ้ืนบา้น ภาษา ภูมิปัญญา อาหาร และอาชีพ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการ
สืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีได้ส่งต่อกนัมายงัชนรุ่นหลงั จากรุ่นสู่รุ่น ซ่ึงนับว่าเป็นวิถีชีวิตอนัทรงคุณค่าท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั ควรค่าแก่การด ารงรักษาไว ้[1] โดยลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดัมีความเหมาะสมกบัการท าเกษตรกรรม เป็นพ้ืนท่ี
ราบลุ่มแม่น ้ าและมีชายฝ่ังทะเล จึงท าใหค้นในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั อาทิ การ
ท านา ท าสวน ท าการประมง เล้ียงสตัว ์การท าน ้ าตาลโตนด และผลิตภณัฑจ์ากตาลโตนด ซ่ึงตาลโตนดถือเป็นพืชเศรษฐกิจเก่าแก่ท่ี
ส าคญัอยา่งหน่ึงของจงัหวดัเพชรบุรีท่ีถูกคน้พบมาเป็นเวลานานนบัพนัปี [1] มีส่วนส าคญัในการสรรสร้างภูมิปัญญาท่ีหลากหลาย
ในการใชป้ระโยชน์ตั้งแต่ปลายรากจนถึงใบหลายร้อยชนิด อีกทั้งยงัมีจ านวนมากจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ประจ าจงัหวดัมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์[2] ไดพ้ิจารณาคดัเลือกจงัหวดัเพชรบุรีเป็น 1 ใน 10 จงัหวดัเมือง
ตน้แบบเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative City) ในดา้น “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” 

ตาลโตนด (Asian palmyra palm) เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัชนิดหน่ึงของจงัหวดัเพชรบุรี จดัเป็นไมต้ระกูลปาลม์เก่าแก่
ตระกูลหน่ึง จนกลายเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของจงัหวดัเพชรบุรี ท่ีเก่ียวพนักบัวิถีชีวิต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงตาลโตนดมี
จุดเด่นมากมาย ทั้งการเป็นส่วนหน่ึงของอาหารคาวหวาน นอกจากน้ียงัมีผลผลิตจากตาลโตนด เพ่ือเพ่ิมมูลค่าตาลโตนดและ
ผลิตภณัฑจ์ากตาลโตนด ซ่ึงจะท าให้มีปริมาณผลิตภณัฑด์า้นอาหารแปรรูปจากตาลโตนดมากข้ึน เช่น น ้ าตาลไซรัป น ้ าส้มสายชู 
วิตามิน น ้ าตาลโตนดผง และขนมหวานประเภทต่าง ๆ เป็นตน้ รวมทั้งมีผลิตภณัฑแ์ปรรูป เคร่ืองใชไ้มส้อยจากตาลโตนดมากข้ึน 
เช่น โคมไฟ พวงกญุแจ ของใช ้ของฝากหรือของท่ีระลึก นอกจากน้ี ตาลโตนดยงัใชป้ระโยชน์ไดม้ากมายตั้งแต่รากจนถึงยอดและ
ใบ จึงเป็นท่ียอมรับกนัวา่ ตาลโตนด มีศกัยภาพหลายดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ดา้นอาหารการกิน ดา้น
ของประดบัตกแต่งท่ีผลิตจากตน้ตาล ดา้นอุตสาหกรรมอาหาร เป็นตน้ ซ่ึงสร้างรายไดจ้ านวนมากให้กบัประชาชนในจงัหวดั
เพชรบุรี [3] 

การน าส่วนต่าง ๆ ของตน้ตาลโตนดมาแปรรูปนั้น สามารถท าไดห้ลากหลาย ผลิตผลหลกัท่ีไดจ้ากตาลโตนดท่ีเป็นท่ีรู้จกั
กนัดีและมีช่ือเสียงอยา่งแพร่หลายมากท่ีสุดคือ น ้ าตาลโตนด [4] โดยในปัจจุบนัไดมี้การน าน ้ าตาลโตนดมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์
ต่าง ๆ มีการดดัแปลงให้เขา้กบัยคุสมยัและความนิยมของผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน อีกทั้งยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
เพ่ือให้เกิดการด ารงรักษาอนุรักษ ์และสานต่อเอกลกัษณ์ของการผลิตน ้ าตาลโตนดอนัเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรีใหค้ง
อยูต่่อไป โดยส่ิงหน่ึงท่ีรัฐบาลไดด้ าเนินการ คือ การผลกัดนันโยบายจากรากหญา้สู่รากแกว้ ซ่ึงใหค้วามส าคญัในการมุ่งเสริมสร้าง
ศกัยภาพสินคา้และเพ่ิมมูลค่าทางดา้นการผลิตและบริการ โดยการผลิตหรือจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินให้กลายเป็นสินคา้ท่ี
มีคุณภาพ มีจุดเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ินในสามารถจ าหน่ายทั้งตลาดภายในและ
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ต่างประเทศได ้[5] ทั้ งน้ีจึงไดมี้การจดัตั้งวิสาหกิจชุมชนซ่ึงเป็นองคก์รประชาชนภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. 2548 ข้ึน เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานส าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียงท่ีมีอยูแ่ลว้จ านวน
หน่ึงให้ไดรั้บการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การสร้างรายได ้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การพฒันาความสามารถใน
การจดัการ การพฒันาการรวมตวัในรูปแบบของวิสาหกิจชุมขน และชุมชนพึ่งพาตนเองได ้และพฒันาระบบเศรษฐกิจชุมชนใหมี้
ความเขม้แขง็ สามารถพฒันาไปสู่การเป็นผูป้ระกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มไดใ้นอนาคต  ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวมีลกัษณะ
เป็นเคร่ืองมือหรือกระบวนการสร้างระบบแบบพ่ึงพาตนเองให้เกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจชุมชนโดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ใช้
หลกัการริเร่ิมและด าเนินการโดยชุมชนด้วยการน าภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล ก่อเกิดนวตักรรม มีการ
ด าเนินการแบบบูรณาการ มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหวัใจส าคญั รวมไปถึงการบริหารจดัการดา้นการผลิตและการตลาดท่ีเหมาะสม
กบัสภาพแวดลอ้มและศกัยภาพของชุมชน มุ่งเนน้จุดส าคญัใหเ้กิดการลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได ้[6] 

การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพจึงนบัไดว้่าเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการผลกัดนัในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สามารถด าเนินงานได้อย่างมั่นคงและเกิดความยัง่ยืน ก่อให้เกิดรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย และท าให้สมาชิกกลุ่มได้รับ
ผลตอบแทนเพียงพอต่อการด ารงชีพอยา่งมีคุณภาพ ซ่ึงในการบริหารจดัการสามารถแบ่งออกไดห้ลายส่วน เช่น การจดัการแรงงาน 
การตลาด และการบริหารตน้ทุน [7] 

การบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ ถือเป็นการตอบสนองต่อ กระบวนการบริหารสมยัใหม่ ในสภาพการณ์การ แข่งขนัทาง
ธุรกิจในปัจจุบนั ผูบ้ริหารไดต้ระหนกัถึง ความส าคญัของขอ้มูลทางการบญัชี ขอ้มูลตน้ทุน จะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ ซ่ึง
นักบญัชีตอ้ง พฒันาแนวทางในการวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูล ต่อผูบ้ริหาร แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารตน้ทุน เชิงกลยทุธ์จึงมี
บทบาท และทวีความส าคญัมากข้ึน ในปัจจุบนัการบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ หมายถึง การวิเคราะห์และการน าเสนอขอ้มูลตน้ทุน
โดยมุ่งเนน้ใหข้อ้มูลตน้ทุนนั้นส าคญัต่อการบริหารองคก์าร และการตดัสินใจในการตั้งราคาขาย ซ่ึงเป็นการ ตดัสินใจเชิงกลยทุธ์มี
ผลกระทบต่อปริมาณการผลิต และการขายสินคา้ ตลอดจนรายไดแ้ละตน้ทุนขององคก์ร [8] 

ในดา้นของการบริหารตน้ทุน ในส่วนของการบริหารตน้ทุนการผลิตถือเป็นกลยทุธ์ท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก โดยมุ่งเนน้
การบริหารจดัการเพ่ือใหต้น้ทุนการผลิตและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ลดลง ท าใหก้ าไรเพ่ิมข้ึน ซ่ึงหากผูป้ระกอบการสามารถบริหารตน้ทุน
ไดอ้ย่างมีคุณภาพจะเป็นผลท าให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางการตลาด มีโอกาสท่ีธุรกิจจะประสบผลส าเร็จมากกวา่ 
ไดผ้ลก าไรตามเป้าหมาย และมีความพร้อมในการรับมือความเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตต่อไป ทั้งยงั
ส่งผลใหเ้กษตรกรมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนอีกดว้ย 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัเล็งเห็นความส าคญัของการอนุรักษว์ฒันธรรมการผลิตน ้ าตาลโตนดอนัเป็นเอกลกัษณ์
เก่าแก่ของจงัหวดัเพชรบุรีให้สืบทอด คงอยู ่เป็นอาชีพของชุมชนทอ้งถ่ิน ดว้ยการยกระดบัการบริหารตน้ทุนการแปรรูปน ้ าตาล
โตนดของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัเพชรบุรี เพื่อเป็นการพฒันาระบบการบริหารจดัการตน้ทุนใหชุ้มชนมีแนวทางส าหรับจดัการ
และบริหารตน้ทุนการผลิตน ้ าตาลโตนด โดยจะน ามาซ่ึงการแกไ้ขปัญหาท่ีมกัเกิดข้ึนในกระบวนการค านวณตน้ทุนการผลิตอยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีผลก าไรท่ีมากข้ึน มีก าลงัใจในการสืบทอดภูมิปัญญาพ้ืนบา้น อีกทั้งองคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งยงัสามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณส าหรับสนับสนุนกลุ่มผูผ้ลิต
ผลิตภณัฑจ์ากพืชทอ้งถ่ินรวมไปถึงกลุ่มเกษตรกรใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
1. เพ่ือศึกษาล าดบัความส าคญัและแนวทางการจดัการตน้ทุนในแต่ละดา้นของกลุ่มแปรรูปน ้ าตาลโตนด วิสาหกิจชุมชน

จงัหวดัเพชรบุรี 
2. เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารตน้ทุนของกลุ่มแปรรูปน ้ าตาลโตนด วสิาหกิจชุมชนจงัหวดัเพชรบุรี 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
ในการด าเนินการศึกษาวิจยัเป็นวิจยัแบบผสมระหวา่งวิจยัเชิงปริมาณและวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงศึกษาขอ้มูลแบบรอบดา้น 

เพื่อท าความเขา้ใจบริบทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูแ้ปรรูปน ้ าตาลโตนดในจงัหวดัเพชรบุรีโดยเก็บรายละเอียดและวิเคราะห์ขอ้มูล
เก่ียวกบัหลกัการปฏิบติังานและการบริหารจดัการเก่ียวกบัตน้ทุน เพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจะน าไปสู่การวจิยั 
พฒันา และแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นโดยการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีไดจ้ากกลุ่มวสิาหกิจชุมชน และ
ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้จากวารสารเอกสาร ต ารา และขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ตลอดทั้งแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการอธิบายผลของการวจิยัใหมี้ความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือโดยมีรายละเอียดวธีิการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มแปรรูปน ้ าตาลโตนดวิสาหกิจชุมชนทั้ งหมดในจังหวัดเพชรบุรี  
จ านวน 8 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) วิสาหกิจชุมชนวงัตาล 2) วิสาหกิจชุมชนตาลโตนดบา้นดงห้วยหลวง 3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ท า
น ้ าตาลโตนดบา้นทา้ยหลวง 4) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษผ์ลิตน ้ าตาลโตนดบา้นโปร่งสลอด 5) วิสาหกิจชุมชนทองมว้นน ้ าตาล
โตนด 6) วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ตาลโตนดต าบลดอนยาง 7) วิสาหกิจชุมชนขวญัเพชรขนมทองม้วนน ้ าตาลโตนด และ  
8) วสิาหกิจชุมชนกลุ่มน ้ าตาลโตนดบา้นดงหว้ยหลวง 

2. กรอบแนวคิดการวจิยั  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการล าดบัความส าคญัของตน้ทุน ระดบัผลกระทบของตน้ทุน แนวทางการบริหารตน้ทุน และ

ปัญหาในการบริหารตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนปัจจุบนัในกลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูแ้ปรรูปน ้ าตาลโตนดจงัหวดัเพชรบุรี จากนั้นจึงน าขอ้มูลในแต่
ละส่วนมารวบรวม สรุป แกไ้ขและปรับปรุงดว้ยวิธีและทฤษฎีทางวิชาการเพ่ือใหไ้ดรู้ปแบบการบริหารตน้ทุนการแปรรูปน ้ าตาล
โตนดและแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการบริหารตนัทุนท่ีอาจเกิดข้ึนส าหรับกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปน ้ าตาลโตนด
ในจงัหวดัเพชรบุรี 

3. การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเน้นให้ได้มาซ่ึงขอ้มูล และค าตอบท่ีเป็นจริง ครอบคลุมประเด็นอย่าง
สมบูรณ์ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีมุ่งศึกษา ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ทคนิคหลายเพื่อใหไ้ดข้อ้เท็จจริงในชุมชนท่ีศึกษา รวมทั้งเป็นการลด
ช่องวา่งระหวา่งผูว้ิจยักบักลุ่มเป้าหมายไดมี้โอกาสสนิมสนมกนัมากข้ึน มีความสัมพนัธ์แน่นแฟ้นเสมือนผูว้ิจยัเป็นคนในชุมชน
เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ี โดยขอ้มูลวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไดค้น้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร และใชก้ารสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาและ รวบรวมขอ้มูล โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี ขอ้มูลทางดา้นเอกสาร 
คน้ควา้และขอ้มูลโดยการคน้หาทาง Internet จากWebsite ต่าง ๆ รวมไปถึงแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพเสริม
การสัมภาษณ์เชิงลึกในลกัษณะสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ โดยผูว้ิจยัติดต่อนดัวนัและเวลาส าหรับเขา้สัมภาษณ์รวมถึงเก็บขอ้มูล
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงชมกระบวนการแปรรูปน ้ าตาลโตนดในวสิาหกิจชุมชนทั้ง 8 กลุ่ม ไวล่้วงหนา้ก่อน 

ตวัแปรต้น 
- ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มวสิาหกิจแปรรูปน ้ าตาลโตนด  
- ล าดบัความส าคญัของตน้ทุนและระดบัผลกระทบของตน้ทุนแต่

ละดา้นของกลุ่มวสิาหกิจแปรรูปน ้ าตาลโตนด ในจงัหวดัเพชรบุรี  
- แนวทางการบริหารตน้ทุนของกลุ่มวสิาหกิจแปรรูปน ้ าตาล

โตนดในจงัหวดัเพชรบุรี 
- ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารตน้ทุนการแปรรูปน ้ าตาล

โตนดของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 

ตวัแปรตาม 
รูปแบบการบริหารตน้ทุนการ
แปรรูปน ้ าตาลโตนดของ
วสิาหกิจชุมชนจงัหวดั
เพชรบุรี 
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ส าหรับการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ีอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกรอบในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามส าหรับเก็บขอ้มูลจากตวัแทนผูเ้ก่ียวขอ้งการบริหารตน้ทุนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยในส่วนของ
แบบสอบถามจะใชเ้กณฑก์ารประเมินคะแนนตามแบบของลิเคิทสเกล (Likert Scale) ระดบัคะแนน 1 – 5 และแบบสมัภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง(Structured Interview) โดยท าการบันทึกเสียงและจดบันทึกข้อมูลในขณะการสัมภาษณ์ เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ประกอบการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-ended Question) ผูต้อบแบบสัมภาษณ์สามารถตอบไดอ้ย่างเป็น
อิสระตามความเหมาะสม ทั้งน้ีการเก็บขอ้มูลจากประชากร มีรายละเอียดครอบคลุม 4 ส่วนดงัน้ี  ส่วนที่ 1 รายละเอียดทัว่ไปของ
ขอ้มูลของวิสาหกิจชุมชน ประกอบดว้ย จ านวนสมาชิก อายขุองกิจการ จ านวนเงินลงทุน และแหล่งเงินทุน  ส่วนที่ 2 ขอ้มูลดา้น
ผลกระทบการบริหารตน้ทุน ล าดบัความส าคญัของตน้ทุน และระดบัผลกระทบของตน้ทุนแต่ละดา้นของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปร
รูปน ้ าตาลโตนด ในจงัหวดัเพชรบุรี ประกอบดว้ย ตน้ทุนดา้นการตลาด ตน้ทุนดา้นการผลิต ตน้ทุนดา้นการเงิน และตน้ทุนดา้นการ
จดัการ ซ่ึงมีลกัษณะค าถามแบบปลายปิด(Close-ended Question) และปลายเปิด (Open-ended Question) เพื่อท่ีจะใหผู้ต้อบไดต้อบ
แบบสอบถามไดอ้ยา่งอิสระ และแสดงความคิดเห็นไดเ้ต็มท่ีเก่ียวกบัการจดัการตน้ทุน รวมทั้งการให้ขอ้เสนอแนะท่ีมีประโยชน์ 
เพ่ือท่ีจะน ามาปรับปรุงใหเ้ขา้กบัการบริหารตน้ทุนในวสิาหกิจชุมชนแปรรูปน ้ าตาลโตนด  ส่วนที ่3 ค  าถามประกอบการสมัภาษณ์ 
ประกอบดว้ย แนวทางการบริหารตน้ทุน และ ปัญหาในการบริหารตน้ทุนการแปรรูปน ้ าตาลโตนดของกลุ่มวสิาหกิจแปรรูปน ้ าตาล
โตนดในจงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงมีลกัษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) เพื่อท่ีจะใหผู้ส้ัมภาษณ์ไดต้อบแบบสอบถาม
ไดอ้ยา่งอิสระ และแสดงความคิดเห็นไดเ้ตม็ท่ีเก่ียวกบัการจดัการตน้ทุน รวมทั้งการให้ขอ้เสนอแนะท่ีมีประโยชน์ เพื่อท่ีจะน ามา
ปรับปรุงใหเ้ขา้กบัการบริหารตน้ทุนในวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน ้ าตาลโตนด  ส่วนที่ 4 ขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแปรรูปน ้ าตาลโตนด 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล จากแหล่งปฐมภูมิ ได้แก่ ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปน ้ าตาลโตนด
จงัหวดัเพชรบุรี ผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีและ/หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในการบริหารตน้ทุนของกลุ่ม และจากแหล่งทุติย
ภูมิซ่ึงไดจ้ากการคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลทางวิชาการ หนงัสืองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดใชเ้วลาในการรวบรวมขอ้มูล
ตั้งแต่เดือน มกราคม- เมษายน 2562  

5. การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป และล าดบัตน้ทุนโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
SPSS Version 22 ซ่ึงสามารถอธิบายวธีิการทางสถิติและวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยวเิคราะห์
การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
นอกจากน้ียงัวิเคราะห์เชิงคุณภาพดว้ยการบรรยายและรายงานผลการศึกษาการบริหารจดัการตน้ทุนการแปรรูปน ้ าตาลโตนดของ
วิสาหกิจชุมชน จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงมีการวิเคราะห์เน้ือหาและสรุปประเด็นเก่ียวกบัการบริหารตน้ทุนแบบเดิม ล าดบัความส าคญั
ของตน้ทุน ปัญหาเก่ียวกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั รวมไปถึงแนวทางแกไ้ขให้วิสาหกิจสามารถบริหารจดัการตน้ทุนไดอ้ย่าง
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

6. การสังเคราะห์ น าผลวิจยัท่ีผ่านการวิเคราะห์แลว้ถอดองคค์วามรู้ สรุปประเด็นปัญหา และน าเขา้สู่การแกไ้ขปัญหาใน
การบริหารจดัการตน้ทุนการแปรรูปผลิตภณัฑน์ ้ าตาลในกลุ่มผูผ้ลิตขนาดเล็กและกลุ่มชุมชนโดยน าเสนอต่อชุมชนและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ต่อไป 

 

ผลการวจัิย 
 คณะผู ้วิจัยลงพ้ืนท่ีศึกษาและเก็บข้อมูลการศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหารต้นทุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน ้ าตาลโตนด  

จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่  
1. ส่วนขอ้มูลพ้ืนฐาน 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีหน้าท่ีจดัท าบญัชีและ/หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในการบริหาร
ตน้ทุนของกลุ่ม จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N=30) ร้อยละ 
เพศ    
 ชาย 12 40.00 
 หญิง 18 60.00 
อาย ุ    
 20 - 30 ปี 0 0.00 
 31 - 40 ปี 1 3.33 
 41 - 50 ปี 14 46.67 
 50 ปีข้ึนไป 15 50.00 
ระดบัการศึกษา    
 ประถมศึกษา 12 40.00 
 มธัยมศึกษา/ปวช. 14 46.67 
 ปวส. 0 0.00 
 ปริญญาตรี 4 13.33 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 0 0.00 
จ านวนปีทีด่ าเนินการ    
 นอ้ยกวา่ 3 ปี 6 20.00 
 3 - 6 ปี 12 40.00 
 7 - 10 ปี 0 0.00 
 มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 12 40.00 
จ านวนสมาชิก    
 1 - 5 คน 0 0.00 
 6 - 10 คน 11 36.67 
 11 - 15 คน 7 23.33 
 มากกวา่ 15 คนข้ึนไป 12 40.00 
จ านวนเงนิลงทุน    
 นอ้ยกวา่ 50000 บาท 24 80.00 
 50001 - 100000 บาท 6 20.00 
 100001 - 150000 บาท 0 0.00 
 มากกวา่ 150000 บาท ข้ึนไป 0 0.00 
แหล่งเงนิทุน สหกรณ์ 1 3.33 
 ธนาคารพาณิชย ์ 1 3.33 
 กรรมการ/สมาชิก 4 13.34 
 อ่ืนๆ 24 80.00 
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การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60 มีอาย ุ50 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
50 จบปีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมาคือ ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40 และ ปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 13.33  และส่วนใหญ่เปิดด าเนินการ เป็น วสิาหกิจชุมชนเป็นระยะเวลาคือ 3 – 6 ปี และมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป ในดา้น
จ านวนสมาชิก พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิก  มากกว่า 15 คนข้ึนไป มีจ านวนเงินลงทุน น้อยกว่า  
50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 80 โดย กลุ่มวสิาหกิจชุมชนจะมีแหล่งเงินลงทุนจากแหล่งอ่ืนๆ นอกจาก สหกรณ์ สมาชิก และธนาคาร
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80   

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัล าดบัความส าคญัของตน้ทุน  
ตารางที ่2 ล าดบัความส าคญัของตน้ทุนและการส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ 

ต้นทุน 

ให้ความส าคญั ให้ความส าคญั ให้ความส าคญั ให้ความส าคญั 

เป็นอนัดบัที ่1 เป็นอนัดบัที ่2 เป็นอนัดบัที ่3 เป็นอนัดบัที ่4 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ดา้นการตลาด 0 0 0 0 0 0 30 100 

ดา้นการผลิต 24 80 6 20 0 0 0 0 

ดา้นการเงิน 6 20 12 40 12 40 0 0 

ดา้นการจดัการ 0 0 12 40 18 60 0 0 
 

จากการการสัมภาษณ์และสังเกตจากเอกสารรายการคา้ของกลุ่มวิสาหกิจ พบวา่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน ้ าตาลโตนด
ใหค้วามส าคญัตน้ทุนดา้นการผลิตมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 รองลงมาคือตน้ทุนดา้นการเงินเป็นอนัดบัท่ี 2  ตน้ทุนดา้นการจดัการเป็น
อนัดบัท่ี 3 และตน้ทุนดา้นการตลาดเป็นอนัดบัสุดทา้ย และเม่ือท าการวเิคราะห์ระดบัของผลกระทบจากการบริหารตน้ทุนในส่วน
ต่าง ๆ จะพบวา่ เม่ือกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปน ้ าตาลโตนดมีการบริหารจดัการ ค่าใชจ่้ายในส่วนต่าง ๆ กิจการจะไดรั้บผลกระทบ
ระดบัท่ีต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 

 การบริหารจัดการต้นทุนค่าบรรจุภัณฑ์ส่งผลกระทบต้นทุนด้านการตลาด , การบริหารจัดการท่ีต้นทุนค่าวสัดุส่ง
ผลกระทบต่อตน้ทุนดา้นการผลิต, การบริหารจดัการตน้ทุนเก็บรักษาสินคา้ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนดา้นการเงิน, และการบริหาร
จดัการท่ีตน้ทุนค่าสวสัดิการสมาชิกผลกระทบต่อตน้ทุนดา้นการจดัการไดม้ากท่ีสุด โดยในส่วนของการวิเคราะห์แนวทางใน 
การบริหารตน้ทุนสามารถหาขอ้สรุปจ าแนกตามการบริหารตน้ทุนแยกรายดา้นไดด้งัต่อไปน้ี 

ดา้นการตลาด กลุ่มวสิาหกิจแปรรูปน ้ าตาลโตนด มีการบริหารตน้ทุนโดย  การร่วมจดัตั้งสมาคมผูป้ระกอบการเพ่ือป้องกนั
การแข่งขนัดา้นราคามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.42  รองลงมาคือ เลือกขายสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อท่ีเสนอราคาสูงสุด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.75 
รองลงมาคือ ขยายเครือข่ายร้านคา้ในชุมชน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.08 รองลงมาคือ ลดการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.43 
รองลงมาคือ ลดส่วนลดการคา้และยกเลิกส่วนลดการคา้ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.00 

ดา้นการผลิต กลุ่มวสิาหกิจแปรรูปน ้ าตาลโตนด มีการบริหารตน้ทุนโดย  ท าการผลิตแบบผสมผสานมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยู่
ท่ี 3.83 รองลงมาคือ จดัการดา้นคุณภาพเพ่ือลดผลเสีย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.77 รองลงมาคือ ท าการผลิตแบบผสมผสานดว้ยการปลูกพืช
มากกวา่ 1 ชนิด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.72 รองลงมาคือ วางแผนบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรเชิงป้องกนัแทนเชิงแกไ้ข มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.60 และ 
พฒันาพนัธ์ุตน้ตาล มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.33 

ดา้นการเงิน กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปน ้ าตาลโตนด มีการบริหารตน้ทุนโดย  ผลิตสินคา้ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้
เพ่ือลดตน้ทุนในการเก็บรักษาสินคา้มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.90 รองลงมาคือ ท าบญัชีรายรับและรายจ่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.96 
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รองลงมาคือ ช าระเจ้าหน้ีตรงตามก าหนดเวลา มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.45 รองลงมาคือ จัดหาแหล่งเงินกู้ยืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียต ่าสุด  
มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.55 รองลงมาคือ จดัท างบประมาณ และประมาณกระแสเงินสดประจ าปี มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.17 และลดระยะเวลาการ
ใหเ้ครดิตกบัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.00 

ดา้นการจดัการ กลุ่มวสิาหกิจแปรรูปน ้ าตาลโตนด มีการบริหารตน้ทุนโดย  มีการคิดคน้หาวธีิในการน าเศษซากวตัถุดิบมา
ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.81 รองลงมาคือ ใชป้ระโยชน์จากบุคลากรในพ้ืนท่ีท่ีมีความช านาญ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.47 และ  
มีการฝึกอบรมสมาชิกใหมี้ความรู้ความช านาญในการผลิต มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.77 

3. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการสัมภาษณ์พบว่า รายไดข้องกลุ่มวิสาหกิจทั้งหมดจะอยูป่ระมาณ 27,000บาท – 60,000 บาท 
โดยมีรายไดเ้ฉล่ียจะอยู่ท่ี 37,400 บาท ต่อเดือน ซ่ึงกลุ่มวิสาหกิจระบุว่ามีรายไดด้งักล่าวเพียงพอต่อค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนของ
กิจการ ในส่วนของการบริหารจดัการตน้ทุนกลุ่มวสิาหกิจส่วนใหญ่มีการบริหารตน้ทุนโดยการเลือกซ้ือวตัถุดิบจากในพ้ืนท่ีเพ่ือลด
ค่าขนส่งและสามารถเลือกวตัถุดิบท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งมีคุณภาพมีการสัง่ซ้ือในปริมาณท่ีเหมาะสมต่อก าลงัการผลิตในแต่ละช่วงเพ่ือ
ควบคุมตน้ทุนดา้นวตัถุดิบอีกทางหน่ึงดว้ย ในส่วนการควบคุมตน้ทุนในกระบวนการดา้นการผลิตกลุ่มวิสาหกิจทั้งหมดมีการใช้
วตัถุดิบท่ีเหมาะสมต่อการผลิตสินคา้ตามรอบค าสั่งซ้ือจึงท าใหสิ้นคา้ท่ีผลิตเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ในขณะท่ีทางดา้น
การตลาด กลุ่มวิสาหกิจทั้งหมดท่ีให้การสัมภาษณ์ยงัไม่มีการบริหารตน้ทุนทางดา้นการตลาดเน่ืองจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่
สนใจท่ีจะเพ่ิมยอดขายเองจากก าลงัจากการผลิตท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัเป็นผลให้ไม่มีการท าการตลาดและไม่มีตน้ทุนทางการตลาดอยู่
ในระดับท่ีตอ้งบริหารจัดการ กลุ่มวิสาหกิจทั้ งหมดท่ีให้การสัมภาษณ์มีความพึงพอใจในตัวสินคา้ของกลุ่มแล้ว และคิดว่า
ผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ าตาลโตนดอ่ืน ๆ ไม่มีผลกระทบเน่ืองจากน ้ าตาลในแต่ละพ้ืนท่ีมีคุณภาพและราคาท่ีแตกต่างกันออกไป  
ซ่ึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัสินคา้มีการเพ่ิมราคาข้ึนตามราคาวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน และกลุ่มวิสาหกิจทั้งหมดสามารถยกระดบัรายไดใ้ห้
คนในชุมชนเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากคนในชุมชนท่ีท าอาชีพท านาเป็นหลกัสามารถแบ่งเวลามาท างานกบักลุ่มวสิาหกิจเพ่ือเป็นอาชีพ
เสริมไดอี้กดว้ย 
 

อภิปรายผล  
 จากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาวจิยัดงักล่าวมาในขา้งตน้ คณะผูว้จิยัจึงสามารถสรุปผลการศึกษาวจิยัร่วมกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยัได้
ดงัต่อไปน้ี 
 1. จากการศึกษาล าดบัความส าคญัของตน้ทุนในแต่ละดา้นของกลุ่มผูผ้ลิตน ้ าตาลโตนด พบวา่กลุ่มผูผ้ลิตน ้ าตาลโตนด  
ให้ความส าคญักบัตน้ทุนดา้นการจดัการมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมาคือตน้ทุนดา้นการผลิตเป็นล าดบัท่ี 2 ให้ความส าคญักบั
ตน้ทุนดา้นการเงินเป็นล าดบัท่ี 3 และให้ความส าคญักบัตน้ทุนดา้นการตลาดเป็นล าดบัท่ี 4 โดยผลวิจยัมีความแตกต่างกบัการ
ศึกษาวิจยัของ ดวงสมร ฟักสังข ์[9] ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการบริหารตน้ทุนของกลุ่มผูผ้ลิตน ้ าตาลมะพร้าวในจงัหวดัสมุทรสงครามท่ี
พบวา่ กลุ่มผูผ้ลิตให้ความส าคญักบัตน้ทุนดา้นการผลิตมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือดา้นการตลาด ซ่ึงสาเหตุของความ
แตกต่างอาจเน่ืองมาจากตน้ทุนวตัถุดิบและอตัราการแข่งขนัในตลาดของผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากน ้ าตาลโตนดมี 
การแข่งขนัในตลาดต ่าโดยมีผูผ้ลิตนอ้ยรายเน่ืองจากขั้นตอนการผลิตมีความยุง่ยากในขณะท่ีความตอ้งการของลูกคา้เพ่ิมมากข้ึน
เร่ือย ๆ โดยขอ้สรุปจากการสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุวิมล องัควานิช และ นภสมน นิจรันดร์ [10]  
ท่ีศึกษาเร่ือง การท าน ้ าตาลโตนดในอ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี และพบว่าอาชีพการท าน ้ าตาลโตนดแบบดั้งเดิมมีแนวโนม้
ลดลงเน่ืองจากความยุง่ยากในการผลิต 

2. ผลจากการวิเคราะห์แนวทางการบริหารตน้ทุนของกลุ่มผูผ้ลิตน ้ าตาลโตนดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัเพชรบุรี  
พบว่า ตน้ทุนดา้นการผลิต กลุ่มผูผ้ลิตน ้ าตาลโตนดจะใชแ้นวทางท าการผลิตแบบผสมผสานร่วมกบัจดัการดา้นคุณภาพเพ่ือลด
ผลเสีย ในด้านการตลาดใช้แนวทางเลือกขายสินค้าให้กับผูซ้ื้อท่ีเสนอราคาสูงสุดร่วมกับการจัดตั้ งสมาคมผูป้ระกอบการ 
เพ่ือป้องกันการแข่งขนัดา้นราคามากท่ีสุด และเลือกขายสินคา้ให้กับผูซ้ื้อท่ีเสนอราคาสูงสุด ซ่ึงผลการวิจยัมีความขดัแยง้กบั
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งานวิจัยของ ธีรารัตน์ มงคลโสฬศ และ ชนิสรา แก้วสวรรค์ [11] ท่ีพบว่า ผูป้ระกอบการน ้ าตาลโตนดมีความคิดเห็นมุ่งเน้น 
การพฒันาและการแข่งขนัดา้นการตลาดโดยการสร้างความแตกต่าง พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัการน าไปใชง้าน 
ควรมีการประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริมใหมี้การผลิตท่ีสม ่าเสมอเพ่ือท าใหผู้บ้ริโภครู้จกัสินคา้มากข้ึน ซ่ึงเป็นการขยายฐานลูกคา้ให้
เพ่ิมมากข้ึน และควรปรับปรุงตราผลิตภณัฑใ์หเ้ด่นชดัมากยิง่ข้ึน 

  ในดา้นการเงิน กลุ่มวสิาหกิจมุ่งใชแ้นวทางผลิตสินคา้ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือลดตน้ทุนในการ
เก็บรักษาสินคา้มากท่ีสุดร่วมกบัท าบญัชีรายรับและรายจ่าย และ ในดา้นการจดัการใชแ้นวทางการคิดคน้หาวิธีในการน าเศษซาก
วตัถุดิบมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์รวมถึงใชป้ระโยชน์จากบุคลากรในพ้ืนท่ีท่ีมีความช านาญ  

 

ข้อเสนอแนะ  
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูแ้ปรรูปน ้ าตาลโตนดไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัการแข่งขนัดา้นการตลาด เน่ืองจากในปัจจุบนัมี

ก าลงัการผลิตไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ดงันั้น กลุ่มผูผ้ลิตอาจจ าเป็นตอ้งใหค้วามสนใจในดา้นการเพ่ิมและบริหารก าลงัการผลิต
เพ่ือใหก้ลุ่มสามารถผลิตสินคา้ออกมาตอบสนองความตอ้งการของตลาดไดม้ากข้ึน ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมรายไดใ้หก้บักลุ่ม 

2. การศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูศึ้กษาและผูท่ี้สนใจในศึกษาเก่ียวกบัการแปรรูปน ้ าตาลโตนด อีกทั้งยงัสามารถ
ใชเ้พ่ือเป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจและเปรียบเทียบในการลงทุนธุรกิจแปรรูปน ้ าตาลโตนด 
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บทคดัย่อ 
 งำนวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษำระดบักำรมีกิจกรรมทำงกำยของนักเรียนมธัยมศึกษำในกรุงเทพมหำนคร  ประชำกรและ
กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวตักรรม และสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เขต
กรุงเทพมหำนคร  จ ำนวน 2,200 คน เป็นระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้  จ  ำนวน 1,089 คน และระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย  จ ำนวน 1,111 คน  
ซ่ึงไดม้ำจำกกำรสุ่มตวัอย่ำงแบบแบ่งชั้นสองขั้นตอน (Two-stage Stratified Random Sampling) คือ  กำรสุ่มโรงเรียนจ ำแนกตำมสังกดัโดย
วธีิกำรสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stage Stratified Random Sampling) ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้และมธัยมศึกษำตอนปลำย รวม 15 โรงเรียน และกำร
สุ่มนักเรียน (จำก 15 โรงเรียน) สุ่มนักเรียนตำมระดับชั้ น โดยวิธีกำรสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stage Stratified Random Sampling) ตำมล ำดับ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยั คือ แบบสอบถำมกิจกรรมทำงกำยท่ีพฒันำจำกแบบสอบถำม PAQ-A และปรับให้เขำ้กบับริบทกิจกรรมทำงกำย
ของเด็กไทย โดยมีค่ำ IOC อยู่ระหว่ำง 0.80 – 1.00 และมีควำมเท่ียง รวมทั้งฉบบัเท่ำกบั 0.92 และวิเครำะห์ขอ้มูลดว้ยกำรหำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย  
และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน   

ผลกำรวจิยัพบวำ่ 
1. คะแนนเฉล่ียกิจกรรมทำงกำยของนักเรียนมธัยมศึกษำตอนตน้ คือ นักเรียนชำยและหญิงมีคะแนนเฉล่ียมีค่ำ 40.34 และ39.84 

คะแนนตำมล ำดบั ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนมีค่ำ 7.71 และ7.19 ตำมล ำดบั 
2. คะแนนเฉล่ียกิจกรรมทำงกำยของนกัเรียนมธัยมศึกษำตอนปลำย คือ นกัเรียนชำยและหญิงมีคะแนนเฉล่ียมีค่ำ 40.97 และ39.97 

คะแนนตำมล ำดบั ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนมีค่ำ 7.86 และ7.79 ตำมล ำดบั 
3. กำรมีระดบักิจกรรมทำงกำยของนกัเรียนชำยมธัยมศึกษำตอนตน้ ไดแ้ก่ 1) ระดบัปำนกลำง (Moderately active) ร้อยละ 46.2   

2) ระดบัเบำ (Light active) ร้อยละ 44.2  และ3) ระดบัเบำท่ีสุด (Extremely inactive) ร้อยละ 5.4  
4. กำรมีระดบักิจกรรมทำงกำยของนกัเรียนหญิงมธัยมศึกษำตอนตน้ ไดแ้ก่ 1) ระดบัเบำ (Light active) ร้อยละ 50.7 2) ระดบัปำน

กลำง (Moderately active) ร้อยละ 43.3     และ3) ระดบัเบำท่ีสุด (Extremely inactive) ร้อยละ 3.5 
5. กำรมีระดับกิจกรรมทำงกำยของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้นทั้ งหมด ได้แก่ 1) ระดับเบำ (Light active) ร้อยละ 47.6 2)  

ระดบัปำนกลำง (Moderately active) ร้อยละ 44.7   และ3) ระดบัเบำท่ีสุด (Extremely inactive) ร้อยละ 4.4 
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6. กำรมีระดบักิจกรรมทำงกำยของนักเรียนชำยมธัยมศึกษำตอนปลำย ไดแ้ก่ 1) ระดบัปำนกลำง (Moderately active) ร้อยละ 49.3  
2) ระดบัเบำ (Light active) ร้อยละ 40.5  และ3) ระดบัหนกั (Vigorously active) ร้อยละ 5.8 

7. กำรมีระดับกิจกรรมทำงกำยของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษำตอนปลำย ได้แก่ 1) ระดับเบำ (Light active) ร้อยละ 49.2 2)  
ระดบัปำนกลำง (Moderately active) ร้อยละ 41.8  และ3) ระดบัหนกั (Vigorously active) ร้อยละ 5.1 

8. กำรมีระดับกิจกรรมทำงกำยของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยทั้ งหมด ได้แก่ 1) ระดับปำนกลำง (Moderately active)  
ร้อยละ 45.7  2) ระดบัเบำ (Light active) ร้อยละ 44.7  และ3) ระดบัหนกั (Vigorously active) ร้อยละ 5.5 
 สรุปว่ำ ระดบักิจกรรมทำงกำยของนักเรียนมธัยมศึกษำมีระดบักิจกรรมทำงกำยไม่เพียงพอตำมค ำแนะน ำท่ีองคก์ำรอนำมยัโลก 
(WHO) ไดก้ ำหนดเอำไว ้และนักเรียนหญิงมีแนวโน้มของกำรมีระดบักิจกรรมทำงกำยท่ีลดลง ดว้ยเหตุน้ี WHO จึงให้กิจกรรมทำงกำยเป็น
ตัวช้ีกำรสร้ำงเสริมสุขภำพเพ่ือกำรป้องกันโรค ดังนั้ นจึงเป็นส่ิงจ ำเป็นในกำรท่ีจะเรียนรู้ระดับของกิจกรรมทำงกำยของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษำเพื่อกำรพฒันำสุขภำพท่ีส ำคญั 
 

ค าส าคัญ : ระดบักิจกรรมทำงกำย  กิจกรรมทำงกำย  นกัเรียนมธัยมศึกษำ 
 

Abstract  
The purpose of the research was to study physical activity level of secondary school students in Bangkok. The population and the 

sample were secondary school students. The samples were 1,089 lower-secondary school students and 1,100 high-secondary school students. 
Samples were selected by simple random sampling and ever stratums were selected by two-stage stratified random sampling. Research tool 
was questionnaire with IOC ranged of 0.8-1.00 and reliability was 0.92. Data were analyzed using percentage, mean and standard deviation.  

The research results were as follows: 
1. The scores of physical activities of lower-secondary school students were male (mean = 40.34, S.D. = 7.71) and female  

(mean = 39.84, S.D.= 7.19) 
2. The scores of physical activities of high-secondary school students were male (mean = 40.97, S.D. = 7.86) and female  

(mean = 39.97, S.D.= 7.79) 
3. The physical activity level among male lower-secondary school students were; moderately active level (46.3%), light active 

level (44.2%) and extremely inactive level (5.4%). 
4. The physical activity level among female lower-secondary school students were; light active level (50.7%), moderately active 

level (43.3%) and extremely inactive level (3.5%). 
5. The physical activity level of lower-secondary school students were; light active level (47.6%), moderately active level (44.7%) 

and extremely inactive level (4.4%). 
6. The physical activity level among male high-secondary school students were; moderately active level (49.3%), light active 

level (40.5%) and vigorously active level (5.8%). 
7. The physical activity level among female high-secondary school students were; light active level (49.2%), moderately active 

level (41.8%) and vigorously active level (5.1%). 
8. The physical activity level high-secondary school students were; moderately active level (45.7%), light active level (44.7%) 

and vigorously active level (5.5%).  
The research concluded that he physical activity level of secondary school students has ins ufficient physical activity levels as 

recommended by the World Health Organization (WHO). Female students tend to have a lower physical activity level. For this re ason, 
WHO uses physical activity as a health promotion pointer for disease prevention. Therefore, it is essential to learn the level of physical 
activity of secondary school students for the critical development of health.    
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บทน า   
 กำรพฒันำคุณภำพชีวิตและพฒันำภำวะสุขภำพของประชำชนไทยในทุกกลุ่มวยัมีกลยุทธ์ท่ีส ำคญั คือ กำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ เพรำะกำรสร้ำงเสริมสุขภำพนั้ นเป็นกำรป้องกันไม่ให้เกิดโรคท่ีส่งผลเสียต่อสุขภำพ องค์กำรอนำมัยโลกระบุว่ำ
สำระส ำคญัประกำรหน่ึงของกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ คือ กำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย (Promoting Physical Activity) [1]  เพรำะ 
กำรขำดกิจกรรมทำงกำย เป็นสำเหตุอนัดบัท่ี4 ของกำรตำย นอกจำกนั้นเป็นสำเหตุกำรตำยเกิดจำกกำรเจ็บป่วย [2]  ดงันั้นกำร
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรมีกิจกรรมทำงกำยใหเ้พียงพอจึงเป็นส่ิงส ำคญัอนัดบัตน้ ๆ ของกำรสำธำรณสุขระดบัโลก [3]  
 กิจกรรมทำงกำย หมำยถึง กำรเคล่ือนไหวร่ำงกำยในอิริยำบถต่ำง ๆ ท่ีท ำใหเ้กิดกำรใชพ้ลงังำนจำกกลำ้มเน้ือ ท่ีครอบคลุม 
3 ลกัษณะกิจกรรม คือ กิจกรรมทำงกำยเก่ียวกบักำรท ำงำนและกำรใชชี้วิตประจ ำวนั กำรเดินทำงในชีวิตประจ ำวนั และกิจกรรม
ทำงกำยในยำมวำ่ง โดยท่ีกิจกรรมทำงกำยในยำมวำ่ง มีควำมหมำยครอบคลุมกำรออกก ำลงักำยและเล่นกีฬำดว้ย[1] ประโยชน์กำร
มีกิจกรรมทำงกำยท่ีพอเพียง ส่งผลต่อกำรลดควำมเส่ียงต่อปัญหำสุขภำพท่ีส ำคญั อำทิ ควำมเส่ียงต่อกำรเสียชีวิต ก่อนวยัอนัควร 
โรคหวัใจและหลอดเลือด โรคเบำหวำนประเภท 2 ภำวะโรคอว้น ภำวะโรคกระดูกพรุน และโรคมะเร็งล ำไสใ้หญ่ [4]  และปัญหำ
ของกำรมีกิจกรรมทำงกำยท่ีไม่เพียงพอน้ีก็เร่ิมตั้งแต่วยัเด็กเป็นตน้ไปและมีแนวโน้มท่ีจะลดลงตำมอำยุและกำรลดลงมำกข้ึน
เกิดข้ึนในช่วงวยัรุ่น[5]  
 ประเทศออสเตรเลีย มีกำรส ำรวจขอ้มูลกิจกรรมทำงกำยของเด็กช่วงอำยุระหว่ำง 13-17 ปี พบว่ำ ร้อยละ 8 มีเด็กท่ีมี
กิจกรรมทำงกำยในเวลำวำ่งอยูใ่นระดบัท่ีแนะน ำ คือ มีกิจกรรมทำงกำยท่ีระดบัปำนกลำงถึงระดบัหนกัต่อ อยำ่งนอ้ย 1 ชัว่โมงต่อ
วนั และ 1ใน 5 (ร้อยละ 20) มีกิจกรรมทำงกำยในเวลำวำ่งท่ีเป็นพฤติกรรมเนือยน่ิง  คือ มีพฤติกรรมท่ีท ำกิจกรรมกำยท่ีนัง่นำน เช่น 
กำรนั่งดูทีวีผ่ำนโทรศัพท์มือถือ กำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ และพฤติกรรมเนือยในเด็กน่ิงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตำมอำยุด้วย [6] 
สอดคลอ้งกบักำรศึกษำส ำรวจในประเทศแคนำดำ ท่ีส่งเสริมใหว้ยัเด็กมีกิจกรรมทำงกำยควำมหนกัระดบัปำนกลำงถึง ระดบัหนกั
ให้มำกกวำ่ 60 นำทีต่อวนั และช่วงอำยรุะหวำ่ง 12-17 ปี ถึงตำมกำรส่งเสริมไดเ้พียงร้อยละ 31 ซ่ึงไม่ไดถึ้งเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้[7]  
ในประเทศไทยขอ้มูลของสถำบนัวิจยัประชำกรและสังคม มหำวิทยำลยัมหิดล [8]  พบวำ่ วยัเด็กและวยัรุ่น หำกใชเ้กณฑกิ์จกรรม
ทำงกำยท่ีเพียงพออย่ำงน้อย 150 นำทีต่อสัปดำห์ จะมีกิจกรรมทำงกำยเพียงพอ ร้อยละ 60 แต่หำกใชเ้กณฑ ์กิจกรรมทำงกำยท่ี
เพียงพอของเด็ก อยำ่งนอ้ย 60 นำทีต่อวนั ตำมค ำแนะน ำขององคก์ำรอนำมยัโลก (WHO) จะมีกิจกรรมทำงกำยเพียงพอ ร้อยละ 30 
เท่ำนั้น เน่ืองจำกวยัรุ่นเป็นช่วงเปล่ียนผ่ำนท่ีทศันคติและรูปแบบพฤติกรรมท่ีจะน ำไปสู่ควำมเป็นผูใ้หญ่ท่ีก ำลงัพฒันำไปเป็นในแง่
ของวถีิชีวติ ควำมคิด และนิสยั[9]  และเด็กและวยัรุ่นท่ีมีกิจกรรมทำงกำยท่ีไม่เพียงพอในช่วงน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะกลำยเป็นผูใ้หญ่ท่ีมี
กิจกรรมทำงกำยท่ีไม่เพียงพอเช่นกนั[10]  นอกจำกน้ียงัพบควำมแตกต่ำงระหวำ่งเพศ ยกตวัอยำ่งเช่น กำรมีกิจกรรมทำงกำยท่ีลดลง
ในกลุ่มเด็กผูห้ญิงในช่วงวยัรุ่นเน่ืองจำกอิทธิพลทำงสังคมและกำรรับรู้บรรทดัฐำนทำงสังคมกลำยเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรมีส่วน
ร่วมในกำรมีกิจกรรมทำงกำย [11] 
 กำรมีกิจกรรมทำงกำยท่ีเพียงพอ นอกจำกเป็นประโยชน์ต่อสุขภำพโดยตรงแลว้ยงัส่งผลดีต่อผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของ
วยัเด็ก และวยัรุ่นดว้ย โดยมีหลกัฐำนทำงวชิำกำรท่ีมำจำกงำนวจิยัจำกต่ำงประเทศหลำยเร่ือง ช้ีใหเ้ห็นถึง กำรมีกิจกรรมทำงกำยท่ี
เพียงพอ ส่งผลต่อกำรเรียนรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม กำรเรียนรู้ในคำบเรียน มีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำยใหผู้ก้  ำหนดนโยบำย และ
จดักำรศึกษำใหค้วำมส ำคญักบักำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยในสถำนศึกษำ ทั้งในกำรจดักำรเรียนพลศึกษำ กำรมีเวลำวำ่งใหเ้ด็กได้
วิง่เล่นอยำ่งอิสระ กำรเรียนนอกหอ้งเรียน กำรเปล่ียนอำคำรเรียนระหวำ่งวนั กำรใชบ้นัไดกำรส่งเสริมกำรเดินหรือป่ันจกัรยำนมำ
โรงเรียน เป็นตน้ [12][13] 
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 จำกควำมกำ้วหนำ้ของวทิยำศำสตร์เทคโนโลยีและสถำนกำรณ์ ในกำรแข่งขนัในปัจจุบนัท่ีเขำ้มำมีบทบำทส ำคญัในชีวิต
ก่อใหเ้กิดกำรลดกำรเคล่ือนไหวของร่ำงกำย กำรไม่เห็นถึงควำมส ำคญัของกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงกำย และกำรขำดกำรส่งเสริมให้
มีกิจกรรมทำงกำยอย่ำงต่อเน่ือง จึงท ำให้ผูว้ิจัยไดเ้ห็นถึงปัญหำและควำมส ำคญัของกำรศึกษำระดบักำรมีกิจกรรมทำงกำยของ
นกัเรียนมธัยมศึกษำในกรุงเทพมหำนครเน่ืองจำกกรุงเทพมหำนครเป็นเมืองหลวงท่ีมีกำรพฒันำรอบดำ้นไม่วำ่จะเป็น ดำ้นเศษฐกิจ 
ดำ้นกำรศึกษำ ดำ้นเทคโนโลยี ดำ้นคมนำคม ดำ้นครอบครัวท่ีมีลกัษณะครอบครัวเด่ียว ซ่ึงกำรพฒันำเหล่ำน้ีท ำให้นกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษำมีโอกำสทำงกิจกรรมทำงกำยท่ีเขำ้ถึงยำกและซบัซอ้นมำกข้ึน และผลของกำรวิจยัน้ีจะเป็นสำรสนเทศส ำคญัเก่ียวกบั
กำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยซ่ึงสะทอ้นภำวะสุขภำพของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษำของไทย 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
เพื่อศึกษำระดบักำรมีกิจกรรมทำงกำยของนักเรียนมธัยมศึกษำในกรุงเทพมหำนครจ ำแนกตำมระดบัมธัยมศึกษำ

ตอนตน้และระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ) สังกดัส ำนักงำนปลดักระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยัและนวตักรรม (สป.อว.) และสังกดัส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) ในเขตกรุงเทพมหำนคร ท่ีก ำลงัศึกษำในปีกำรศึกษำ 2562 ซ่ึงงำนวิจยัน้ีเป็น
ส่วนหน่ึงของกำรวิเครำะห์โมเดลสมกำรโครงสร้ำงเชิงเส้น (Structural Equation Modeling: SEM ) ผูว้ิจัยจึงได้ก ำหนดขนำด
ตวัอย่ำงโดยอำศัยแนวคิดของ Hair, และคณะ (อำ้งถึงใน นงลกัษณ์ วิรัชชัย) [14] ท่ีเสนอว่ำในกำรวิเครำะห์โมเดลสมกำร
โครงสร้ำงเชิงเส้น  ขนำดตวัอยำ่งกำรวิจยัควรเป็น 10-20 เท่ำของจ ำนวนพำรำมิเตอร์ท่ีปรำกฏในโมเดล ในกำรศึกษำคร้ังน้ีผูว้จิยั
ก ำหนดขนำดตวัอยำ่ง 20 เท่ำจ ำนวนพำรำมิเตอร์ ในงำนวิจยัคร้ังน้ีโดยมีตวัแปรท่ีใชใ้นงำนวิจยัทั้งหมด 7 ตวัแปร มีพำรำมิเตอร์ท่ี
ตอ้งประมำณค่ำทั้งหมด 52 ตวั ดงันั้นขนำดของกลุ่มตวัอยำ่งท่ีเหมำะสมจึงควรมีค่ำอยำ่งนอ้ย 1,040 คน เน่ืองจำกงำนวิจยัน้ีมีกำร
ทดสอบควำมไม่แปรเปล่ียนของโมเดล จึงปรับจ ำนวนตวัอยำ่งวิจยัในแต่ละกลุ่มให้มีอย่ำงนอ้ยอยำ่งนอ้ยกลุ่มละ 1500 คน เพื่อ
ป้องกนักำรสูญหำยและเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีควำมครอบคลุมและเหมำะสมในกำรเป็นตวัแทนท่ีดีมำกยิ่งข้ึน ดงันั้นผูว้ิจยัตอ้งเก็บ
ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่ำงนักเรียนระดบัมธัยมศึกษำทั้งส้ิน 3,000 คน กำรสุ่มตวัอย่ำง ใชก้ำรสุ่มตวัอย่ำงแบบแบ่งชั้นสองขั้นตอน 
(two-stage stratified random sampling) มีวธีิกำรสุ่มตวัอยำ่งดงัน้ี 
 1. หน่วยกำรสุ่ม โรงเรียน  ด ำเนินกำรสุ่มโรงเรียนโดยจ ำแนกแต่ละสังกดัโดยวิธีกำรสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stage Stratified 
Random Sampling) คือ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) จ ำนวน 7 โรงเรียน สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) จ ำนวน 5 โรงเรียน   และสงักดัส ำนกังำน ปลดักระทรวงอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ 
วจิยัและนวตักรรม (สป. อว.) จ ำนวน 3 โรงเรียน ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้และตอนปลำย รวมทั้งส้ิน 15 โรงเรียน 
 2. หน่วยกำรสุ่ม นกัเรียน ด ำเนินสุ่มนกัเรียนจำก 15 โรงเรียนท่ีมำจำกกำรสุ่มขั้นท่ี 1 ด ำเนินกำรสุ่มนกัเรียนตำมระดบัชั้น
โดยวิธีกำรสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stage Stratified Random Sampling) คือ โดยแต่ละโรงเรียนจะท ำกำรเก็บขอ้มูลโรงเรียนละ200 คน 
จ ำแนกเป็นนักเรียนตำมระดับชั้ น มัธยมศึกษำชั้ นปีท่ี 2 ถึง มัธยมศึกษำปีท่ี 3 จ ำนวน 100 คนและมัธยมศึกษำชั้ นปีท่ี 4  
ถึง มธัยมศึกษำปีท่ี 6 จ ำนวน 100 คน ท ำให้ไดก้ลุ่มตวัอยำ่งในกำรวิจยัจ ำนวน 3,000 คน และไดแ้บบสอบถำมกลบัคืนมำ 2,200 
ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 73.33 เป็นนักเรียนระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ จ ำนวน 1,089 ฉบบั แบ่งเป็นนกัเรียนชำย จ ำนวน 523 ฉบบั 
นักเรียนหญิง 566 ฉบบั และนักเรียนระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 1,111 ฉบบั แบ่งเป็นนกัเรียนชำย จ ำนวน 568 ฉบบั 
นกัเรียนหญิง 543 ฉบบั 
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือหลกัท่ีใชใ้นกำรวิจยั คือ แบบสอบถำมกำรมีกิจกรรมทำงกำย เป็นขอ้ค ำถำมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำกิจกรรม 

ทำงกำย 15 ขอ้ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนกำรมีกิจกรรมทำงกำยท่ีโรงเรียน (ครอบคลุมดำ้นกิจกรรมทำงกำยเก่ียวกบักำร
ท ำงำนและกำรใช้ชีวิตประจ ำวนั  และด้ำนกำรเดินทำงในชีวิตประจ ำวนั) จ ำนวน 5 ขอ้   ส่วนกำรมีกิจกรรมทำงกำยท่ีบำ้น 
(ครอบคลุมดำ้นกิจกรรมทำงกำยเก่ียวกบักำรท ำงำนและกำรใชชี้วติประจ ำวนั ดำ้นกิจกรรมทำงกำยในยำมวำ่ง)  จ ำนวน 5 ขอ้ และ
ส่วนกำรมีกิจกรรมทำงกำยท่ีเป็นพฤติกรรมเนือยน่ิง (ครอบคลุม ดำ้นกิจกรรมทำงกำยในยำมว่ำง)  จ ำนวน 5 ขอ้ มีลกัษณะเป็น
แบบมำตรำส่วนประเมินค่ำ 5 ระดบั  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วเิครำะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณำ (Descriptive Statistics) โดยกำรหำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน  

ขั้นตอนของการวจิยั 
 1. ศึกษำเอกสำร ต ำรำ และงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวแบบวดักิจกรรมทำงกำยในนักเรียนเพ่ือพัฒนำและสร้ำง
แบบสอบถำมกิจกรรมทำงกำย และผูว้ิจยัไดท้ ำกำรกำรพฒันำแบบสอบถำมกิจกรรมทำงกำย จำกแบบสอบถำม The Physical 
Activity Questionnaire for  Adolescents (PAQ-A) ของ Kent C Kowalski และคณะ โดยผูว้ิจยัท ำกำรติดต่อทำงอีเมลกบัเจ้ำของ
แบบสอบถำมเพื่อท ำกำรขออนุญำตพฒันำแบบสอบถำม ซ่ึงเจำ้ของแบบสอบถำมไดอ้นุญำตให้ผูว้ิจยัท ำกำรพฒันำไดโ้ดยใหเ้ขำ้
กบับริบทของประเทศไทย 
 2. ผูว้จิยัและอำจำรยท่ี์ปรึกษำไดร่้วมพฒันำแบบสอบถำมกิจกรรมทำงกำย จนไดแ้บบสอบถำมกิจกรรมทำงกำยทั้งหมด 
โดยจะมี 2 ตอนในแบบสอบถำม คือ ตอนท่ี 1 ควำมถ่ีของกำรท ำกิจกรรมทำงกำย  ตอนท่ี 2 แบบวดัระดบั          กิจกรรมทำงกำย 
มีจ ำนวน 15 ขอ้ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ส่วน 1) กำรมีกิจกรรมทำงกำยท่ีโรงเรียนจ ำนวน 5 ขอ้ 2) กำรมี    กิจกรรมทำงกำยท่ีบำ้น 
จ ำนวน 5 ขอ้ และ3) กำรมีกิจกรรมทำงกำยท่ีเป็นพฤติกรรมเนือยน่ิง จ ำนวน 5 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบมำตรำส่วนประเมินค่ำ 5 
ระดบั โดยเกณฑ์กำรให้คะแนนและกำรแปลผลในดำ้นกำรมีกิจกรรมทำงกำยท่ีโรงเรียนและกำรมีกิจกรรมทำงกำยท่ีบำ้น ให้
คะแนนตำมค ำตอบ คือ เลือกตอบ ขอ้ 1 ได ้1 คะแนน  เป็นไปตำมล ำดบั ส่วนดำ้นกำรมี          กิจกรรมทำงกำยท่ีเป็นพฤติกรรม
เนือยน่ิง ให้คะแนน คือ เลือกตอบ ขอ้ 1 ได ้5 คะแนน เป็นไปตำมล ำดบั โดยคะแนนรวมของแบบสอบถำม เร่ิมตน้ท่ีคะแนน 15 
คะแนน และคะแนนเตม็ของแบบสอบถำม คือ 75 คะแนน และผูว้จิยัไดพ้ฒันำระดบัเกณฑค์ะแนนของกิจกรรมทำงกำย มี 5 ระดบั 
คือ 1. ระดบัเบำท่ีสุด (Extremely Inactive) ช่วงคะแนน 15-27 คะแนน 2. ระดบัเบำ (Light Active) ช่วงคะแนน 28-40 คะแนน 3. 
ระดบัปำนกลำง (Moderately Active) ช่วงคะแนน 41-53 คะแนน 4. ระดบัหนกั (Vigorously Active) ช่วงคะแนน 54-66 คะแนน 
และ5. ระดบัหนกัท่ีสุด (Extremely Active) ช่วงคะแนน 67-75 คะแนน  
 3. น ำแบบสอบถำมท่ีผ่ำนขั้นตอนพฒันำเคร่ืองมือกบัอำจำรยท่ี์ปรึกษำไปให้นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษำ จ ำนวน 10 คน 
ทดลองท ำมำตรวดั รวมทั้งสอบถำมนกัเรียน เพื่อตรวจสอบควำมเขำ้ใจในภำษำและส ำนวนท่ีใช้ แลว้จึงปรับแกส้ ำนวนภำษำท่ี
นกัเรียนไม่เขำ้ใจ 
 4. น ำแบบสอบถำมท่ีพฒันำข้ึนเสนอผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือจ ำนวน 5 ท่ำนประกอบไปดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิ
ทำงดำ้นสรีรวทิยำกำรออกก ำลงักำย 1 ท่ำน ผูท้รงคุณวฒิุทำงดำ้นสุขศึกษำและพลศึกษำ 2 ท่ำน ผูท้รงคุณวฒิุทำงดำ้นวทิยำศำสตร์
กำรกีฬำหรือเช่ียวชำญดำ้นกิจกรรมทำงกำย 1 ท่ำน และผูท้รงคุณวฒิุท่ีสอนในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษำ 1 ท่ำน  เพื่อตรวจสอบ
ควำมครอบคลุมของโครงสร้ำงเน้ือหำควำมเหมำะสมของปริมำณ ขอ้ค ำถำม ตรวจสอบควำมเท่ียงตรงโดยหำค่ำดัชนีควำม
สอดคลอ้งระหวำ่งขอ้ค ำถำมแต่ละขอ้กบัจุดประสงค ์(Item Objective Congruence ; IOC) ตรวจสอบกำรใชภ้ำษำและรูปแบบกำร
พิมพ์  น ำแบบสอบถำมจำกผูท้รงคุณวุฒิมำตรวจสอบแก้ไข จนได้ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงขอ้ค ำถำมแต่ละขอ้กับ
วตัถุประสงค ์ อยูร่ะหวำ่ง 0.8 – 1.00 
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 4. น ำแบบสอบถำม  จ ำนวน 50 ชุดไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง เพื่อหำควำมเท่ียง 
(Reliability) ของแบบสอบถำม จ ำนวน 50 คน โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟำ (Alpha Coefficient) ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยั
คร้ังน้ี มีค่ำควำมเท่ียงของแบบสอบถำม ไดแ้ก่ ดำ้นกำรมีกิจกรรมทำงกำยท่ีโรงเรียน มีค่ำเท่ำกบั 0.86  ดำ้นกำรมีกิจกรรมทำงกำย
ท่ีบำ้น มีค่ำเท่ำกบั 0.91  ดำ้นกำรมีกิจกรรมทำงกำยท่ีเป็นพฤติกรรมเนือยน่ิง มีค่ำเท่ำกบั 0.91 และรวมทั้งฉบบั มีค่ำเท่ำกบั 0.92    
 5. กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยยื่นเร่ืองต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจยัในคนกลุ่มสหสถำบนั ชุดท่ี 2 
สังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และศิลปกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั เขำ้เก็บรวบรวมขอ้มูลกบันกัเรียนท่ีอำยตุ  ่ำกวำ่ 18 ปี
และไดค้  ำรับรองจำกคณะกรรมกำรฯ รวมทั้งท ำหนงัสือจำกคณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั เพื่อเสนอเร่ืองขออนุมติัใน
กำรเขำ้เก็บรวบรวมขอ้มูลในโรงเรียน ติดต่อโรงเรียนในกรุงเทพมหำนคร ท่ีไดจ้ำกกำรเลือกกลุ่มตวัอย่ำงทั้งหมดและขอควำม
ร่วมมือจำกผูบ้ริหำรโรงเรียนแต่ละแห่ง พร้อมช้ีแจงวตัถุประสงคข์องกำรวจิยั 
 6. ผูว้ิจยัเขำ้พบและแนะน ำตวักบักลุ่มตวัอย่ำงนกัเรียนแต่ละกลุ่ม ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องกำรวิจยั ขอให้นกัเรียนตอบ
แบบสอบถำมของผูว้จิยัตำมควำมสมคัรใจของนกัเรียน 
 7. ผูว้ิจัยช้ีแจงวตัถุประสงค์ของกำรวิจัย และขอควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมให้ตรงกับควำมเป็นจริง  
รวมถึงอธิบำยถึงสิทธิรวมทั้งกำรพิทกัษสิ์ทธ์ิของผูเ้ขำ้ร่วมกำรวจิยั 
 8. วเิครำะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัใชส้ถิติกำรหำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน  
 9. น ำขอ้มูลท่ีวเิครำะห์มำท ำกำรศึกษำระดบักำรมีกิจกรรมทำงกำยของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษำ 

 

ผลการวจัิย 
ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลตำมตำรำง พบวำ่ 

ตารางที ่1 คะแนนกิจกรรมทำงกำยของนกัเรียนมธัยมศึกษำ 

เพศ/ระดบัช่วงชั้น/จ ำนวน คะแนนต ่ำสุด คะแนนสูงสุด คะแนนเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรำฐำน 

นกัเรียนชำยระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ (523 คน) 21 67 40.34 7.71 
นกัเรียนหญิงระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ (566 คน) 20 61 39.84 7.19 
นกัเรียนชำยระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย (568 คน) 17 65 40.97 7.86 
นกัเรียนหญิงระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย (543 คน) 19 64 39.97 7.79 

 

 จำกตำรำงท่ี 1 พบว่ำ คะแนนกิจกรรมทำงกำยของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำ นักเรียนชำยระดับมธัยมศึกษำตอนต้น  
มีคะแนนสูงสุด 67 คะแนน  และนกัเรียนชำยระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย มีคะแนนต ่ำสุด 17 คะแนน และคะแนนเฉล่ียสูงสุด เป็น
นักเรียนชำยระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย มีคะแนนเฉล่ีย 40.97 คะแนน รองลงมำเป็นนักเรียนชำยระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ มี 
คะแนนเฉล่ีย 40.34 คะแนน นกัเรียนหญิงระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย มีคะแนนเฉล่ีย 39.97 คะแนน  และคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
เป็นนกัเรียนหญิงระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ มีคะแนนเฉล่ีย 39.84 คะแนน 
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ตารางที ่2 ระดบักิจกรรมทำงกำยของนกัเรียนมธัยมศึกษำ 

 

ระดบักิจกรรมทำงกำย 
ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

ระดบัเบำท่ีสุด (Extremely inactive) 
(15-27 คะแนน) 

28 
( 5.4) 

20 
(3.5) 

48 
(4.4) 

25 
(4.4) 

21 
(3.9) 

46 
(4.1) 

ระดบัเบำ (Light active) 
(28-40 คะแนน) 

231 
(44.2) 

287 
(50.7) 

518 
(47.6) 

230 
(40.5) 

267 
(49.2) 

497 
(44.7) 

ระดบัปำนกลำง (Moderately active) 
(41-53 คะแนน) 

242 
(46.2) 

245 
(43.3) 

487 
(44.7) 

280 
(49.3) 

227 
(41.8) 

507 
(45.7) 

ระดบัหนกั (Vigorously active) 
(54-66 คะแนน) 

21 
(4.0) 

14 
(2.5) 

35 
(3.2) 

33 
(5.8) 

28 
(5.1) 

61 
(5.5) 

5. ระดบัหนกัท่ีสุด (Extremely active) 
(67-75 คะแนน) 

1 
(0.2) 

0 
(0.00) 

1 
(0.1) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

รวม 
523 
(100) 

566 
(100) 

1089 
(100) 

568 
(100) 

543 
(100) 

1111 
(100) 

 หมำยเหตุ ตวัเลขในวงเลบ็ ( ) คือ ค่ำร้อยละ 
 จำกตำรำงท่ี 2 พบวำ่ ระดบักิจกรรมทำงกำยของนกัเรียนมธัยมศึกษำตอนตน้ อยูใ่นระดบัเบำ (Light Active) มำกท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 47.6  เม่ือแบ่งแยกตำมเพศพบวำ่ นกัเรียนชำยอยูใ่นระดบัปำนกลำง (Moderately Active) มำกท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 46.2  
นกัเรียนหญิง อยูใ่นระดบัเบำ (Light Active) มำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.7 
 ระดบักิจกรรมทำงกำยของนกัเรียนมธัยมศึกษำตอนปลำย อยูใ่นระดบัปำนกลำง (Moderately Active) มำกท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 45.7 เม่ือแบ่งแยกตำมเพศพบว่ำ นักเรียนชำยอยู่ในระดบัปำนกลำง (Moderately Active) มำกท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 49.3  
นกัเรียนหญิง อยูใ่นระดบัท่ี 2 ระดบัเบำ (Light Active) มำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.2 
 

สรุปผลการวจัิย 
1. คะแนนเฉล่ียกิจกรรมทำงกำยของนกัเรียนมธัยมศึกษำตอนตน้ คือ นกัเรียนชำยและหญิงมีคะแนนเฉล่ียมีค่ำ 40.34 และ

39.84 คะแนนตำมล ำดบั ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนมีค่ำ 7.71 และ7.19 ตำมล ำดบั 
2. คะแนนเฉล่ียกิจกรรมทำงกำยของนกัเรียนมธัยมศึกษำตอนปลำย คือ นกัเรียนชำยและหญิงมีคะแนนเฉล่ียมีค่ำ 40.97 

และ39.97 คะแนนตำมล ำดบั ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนมีค่ำ 7.86 และ7.79 ตำมล ำดบั 
3. กำรมีระดับกิจกรรมทำงกำยของนักเรียนชำยมธัยมศึกษำตอนตน้ ได้แก่ 1) ระดับปำนกลำง (Moderately active)   

ร้อยละ 46.2  2) ระดบัเบำ (Light active) ร้อยละ 44.2  และ3) ระดบัเบำท่ีสุด (Extremely inactive) ร้อยละ 5.4  
4. กำรมีระดบักิจกรรมทำงกำยของนักเรียนหญิงมธัยมศึกษำตอนตน้ ไดแ้ก่ 1) ระดบัเบำ (Light active) ร้อยละ 50.7 2) 

ระดบัปำนกลำง (Moderately active) ร้อยละ 43.3     และ3) ระดบัเบำท่ีสุด (Extremely inactive) ร้อยละ 3.5 
5. กำรมีระดบักิจกรรมทำงกำยของนกัเรียนมธัยมศึกษำตอนตน้ทั้งหมด ไดแ้ก่ 1) ระดบัเบำ (Light active) ร้อยละ 47.6 2) 

ระดบัปำนกลำง (Moderately active) ร้อยละ 44.7   และ3) ระดบัเบำท่ีสุด (Extremely inactive) ร้อยละ 4.4 
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6. กำรมีระดบักิจกรรมทำงกำยของนักเรียนชำยมธัยมศึกษำตอนปลำย ไดแ้ก่ 1) ระดบัปำนกลำง (Moderately active)  
ร้อยละ 49.3  2) ระดบัเบำ (Light active) ร้อยละ 40.5  และ3) ระดบัหนกั (Vigorously active) ร้อยละ 5.8 

7. กำรมีระดบักิจกรรมทำงกำยของนกัเรียนหญิงมธัยมศึกษำตอนปลำย ไดแ้ก่ 1) ระดบัเบำ (Light active) ร้อยละ 49.2 2) 
ระดบัปำนกลำง (Moderately active) ร้อยละ 41.8  และ3) ระดบัหนกั (Vigorously active) ร้อยละ 5.1 
 8. กำรมีระดบักิจกรรมทำงกำยของนกัเรียนมธัยมศึกษำตอนปลำยทั้งหมด ไดแ้ก่ 1) ระดบัปำนกลำง (Moderately active) 
ร้อยละ 45.7  2) ระดบัเบำ (Light active) ร้อยละ 44.7  และ3) ระดบัหนกั (Vigorously active) ร้อยละ 5.5 
 

อภิปรายผล  
 จำกขอ้คน้พบของผลกำรวจิยั สำมำรถน ำมำอภิปรำยผลตำมวตัถุประสงคข์องกำรวจิยั ไดด้งัน้ี 
 ระดับกำรมีกิจกรรมทำงกำยของนักเรียนมธัยมศึกษำตอนตน้ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเบำ (ร้อยละ 47.6) และนักเรียน
มธัยมศึกษำตอนปลำย ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปำนกลำง (ร้อยละ 45.7) แต่เม่ือพิจำรณำระดบักำรมีกิจกรรมทำงกำยในระดบัเบำและ
ระดบัเบำท่ีสุด พบวำ่เป็นคร่ึงหน่ึงของระดบักำรมีกิจกรรมทำงกำยทั้ง 5 ระดบั ซ่ึงยงัมีค่ำไม่เพียงพอกบัค ำแนะน ำท่ีองคก์ำรอนำมยั
โลก (WHO) [1] ซ่ึงไดใ้หค้  ำแนะน ำของกำรมีกิจกรรมทำงกำยใน ขอ้ท่ี 1) เด็กและวยัรุ่น อำย ุ5-17 ปี ควรมีกิจกรรมทำงกำยท่ีควำม
หนกัระดบัปำนกลำงและระดบัหนกัสะสม 60 นำทีของทุกๆวนั และขอ้ท่ี 2) กำรมีกิจกรรมทำงกำยท่ีควำมหนกัระดบัปำนกลำง
และระดบัหนักโดยใชร้ะเวลำในกำรสะสมท่ีมำกกว่ำ 60 นำทีในทุกวนัจะเกิดสุขภำพผลดีมำกกว่ำกำรมีกิจกรรมทำงกำยท่ีเพียง 
60 นำทีต่อวนั แต่ลกัษณะกิจกรรมหรือกิจวตัรของนกัเรียนนั้นเอ้ือต่อวิถีชีวิตต่อกำรเคล่ือนไหวร่ำงกำยนอ้ย คือ กำรนั่งเรียนใน
หอ้งเรียนประมำณวนัละ 6-8 ชัว่โมงหรือมำกวำ่นั้น จึงส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมเนือยน่ิงจนกลำยเป็นลกัษณะนิสยัในท่ีสุด 

เม่ือพิจำรณำแยกตำมเพศนกัเรียนชำยทั้งมธัยมศึกษำตอนตน้และมธัยมศึกษำตอนปลำย มีระดบักิจกรรมทำงกำยอยู่ใน
ระดบัปำนกลำง (ร้อยละ 46.2 และร้อยละ 49.3 ตำมล ำดบั)  ส่วนนกัเรียนหญิงทั้งมธัยมศึกษำตอนตน้และมธัยมศึกษำตอนปลำย  
มีระดบักิจกรรมทำงกำยอยูใ่นระดบัเบำ (ร้อยละ 50.7 และร้อยละ 49.2 ตำมล ำดบั) ซ่ึงสอดคลอ้งกบักำรศึกษำของ Cooper A.R. 
และคณะ [11] วำ่เพศมีผลต่อระดบักำรมีกิจกรรมทำงกำยซ่ึงเพศหญิงมีระดบักิจกรรมทำงกำยอยูใ่นระดบัเบำมำกกวำ่เพศชำย และ
แนวโน้มของเพศหญิงเม่ือมีอำยุมำกข้ึนจะมีกิจกรรมทำงกำยท่ีลดลง ดงันั้นโรงเรียนควรมีบทบำทท่ีส ำคญัในกำรส่งเสริมกำรมี
กิจกรรมทำงกำยดว้ยกำรจดักำรศึกษำท่ีกระตุน้ให้นกัเรียนมีกิจกรรมทำงกำยท่ีมีกำรเคล่ือนไหวร่ำงกำยอยำ่งกระฉับกระเฉง และ
ต่อเน่ืองเพื่อปรับทศันคติ ควำมคิด นิสยั ใหมี้กิจกรรมทำงกำยท่ีเพียงพอตำมช่วงวยั และสอดคลอ้งกบักำรศึกษำของ Herman K.M. 
และคณะ [10] วำ่วยัเด็กและวยัรุ่นท่ีมีกิจกรรมกำยท่ีไม่เพียงพอในช่วงน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะกลำยเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีกิจกรรมทำงกำยท่ีไม่
เพียงพอเช่นกนั  

 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

 1. กลุ่มตวัอยำ่งยงัมีกิจกรรมทำงกำยท่ียงัไม่ถึงค ำแนะน ำของ WHO สถำนศึกษำควรจดักิจกรรมทำงกำยในช่วงเวลำวำ่ง 
แมก้ระทัง่รูปแบบกำรเรียนกำรสอนท่ีมีกิจกรรมใหมี้กำรเคล่ือนไหวร่ำงกำยระหวำ่งเรียน เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนมีระดบั  กิจกรรม
ทำงกำยท่ีถึงตำมค ำแนะน ำ 
 2. สถำนศึกษำควรให้ควำมส ำคญักบักิจกรรมทำงกำยท่ีนกัเรียนมีควำมสนใจจริง เพ่ือให้นกัเรียนไดมี้เครือข่ำยในกลุ่ม
เพ่ือนทั้งภำยในหอ้งเรียน ระหวำ่งห้องเรียน รวมถึงระดบัชั้นต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดกำรมีระดบักิจกรรมทำงกำยเพ่ิมข้ึน และส่งเสริมให้
นกัเรียนเลือกท ำกิจกรรมทำงกำยท่ีสร้ำงสรรคม์ำกข้ึน  
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 ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีกำรศึกษำรูปแบบกำรมีกิจกรรมทำงกำยท่ีนกัเรียนท ำเป็นกิจวตัรประจ ำวนัเพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นถึงกำรท ำกิจกรรม
ทำงกำยท่ีเป็นลกัษณะนิสยัของนกัเรียน 
 2. ควรศึกษำกำรส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำท่ีส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยท่ีเหมำะสมกบันกัเรียนและบริบทของโรงเรียน 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโนม้การคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษาในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) แนวโนม้การคงอยู่
ของครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 2) ปัจจยัเชิงสาเหตุของการยา้ยของครูในโรงเรียน
ท่ีมีการคงอยูไ่ม่ต่อเน่ืองของครูของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 3) ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโน้มการคงอยู่ของครูไม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 และ 4) แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโนม้การคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ืองของ
สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 วิธีการด าเนินการวิจยัแบ่ง 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1
การศึกษาแนวโน้มการคงอยูข่องครูในโรงเรียน ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุของการยา้ยของครู ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีการคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ือง และขั้นตอนท่ี 4 การศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนท่ีมีแนวโนม้การคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ือง วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  1) การศึกษาขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 
และ 2) การศึกษาขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ านวน 8 คน ประกอบด้วย ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จ านวน 1 คน และ 2) ผูอ้  านวยการสถานศึกษา จ านวน 7 คน  คดัเลือกจากผูมี้ประสบการณ์อยู่ใน
โรงเรียนท่ีมีครูยา้ยอยา่งต่อเน่ือง ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ประเด็นการสนทนากลุ่ม มีค่าความสอดคลอ้ง 
อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 และแบบบนัทึกขอ้มูลเชิงประจกัษ ์การวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา และการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า 
ผลการวจิยั พบวา่  

1. ผลการศึกษาแนวโนม้การคงอยูข่องครูในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
พบวา่ โรงเรียนท่ีมีครูยา้ยในรอบ 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2561 มีจ านวน 47 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 120 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 39.17 
และพบวา่ มีโรงเรียนท่ีครูยา้ย ในรอบ 6 ปี (ปี 2556-2561) แบ่งออกเป็น 8 ประเภท คือ 1) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ยต่อเน่ือง 5 ปี จ านวน 1 โรงเรียน    
2) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ยต่อเน่ือง 4 ปี จ านวน 4 โรงเรียน 3) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ย 4 ปี (ไม่ต่อเน่ือง) จ านวน 1 โรงเรียน 4) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ย
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ต่อเน่ือง 3 ปี จ านวน 1 โรงเรียน 5) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ย 3 ปี (ไม่ต่อเน่ือง) จ านวน 4 โรงเรียน 6) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ยต่อเน่ือง 2 ปี จ านวน 5 
โรงเรียน 7) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ย 2 ปี (ไม่ต่อเน่ือง) จ านวน 4 โรงเรียน และ 8) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ย 1 ปี จ านวน 27 โรงเรียน  

2. ผลการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุการยา้ยของครูในโรงเรียนท่ีมีการคงอยูไ่ม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 พบวา่ มี 2 สาเหตุ คือ 1) การยา้ยกลบัภูมิล าเนา และ 2) การยา้ยเพื่อไปดูแลบิดาและมารดา 

3. ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโน้มการคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 พบว่า มี 4 ดา้น คือ 1) ดา้นการคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ือง 2) ดา้นความเป็น
ผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 3) ดา้นคุณภาพครู และ 4) ดา้นความพร้อมของผูป้กครอง 

4. ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโน้มการคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษาใน
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 พบว่า 1) ควรมีการวางแผนระยะยาว ในการผลิตครูจากคนใน
ทอ้งถ่ิน 2) ควรมีการบรรจุครูทดแทนทนัทีท่ีมีครูยา้ย 3) ควรจดัสวสัดิการให้ครูบรรจุใหม่เร่ืองท่ีพกั และ 4) ควรมีการเล่ือนเงินเดือนกรณี
พิเศษทุกปี ถา้บรรจุในสถานศึกษาท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินทุรกนัดาร และมีครูไม่ครบ 
 

ค าส าคญั : แนวโนม้การคงอยูข่องครู  คุณภาพการศึกษา แนวทางการพฒันาคุณภาพ 
 

Abstract  
The research was the process to develop the quality of the unstable number of teacher's schools (the school that had an unstable 

number of teacher problems) in Prachuapkhirikhan Primary Education Service Area 1 which was qualitative research. The objectives of this 
research were 1) to study trends of teacher’s persistence inschools which were in Prachuapkhirikhan Primary Education Service Area 1 2) 
to study causal factors of teacher’s migration in schools which had an unstable number of teacher problemsin Prachuapkhirikhan Primary 
Education Service Area 1 3)to study the factors that were affected to the quality of education in schools which had an unstable number of 
teacher problems in Prachuapkhirikhan Primary Education Service Area 1 4) to develop the quality of education in schools which had an 
unstable number of teacher problems in Prachuapkhirikhan Primary Education Service Area 1. There were 4 steps to observe this research 
as following; step 1: studying trends of teacher’s persistence in schools, step 2: studying causal factors of teacher’s migration in schools, 
step 3: studying the factors that were affected to the quality of education in schools, and step 4: develop the quality of education in schools, 
which had an unstable number of teacher problems. There were 2 processes of data collection as following; 1) the empirical data,  
2) the data by discussing with 8 people were consisted of a director of Prachuapkhirikhan Primary Education Service Area 1 and 7 directors 
of schools who was collected by the experts in schools which had an unstable number of teacher problems for at least 5 years. The research 
instruments were the issue of discussion of interview form which had the consistency was between 0.67-1.00, empirical data recording 
form, content analysis and checking the data triangulation. 

The results of the research were as follows: 
1. The results showed that trends of teacher’s persistence in schools which were in Prachuapkhirikhan Primary Education Service 

Area 1was found that in 120 schools, there were 47 schools the schools which had an unstable number of teacher (representing 39.17 
percent) and there were consist of 8 types of schools that had teacher’s migration at least 6 years (since 2013 – 2018) as following 1) There 
was a school that had teacher’s migration continuously at least 5 years. 2) There were4 schools that had teacher’s migration continuously at 
least 4 years. 3) There was a school that had teacher’s migration discontinuously at least 4 years. 4) There was a school that had teacher’s 
migration at least 3 years. 5) There were 4 schools that had teacher’s migration discontinuously at least 3 years. 6) There were 5 schools 
that had teacher’s migration continuously at least 2 years.7) There were 4 schools that had teacher’s migration discontinuously at least 2 
years, and 8) There were 27 schools that had teacher’s migration at least 1 year. 
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2. The result of studying teacher’s migration in schools which had an unstable number of teacher problems in Prachuapkhirikhan 
Primary Education Service Area 1 were 2 factors as following; 1) teacher’s migration to return to native habitation, and 2) teacher’s 
migration for taking care of parents. 

3. The result of the factors that were affected to the quality of education in schools which had an unstable number of teacher 
problems in Prachuapkhirikhan Primary Education Service Area 1 found that there were 4 factors as following; 1) the trends of teacher’s 
persistence in schools discontinuously 2) leadership of the school administrators 3) teacher’s quality, and 4) parents' readiness. 

4. The result of studying to develop the quality of education in schools which has an unstable number of teacher problems in 
Prachuapkhirikhan Primary Education Service Area 1 found that 1) there should be long-term planning 2) there should be a replacement of 
teachers as soon as teachers had move 3) new teachers should be provided for accommodation, and 4) there should have special salaries 
every year if the teacher worked in remote school and there were not enough teachers. 

    

Keywords : Trends of Teacher’s Persistence, Quality of Education, Develop the Quality of Education 
 
 

บทน า   
ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายท่ีเป็นพลวตัของโลกศตวรรษท่ี 21 ทั้ งในส่วนท่ีเป็นแรงกดดันภายนอก  

จากกระแสโลกาภิวตัน์และความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแรงกดดนัจากภายใน จากสภาวการณ์และการ
เปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้างประชากร ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซ่ึงลว้นส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ซ่ึงเป็น
กลไกหลกัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์นัเป็นรากฐานของการพฒันาประเทศ ระบบการศึกษาเองก็มีปัญหาหลายประการ อนั
ไดแ้ก่ ปัญหาท่ีเกิดจากระบบคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษา กฎ ระเบียบและการบริหารจดัการท่ีไม่เหมาะสม รวมทั้งการ
ด าเนินการจดัการศึกษาท่ีไม่สนองตอบเป้าหมายการพฒันาของประเทศ [1] 

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยงัอยู่ในระดับค่อนขา้งต ่า คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน  
โดยมีจ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรวยัแรงงานเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่เม่ือพิจารณาคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) พบว่า มีค่าเฉล่ียต ่าในทุกกลุ่มสาระและผลคะแนนจากการทดสอบโครงการประเมินนักเรียน
ร่วมกบันานาชาติ (PISA) อยูใ่นระดบัต ่ากวา่อีกหลายประเทศท่ีมีระดบัการพฒันาใกลเ้คียงกนั ปัญหาเหล่าน้ีเกิดจากขอ้จ ากดัเร่ือง
หลกัสูตรและระบบการเรียนการสอน ท่ีเนน้การสอนเน้ือหาสาระและความจ ามากกว่าการพฒันาทกัษะและสมรรถนะ ส่งผลให้
ผูเ้รียนขาดความคิดสร้างสรรค ์ปัจจยัสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนและครูท่ีมีคุณภาพยงักระจายไม่ทัว่ถึง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี
ห่างไกล[1] และยงัมีปัญหาซ ้ าซอ้นคือบางโรงเรียนมีปัญหาการคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ือง [2] 

บุคลากรนับว่าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดประการหน่ึงในการบริหารงาน (Administrative Resource) เพราะว่าองค์กรไม่ว่า
ภาครัฐหรือเอกชน แมจ้ะมีเงิน วสัดุ และระบบการจดัการท่ีดีเพียงใดก็ตาม ถา้ปราศจากซ่ึงคณะบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถไป
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์แลว้ องคก์รนั้นกไ็ม่สามารถด าเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ด ้[3] ในการบริหารองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน 
การท างานเก่ียวกบัการบริหารการศึกษานั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย เช่น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะ
บริหารโรงเรียนให้ราบร่ืน กิจการต่าง ๆ จะกา้วหนา้ดว้ยดี ผูบ้ริหารจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากครู คนงาน ภารโรง บุคลากร
สนบัสนุน ตลอดจนผูป้กครอง นกัเรียนและชุมชนในการด าเนินงานทางดา้นการศึกษา ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศต่อไป 

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจะข้ึนกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้ของครู ซ่ึงในโรงเรียนท่ีมีครู
คงอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองจะไม่มีปัญหาเร่ืองของการขาดช่วงในการจดัการเรียนการสอนและพฒันาเรียนรู้ของนกัเรียน แต่ในโรงเรียนท่ีมี
ปัญหาเร่ืองการคงอยู่ของครู จะท าให้คุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนมีผลกระทบในเร่ืองของคุณภาพ ซ่ึงการคงอยู่ของ
บุคลากรในองค์การจะมีปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การ ดังงานวิจัยของศรัณย์  พิมพ์ทอง [4] ท่ีพบว่า  
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ความผกูพนัต่อองคก์าร ความพึงพอใจในงาน การรับรู้ถึงการสนบัสนุนจากองคก์ารและนโยบายดา้นทรัพยากรมนุษยมี์อิทธิพลต่อ
การคงอยู่ของบุคลากรในองค์การ ซ่ึงการคงอยู่ของครูในโรงเรียนของรัฐ ควรมีการศึกษาเพื่อหาค าตอบและหาแนวทางใน 
การแกไ้ขปัญหา รวมทั้งศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโนม้การคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ืองต่อไป 

ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2567 ครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 
1.9 แสนคน หรือคร่ึงหน่ึงของครูทั้งหมดจะเกษียณอายรุาชการ โรงเรียนจะตอ้งคดัเลือกครูใหม่ประมาณ 1.56 แสนคน ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 47 ของจ านวนครูทั้งหมดในปี 2568 (ขอ้มูลจากคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)  เพ่ือใหเ้พียงพอกบั
จ านวนนกัเรียนในโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงคาดการณ์ว่าจะลดลงเป็น 6.2 ลา้นคน (ขอ้มูลจากส านักพฒันาระบบ
บริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.) ความหวงัในการปฏิรูปการเรียนรู้ข้ึนอยูก่บัคุณภาพการสอนของครูรุ่นใหม่น้ี ภาครัฐจึงควร
วางแผนรองรับการเกษียณโดยเร่งด าเนินนโยบายดา้นบุคลากรครู ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวกบัการคงอยูข่องครู 2 ประการ ดงัน้ี [5] 
1) ปรับปรุงระบบการคดัเลือกเพ่ือเลือกสรรครูเก่งตรงกบัความตอ้งการของโรงเรียน และ 2) จดัสรรครูใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ
ของนกัเรียนในโรงเรียนแต่ละแห่ง การท่ีโรงเรียนมีครูไม่เพียงพอ และการคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ือง อาจส่งผลต่อคุณภาพการจดั
การศึกษาของโรงเรียน 

สถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ท่ีมีปัญหาดา้นการยา้ยของครู 
ซ่ึงอาจส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีจ านวน 47 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้ งหมด 120 โรงเรียน คิดเป็น 
ร้อยละ 39.17 ซ่ึงถือว่ามีจ านวนมากพอสมควร และบางโรงเรียนมีการยา้ยออกของครู 5 ปีการศึกษาต่อเน่ือง ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า 
ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโนม้การคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ือง
ของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย  
1. เพ่ือศึกษาแนวโนม้การคงอยูข่องครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุของการยา้ยของครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
3. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโน้มการคงอยู่ของครูไม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษา 

สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
4. เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโนม้การคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษา

ในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
 

ขอบเ ขตของการวจิัย  
1. ดา้นพ้ืนท่ี เป็นการวจิยัเชิงพ้ืนท่ีในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
2. ดา้นเน้ือหา เป็นการวิจยัสาระเก่ียวกบัคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโน้มการคงอยู่ของครูไม่ต่อเน่ือง  

โดยมีการศึกษาแนวโนม้การคงอยูข่องครู ปัจจยัเชิงสาเหตุของการยา้ยของครู และแนวทางการพฒันาคุณภาพของโรงเรียนท่ีมีแนวโนม้
การคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ือง 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 การวจิยัเร่ืองน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ มีวิธีด าเนินการวจิยัแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้ นตอนที่  1  ศึกษาแนวโน้มการคงอยู่ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบครีีขันธ์ เขต 1 
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 ผูว้จิยัศึกษาแนวโนม้การคงอยูข่องครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
โดยการศึกษาขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากงานบุคลากรของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 เก่ียวกบั
ขอ้มูลการยา้ยของครูในสถานศึกษาในสังกดัในรอบ 6 ปียอ้นหลงั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2561 และน ามาวิเคราะห์แนวโนม้การคงอยู่
ของครู โดยพิจารณาจากการคงอยูข่องครูในโรงเรียนโดยพิจารณาขอ้มูลยอ้นหลงั 6 ปี หากมีการยา้ยของครูต่อเน่ือง 3 ปียอ้นหลงั
แบบต่อเน่ือง ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศึกษาบริบทของโรงเรียนดงักล่าว ในประเดน็ท่ีตั้งของโรงเรียน ระยะทางห่างจากท่ีวา่การอ าเภอ 
และส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ขอ้มูลดา้นบุคลากร ประกอบดว้ย 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ 2) ครูและขอ้มูลดา้นนกัเรียน 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย โรงเรียนท่ีมีครูยา้ยต่อเน่ืองในรอบ 6 ปียอ้นหลงั (ปี พ.ศ. 2556-2561) สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จ านวน 47 โรงเรียน 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ 
เขต 1 และใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา 
 ขั้นตอนที ่2 ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของการย้ายของครูในโรงเรียนทีม่แีนวโน้มการคงอยู่ของครูไม่ต่อเน่ืองในสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขันธ์ เขต 1 
 ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุของการยา้ยของครูในโรงเรียนท่ีมีแนวโนม้การคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ืองของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ 
จากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 และการสนทนากลุ่ม ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ านวน 8 คน 
ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จ านวน 1 คน ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนท่ีมีครูยา้ยอยา่งต่อเน่ือง จ านวน 7 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากการด ารงอยูใ่น
สถานศึกษาท่ีมีครูยา้ยมาอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 5 ปี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่ม คือ ประเด็นการสนทนากลุ่มท่ีผ่าน 
การประเมินความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ประเด็นการสนทนากลุ่มมีค่าความสอดคลอ้ง อยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 
ผูว้ิจยัด าเนินการจดัสนทนากลุ่ม ณ ห้องประชุมเขาลอ้มหมวก ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
ผูว้ิจยัน าขอ้มูลจากการศึกษาขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม มาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา และ
ตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า 
 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่มีแนวโน้มการคงอยู่ของครูไม่ต่อเน่ืองของ
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขันธ์ เขต 1 
 3.1 ผูว้ิจยัศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโนม้การคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ไดใ้ช้ 2 วิธีการ คือ 1) การศึกษาขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
จากส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 และ 2) วิธีการสนทนากลุ่ม ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ประกอบดว้ย 
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จ านวน 1 คน ผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีมี
ครูยา้ยอยา่งต่อเน่ือง สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จ านวน 7 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบ
เจาะจง โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากการด ารงอยูใ่นสถานศึกษาท่ีมีครูยา้ยมาอยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่า 5 ปี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
สนทนากลุ่ม คือ ประเด็นการสนทนากลุ่ม ท่ีผา่นการประเมินความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ประเด็นการสนทนา
กลุ่มมีค่าความสอดคลอ้ง อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 ผูว้ิจยัด าเนินการจดัสนทนากลุ่ม ณ หอ้งประชุมเขาลอ้มหมวก ส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลจากการศึกษาขอ้มูลเชิงประจกัษ์ และขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม มา
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา และตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า 
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 3.2 ผู ้วิจัยศึกษาข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนท่ีมีการคงอยู่ของครูไม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษา  
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จ านวน 47 โรงเรียนประกอบการวิเคราะห์หาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาจากขอ้มูลการสนทนากลุ่ม ในขอ้ 3.1 น ามาตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า 
ขั้นตอนท่ี 4 ศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโนม้การคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษาใน
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
 ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการน าขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 3 มาศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโน้ม  
การคงอยู่ของครูไม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
โดยใชว้ิธีการสนทนากลุ่ม ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ านวน 8 คน ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จ านวน 1 คน และผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีมีครูยา้ยอย่างต่อเน่ือง สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จ านวน 7 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาจากการด ารง
อยูใ่นสถานศึกษาท่ีมีครูยา้ยมาอยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่ม คือ ประเดน็การสนทนากลุ่ม ท่ีผา่น
การประเมินความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ประเด็นการสนทนากลุ่มมีค่าความสอดคลอ้ง อยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 
ผูว้ิจยัด าเนินการจดัสนทนากลุ่ม ณ ห้องประชุมเขาลอ้มหมวก ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
ผูว้จิยัน าขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม มาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา  

 

สรุปผลการวจัิย 
1. ผลการศึกษาแนวโน้มการคงอยู่ของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 พบวา่ โรงเรียนท่ีมีครูยา้ยในรอบ 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2561 มีจ านวน 47 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 
120 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 39.17 และมีโรงเรียนท่ีครูยา้ย ในรอบ 6 ปี (ปี 2556-2561) แบ่งออกเป็น 8 ประเภท คือ 1) โรงเรียนท่ีมี
ครูยา้ยต่อเน่ือง 5 ปี จ านวน 1 โรงเรียน  2) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ยต่อเน่ือง 4 ปี จ านวน 4 โรงเรียน 3) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ย 4 ปี (ไม่
ต่อเน่ือง) จ านวน 1 โรงเรียน 4) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ยต่อเน่ือง 3 ปี จ านวน 1 โรงเรียน 5) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ย 3 ปี (ไม่ต่อเน่ือง) จ านวน 
4 โรงเรียน 6) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ยต่อเน่ือง 2 ปี จ านวน 5 โรงเรียน 7) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ย 2 ปี (ไม่ต่อเน่ือง) จ านวน 4 โรงเรียน และ 
8) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ย 1 ปี จ านวน 27 โรงเรียน  

2. ผลการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุการยา้ยของครูในโรงเรียนท่ีมีการคงอยูไ่ม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 พบวา่ มี 2 สาเหตุ คือ 1) การยา้ยกลบัภูมิล าเนา และ 2) การยา้ยเพื่อไปดูแลบิดา
และมารดา 

3. ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโนม้การคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 พบว่า มี 4 ดา้น คือ 1) ดา้นการคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ือง  
2) ดา้นความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 3) ดา้นคุณภาพครู และ 4) ดา้นความพร้อมของผูป้กครอง 

4. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโน้มการคงอยู่ของครูไม่ต่อเ น่ือง 
ของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 พบวา่ 1) ควรมีการวางแผนระยะยาว 
ในการผลิตครูจากคนในทอ้งถ่ิน 2) ควรมีการบรรจุครูทดแทนทนัทีท่ีมีครูยา้ย 3) ควรจดัสวสัดิการใหค้รูบรรจุใหม่เร่ืองท่ีพกั และ 
4) ควรมีการเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษทุกปี ถา้บรรจุในสถานศึกษาท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินทุรกนัดาร และมีครูไม่ครบ 
 

อภิปรายผล 
 1.จากผลการวิจัย พบว่า แนวโน้มการคงอยู่ของครูในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 พบวา่ โรงเรียนท่ีมีครูยา้ยในรอบ 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2561 มีจ านวน 47 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 
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120 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 39.17 อนัเน่ืองมาจาก โรงเรียนส่วนใหญ่ท่ีมีครูยา้ยอยา่งต่อเน่ืองอยูใ่นพ้ืนท่ีห่างไกล และครูใหม่ท่ีมา
บรรจุส่วนใหญ่เป็นคนต่างจงัหวดั เม่ือครบวาระท่ีสามารถยา้ยได ้จะยา้ยเพื่อกลบัภูมิล าเนา เป็นการลดค่าใชจ่้าย เน่ืองจากการบรรจุ
คร้ังแรกจะไม่สามารถเบิกค่าเช่าบา้นได ้และบา้นพกัครูมีไม่เพียงพอ ซ่ึงครูเหล่าน้ีจะไม่มีความผูกพนัต่อองค์กรสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของสุฟยาน  แวบือซาบ[6] ไดว้ิจยั เร่ือง การวิเคราะห์จ าแนกปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคงอยูข่องครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจงัหวดัปัตตานี พบวา่ ตวัแปรระยะเวลาการปฏิบติังาน เป็นตวัแปรจ าแนกกลุ่มครูท่ียงัอยูใ่นโรงเรียนแบบกลุ่มครูท่ีได้
ลาออกจากโรงเรียน และครูมีความตอ้งการใหโ้รงเรียนดูแลสวสัดิการ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรัณย ์ พิมพท์อง[4] ไดว้ิจยั
เร่ือง ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยูใ่นองคก์ารของพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการในประเทศไทย พบวา่ ความผกูพนั
ต่อองคก์ารส่งผลใหมี้แนวโนม้ท่ีจะคงอยูใ่นองคก์าร 

2. จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัเชิงสาเหตุการยา้ยของครูในโรงเรียนท่ีมีการคงอยู่ไม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษาในสังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 พบวา่ มี 2 สาเหตุ คือ 1) การยา้ยกลบัภูมิล าเนา และ 2) การยา้ย
เพื่อไปดูแลบิดาและมารดา อาจเน่ืองมาจาก ครูท่ีสอบบรรจุส่วนใหญ่เป็นคนต่างจงัหวดั เม่ือบรรจุครบวาระท่ีสามารถยา้ยไดก้จ็ะ
ขอยา้ยกลบัภูมิล าเนา และมีบางส่วนท่ีบิดาและมารดามีอายมุาก จ าเป็นท่ีจะตอ้งยา้ยกลบัเพื่อไปดูแลบิดาและมารดา สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของวิไลรัตน์  คนัธาวฒัน์ [7] ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาสาเหตุการยา้ยของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 พบวา่ มีสาเหตุการยา้ยเพราะดา้นครอบครัว ดา้นค่าใชจ่้าย อยูใ่นอนัดบัแรก 

3. จากผลการวิจยั พบวา่ การคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ืองส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 อนัเน่ืองมาจาก การยา้ยของครูท าให้เกิดความขาดแคลนในเชิงปริมาณ และ 
เชิงคุณภาพ การยา้ยของครูท าให้บางช่วงเวลา โรงเรียนขาดครูบางกลุ่มสาระ และระยะเวลากว่าจะไดรั้บครูมาทดแทนตอ้งใช้
เวลานานพอสมควร ดงันั้นความต่อเน่ืองของการจดัการเรียนการสอนอนัเน่ืองมาจากการยา้ยของครูท าให้การเรียนรู้ของนกัเรียน
ไม่มีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโดยตรง 

4. จากผลการวิจยั พบวา่ ความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อนัเน่ืองมาจาก 
ผูบ้ริหารท่ีมีคุณลกัษณะเป็นผูน้ าทางวิชาการ จะมุ่งมัน่และบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงาน ท าให้บรรยากาศการท างานของครูมี
ความมุ่งมัน่ในผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนดว้ยเช่นกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากโรงเรียนบา้นทุ่ง
กระโตน และโรงเรียนบา้นหนองห้วยฝาด ท่ีแมโ้รงเรียนจะอยูห่่างไกล และดว้ยผูบ้ริหารเป็นผูน้ าทางวิชาการ เป็นแบบอยา่งของ
ครู โดยการสอนในวิชาหลกั ๆ ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมีคะแนน O-NET 
สูงกว่าร้อยละ 50.00 ทุกกลุ่มสาระและทุกปีอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของโสภิณ  ม่วงทอง [8] เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัในภาคตะวนัออก พบว่า พฤติกรรมการบริหารของผูน้ า ปัจจยับรรยากาศของ
โรงเรียน ปัจจยัวฒันธรรมของโรงเรียน ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างาน ปัจจยัการส่ือสาร และปัจจยัความผกูพนัของครู ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวม ร้อยละ 60 

5. จากผลการวิจยั พบวา่ คุณภาพครูส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อาจเน่ืองมาจากครูผูส้อนกลุ่มสาระท่ีตรงกบั
วุฒิการศึกษาถือว่าเป็นครูท่ีมีคุณภาพ และสามารถออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพให้นกัเรียน การท่ีโรงเรียนมีครูครบทุก
กลุ่มสาระในโรงเรียน แสดงถึงคุณภาพครูท่ีจะช่วยใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนกัเรียนมีคะแนน O-NET สูงกวา่ร้อยละ 50.00 
ทุกกลุ่มสาระและทุกปีอยา่งต่อเน่ือง ดงัเช่นโรงเรียนบางสะพาน และโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของอิทธิฤทธ์ิ พงษปิ์ยะรัตน์ [9] ไดว้ิจยัเร่ือง อิทธิพลของปัจจยัดา้นนกัเรียน ครูและโรงเรียนท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ : การวิเคราะห์อภิมานดว้ยโมเดลเชิงเส้นตรงระดบัลดหลัน่และวิธีการของกลาส พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นนักเรียน รองมา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นโรงเรียน และปัจจยัดา้นครู และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวชัรินทร์  ยศรุ่งโรจน์ และณรงคศ์กัด์ิ  จนัทร์นวล [10] ไดว้ิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพนกัเรียนของ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในสังกดักองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 พบว่า ปัจจัยดา้นคุณภาพของผูบ้ริหาร
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สถานศึกษา และคุณภาพของครูผูส้อน ส่งผลต่อคุณภาพนกัเรียน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกนัตพฒัน์  มณฑา [11] ไดว้ิจยั
เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า 
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไดรั้บอิทธิพลรวมสูงสุดจากตวัแปรดา้นครู  

6. จากผลการวิจยั พบวา่ ความพร้อมของผูป้กครองส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อาจเน่ืองมาจาก โรงเรียนท่ีมี
ผูป้กครองมีการศึกษาสูง และมีฐานะทางเศรษฐกิจดี จะสามารถดูแลเอาใจใส่บุตรหลานร่วมกบัโรงเรียนไดดี้กวา่ผูป้กครองท่ีไม่มี
ความพร้อมในการศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี จะไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลาน ขาดการส่งเสริมเร่ืองการเรียนรู้ของบุตร
หลานร่วมกบัทางโรงเรียน ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยูใ่นระดบัต ่า ซ่ึงโรงเรียนท่ีมีการคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ือง
ส่วนใหญ่ผูป้กครองจะไม่มีความพร้อมในการดูแลส่งเสริมเร่ืองการเรียนรู้ของบุตรหลาย มีเพียง 4 โรงเรียนท่ีผูป้กครองมีความ
พร้อมในดูแลส่งเสริมบุตรหลานในการเรียนรู้ร่วมกบัทางโรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นทุ่งกระโตน โรงเรียนบา้นหนองห้วยฝาด 
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขนัธ์ และโรงเรียนบางสะพาน โดยเฉพาะโรงเรียนบางสะพาน ผูป้กครองจะมีความพร้อมสูงมาก 
เน่ืองจากผูป้กครองส่วนใหญ่ท างานบริษทัสหวิริยา มีการศึกษาสูง และฐานะเศรษฐกิจดี และให้เวลาในการดูแลบุตรหลาน ท า
ใหผ้ลการเรียนรู้ของบุตรหลานมีคุณภาพ ส่งผลใหผ้ลการสอบ O-NET ของนกัเรียนโรงเรียนบางสะพานมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ร้อย
ละ 50.00 ทุกกลุ่มสาระมาอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของประวติา มีเป่ียมสมบูรณ์ [12] ท่ีวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
มาตรฐานคุณภาพผูเ้รียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้น
ผูป้กครอง ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกและดา้นผูเ้รียน สามารถร่วมกนัพยากรณ์มาตรฐานคุณภาพ
ผูเ้รียนโดยรวมไดร้้อยละ 44.7  

 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 1.1 จากผลการวิจยั พบวา่ ครูส่วนใหญ่ท่ีขอยา้ยมีสาเหตุมาจากตอ้งการกลบัภูมิล  าเนา ดงันั้นในการบรรจุครู รัฐควร
มีนโยบายในการบรรจุครูในทอ้งถ่ิน โดยมีการส่งเสริมใหค้นในทอ้งถ่ินท่ีเป็นคนดี คนเก่งท่ีมีความประสงคจ์ะเรียนครูไดมี้โอกาส
เรียนครู เพื่อกลบัมาเป็นครูในทอ้งถ่ิน 
 1.2 จากผลการวิจยั พบวา่ โรงเรียนท่ีมีครูครบทุกกลุ่มสาระ จะเป็นโรงเรียนท่ีไม่ขาดแคลนครูทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนจากผลการสอบ O-NET ทุกกลุ่มสาระมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ 50.00 ทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 
ดงันั้น รัฐควรพิจารณาแกปั้ญหาให้โรงเรียนท่ีขาดแคลนครูทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให้มีความพร้อม เพ่ือลดความเหล่ือมล ้า
ทางการศึกษา 
 1.3 จากผลการวิจยั พบวา่ โรงเรียนท่ีมีผูบ้ริหารเป็นผูน้ าทางวิชาการ จะช่วยพฒันาผูเ้รียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน ดงันั้น รัฐควรใหค้วามส าคญักบัการสร้างผูบ้ริหารใหเ้ป็นผูน้ าทางวิชาการ โดยมีหลกัสูตรพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหาร
ในเชิงวชิาการ สามารถช่วยช้ีน าครูในเชิงวชิาการได ้
 1.4 จากผลการวิจยั พบว่า ความพร้อมของผูป้กครองส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ดงันั้น รัฐควรลด
ความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจของคนไทย และเสริมสร้างสถาบนัครอบครัวให้มีความเขม้แข็ง จะไดมี้ศกัยภาพในการดูแลบุตร
หลานใหมี้คุณภาพต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนของโรงเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกบัโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า 
 2.2 ควรมีการวจิยัเชิงพฒันาในเสริมสร้างศกัยภาพผูน้ าทางวิชาการใหก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 2.3 ควรมีการวจิยัและพฒันาครูใหมี้ศกัยภาพในการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทัว่ไปของการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก  

2) วิเคราะห์พฤติกรรมการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก และ 3) น าเสนอกระบวนการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมเพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก ระเบียบวิธีวิจยัเป็นการวิจยัแบบผสานวิธี เคร่ืองมือท่ีใช้ใน 
การวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผลการวิจยัพบวา่ 1) สภาพทัว่ไปของการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก พบวา่ มีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดา้นศิลปวฒันธรรมใหง่้ายต่อการศึกษาคน้ควา้, มีการส่งเสริมความตระหนกัรู้ใน
คุณค่าของศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินเพื่อร่วมกนัรักษาเอกลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมีการประชาสัมพนัธ์ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเลง็เห็นความส าคญั
ของศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินโดยการสนบัสนุนของหน่วยงานรัฐและสถาบนัการศึกษา
ในพื้นท่ี มีการเผยแพร่องค์ความรู้ดา้นการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินแก่ชุมชนโดยเน้นกลุ่มเด็กและเยาวชน และมีการส่งเสริมการจดั
กิจกรรมและนิทรรศการศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินโดยบูรณาการร่วมกบัการขบัเคล่ือนโครงการหมู่บา้นรักษาศีลห้า 2) พฤติกรรมการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก พบว่า โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ดงัน้ี ดา้นการสร้างทศันคติ ความรู้ และความเขา้ใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 ดา้นการส่งเสริมใหช้นทุกหมู่เหล่าเห็นคุณค่า 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 ดา้นการขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมในวฒันธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ดา้นการศึกษา คน้ควา้ หรือวจิยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.91 ดา้นการจดัท าระบบเครือข่ายสารสนเทศทางดา้นวฒันธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 และ ดา้นการส่งเสริมแลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรม  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 และ 3) กระบวนการมีส่วนร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมเพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก 
พบวา่ มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีประกอบดว้ย ชุมชนชาติพนัธ์ุ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา 
รวมถึง นกัท่องเท่ียวหรือบุคคลภายนอกดว้ย โดยครอบคลุมองคป์ระกอบของวฏัจกัรการมีส่วนร่วม 
 

ค าส าคญั : การมีส่วนร่วม, อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม, การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ, กลุ่มชาติพนัธ์ุ 
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Abstract  
The objectives of this research were 1) to study the general condition of culture awareness participation of ethnic groups in the 

western 2) to analyze the behavior of culture awareness participation of ethnic groups in the western, and 3) to present the process of culture 
awareness participation for peaceful coexistence of ethnic groups in the western. The research methodology was the mixed research method 
that the questionnaire, interview and focus group discussion as the tool of data collection. The Findings of the Research were as follows:  
1) The general condition of culture awareness participation of ethnic groups in the western found that arts and cultural information was 
collected for an easy study and there as promotion awareness of the value of local arts and culture in order to preserve ethnic identity, there 
was public relations for the stakeholders to realize the importance of local arts and culture, exchange of knowledge and arts in each locality 
with the support of government agencies and educational institutions in the area, there was a dissemination of knowledge on the conservation 
of local arts and culture to the community by focusing on children and youth groups, and the promotion of organizing activities and 
exhibitions of local arts and culture by integrating with the movement of the 5 precepts village project. 2) The behavior of culture awareness 
participation of ethnic groups in the western found that in overall, it was in the high level with an average of 3.92, when considering in each 
aspect found that it was at the high level in all aspects, as followed: creation of attitude, knowledge and understanding aspect had an average 
of 3.98, promoting the people of all groups to realize the value aspect had an average of 3.94, expanding the scope of participation in culture 
aspect had an average of 3.92, education or research aspect had an average of 3.91, establishment of the cultural information network aspect 
had an average of 3.89, art and culture exchange promotion aspect had an average of 3.39, and 3) The process of culture awareness 
participation for peaceful coexistence of ethnic groups in the western found that by focusing on participation of stakeholders consisting of 
communities, government agencies, private agencies, educational institutions, including tourists or outsiders, covering the components of 
the participation cycle. 

 

Keywords : Participation, Culture Awareness, Peaceful Coexistence, Ethnic Groups 
 
 

บทน า   
วฒันธรรมเป็นวิถีแห่งการด ารงชีพท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน รวมทั้งระบบความรู้ ความคิด ความเช่ือ จนมีการยอมรับปฏิบติักนั

มา มีการอบรมถ่ายทอดไปสู่สมาชิกรุ่นต่อมา ตลอดจนมีการเปล่ียนแปลงใหเ้ขา้กบัสภาพส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์[1] วฒันธรรมจึง
เป็นผลรวมของการสั่งสมส่ิงสร้างสรรค์และภูมิธรรมปัญญาท่ีถ่ายทอดสืบต่อกันมาของสังคมนั้ น ๆ เป็นส่วนผสมของ
ประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ ภูมิธรรม ภูมิปัญญาทังหมดท่ีได้ช่วยให้มนุษย์ในสังคมนั้ นอยู่รอดและเจริญสืบต่อได้ 
วฒันธรรมจึงเป็นทั้งส่ิงท่ีท าใหเ้จริญงอกงามสืบมาและเป็นเน้ือตวัของความเจริญงอกงามท่ีมีอยู ่ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานของความเจริญ
งอกงามต่อไป [2] 

วฒันธรรมเป็นมรดกทางสังคมท่ีครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีแสดงออกถึงวถีิชีวิตมนุษย ์[3] วฒันธรรมคือส่วนประกอบท่ี
ซับซ้อนทั้งหมดของลกัษณะอนัชดัเจนของจิตวิญญาณ สติปัญญา และอารมณ์ท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นสังคมหรือหมู่คณะ ซ่ึงหมาย
รวมถึงฐานนิยมต่าง ๆ สิทธิพ้ืนฐานต่าง ๆ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเช่ือ  ยิง่ในปัจจุบนั วฒันธรรมมีบทบาทมาก
ในระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ส่งผลให้ทุกประเทศต่างพยายามหาส่ิงท่ีแตกต่างและโดดเด่น วฒันธรรม 
จึงกลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีทุกฝ่ายน ามาใชเ้พ่ือสร้างความแตกต่างในการแข่งขนั [4] อยา่งไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงเป็นเร่ือง
ปกติของสังคมมนุษย ์สังคมและวฒันธรรมของทุกสังคมยอ่มมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงไม่มีผูใ้ดสามารถหยุดย ั้งได ้ดงัท่ี เฮราคลตุส 
(Heraclitus) ปรัชญาเมธีชาวกรีก ไดเ้คยกล่าววา่ เราไม่สามารถจุ่มเทา้ลงในสายน ้ าเดียวกนัไดถึ้งสองคร้ัง ทุกคร้ังเม่ือหวนกลบัมา
สายน ้ากเ็ปล่ียนแปลงไปแลว้ สายน ้าไม่มีวนัไหลกลบั เวลาไม่มีวนัหวนคืน [5] 
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ปัญหาส าคญัท่ีน่าเป็นห่วง คือ การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมจดัเป็นกระบวนการท่ีสามารถเกิดข้ึนไดต้ลอด 
เวลาทุกยุคทุกสมัยและทุกสังคม หากจะแตกต่างกันไปบ้างในเร่ืองวิธีการและลักษณะของการเปล่ียนแปลง ส าหรับการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมในอดีตนั้นเป็นไปอยา่งชา้ ๆ เน่ืองจากการประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงใหม่ ๆ ยงัมีนอ้ย และระบบการ
ส่ือสารคมนาคมยงัไม่ค่อยพฒันากา้วหนา้เท่ากบัปัจจุบนั การแพร่กระจายทางวฒันธรรมจึงเป็นไปค่อนขา้งยาก แต่เม่ือเทคโนโลยี
และสารสนเทศของทุกสังคมมีความเจริญกา้วหนา้มากข้ึนท าใหก้ารเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมมีอตัราการเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึนค่อนข้างรวดเร็วและเกิดข้ึนตลอดเวลา เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ไม่สามารถควบคุมได้ และปัจจัยท่ีก าหนดให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ แรงกดดนัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ความเจริญทางเทคโนโลยี และระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคม [6] อาจท าให้วฒันธรรมและประเพณีท่ีดีงามมี
ความเส่ือมถอยไปเร่ือย ๆ จนในท่ีสุดจะเลือนหายไปตามกาลเวลา วฒันธรรมประเพณีท่ีดีงามซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินนั้น ถือ
วา่เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งรวบรวมใหเ้ป็นหน่ึงเดียว เพราะพิธีกรรมเป็นเร่ืองหลกัท่ีตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจโดยถ่องแท ้

ภาคตะวนัตกของประเทศไทย เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ (Ethnic) ซ่ึงไดแ้ก่กลุ่มบุคคลท่ีมีวฒันธรรม
ขนมธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดียวกนัและสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกนั เช่น มอญ กะเหร่ียง เขมร ยวน ลาวเวียง ไทย
ทรงด า เป็นตน้ กลุ่มชาติพนัธ์ุมีลกัษณะเด่น คือ สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกนั บรรพบุรุษในท่ีน้ีหมายถึงบุคคลท่ีมีลกัษณะทาง
เช้ือชาติท่ีเหมือนกนั รวมถึงบรรพบุรุษทางวฒันธรรม ผูอ้ยู่ในชาติพนัธ์ุเดียวกนัย่อมมีความรู้สึกผูกพนัทางสายเลือดและทาง
วฒันธรรมพร้อม ๆ กนัไป เป็นความรู้สึกผูกพนัท่ีช่วยเสริมสร้างอตัลกัษณ์ของบุคคล และขณะเดียวกนัชาติพนัธ์ุก็สามารถสร้าง
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวไดอ้ย่างดี อย่างไรก็ตาม เม่ือสังคมมีขนาดใหญ่ข้ึน ความเจริญทางวตัถุและเทคโนโลยีไหล่บ่าเขา้มา 
หลายครอบครัวอาศยัอยูใ่นบริเวณเดียวกนัแต่วิถีชีวิตแตกต่างกนัไป ความคิดไม่สอดคลอ้งกนัดงัเช่นในอดีตปัญหาความขดัแยง้จึง
ตามมา ดงันั้น เม่ือสังคมมีขนาดใหญ่ข้ึน จ าเป็นตอ้งมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัวิถีชีวิต การประพฤติปฏิบติัและความคิดความเช่ือจึงเกิดข้ึน
ในสังคม ซ่ึงเรียกรวม ๆ วา่ วฒันธรรม ท่ีเป็นทุนทางสังคมท่ีส าคญัยิง่ท่ีจ  าเป็นตอ้งศึกษา พฒันา และรักษาใหย้ ัง่ยนืสืบไป 

จากความเป็นมาและปัญหาดงักล่าวขา้งตน้น้ี จึงควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมเพ่ือการอยูร่่วมกนั
อยา่งสันติ ดงันั้น การวิจยัคร้ังน้ีจึงมุ่งศึกษา “กระบวนการมีส่วนร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก” เพ่ือวิเคราะห์สภาพทัว่ไปของการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก พร้อมทั้ง
พฤติกรรมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก เพื่อเป็นฐานคิดส าคญัน าไปสู่การสังเคราะห์กระบวนการ
มีส่วนร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตกอยา่งย ัง่ยนื สืบไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั  
1. เพ่ือศึกษาสภาพทัว่ไปของการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก 
2. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก 
3. เพ่ือน าเสนอกระบวนการมีส่วนร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาค 

 

ขอบเขตของการวจิัย  
การวิจัยคร้ังน้ี ก าหนดขอบเขตด้านเน้ือหา โดยสังเคราะห์ตามแนวคิดการอนุรักษ์มรดกศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน  

ของ กรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม ครอบคลุม 6 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นการ ศึกษา คน้ควา้ หรือวจิยั 2) ดา้นการส่งเสริมให้
ชนทุกหมู่เหล่าเห็นคุณค่า 3) ดา้นการขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมในวฒันธรรม 4) ดา้นการส่งเสริมแลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรม  
5) ดา้นการสร้างทศันคติ ความรู้ และความเขา้ใจ และ 6) ดา้นการจดัท าระบบเครือข่ายสารสนเทศทางดา้นวฒันธรรม [7] 
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วธีิด าเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม  
เป็นเคร่ืองมือ และการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มเฉพาะเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 2. ประชากร กลุ่มตวัอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคญั 
 ประชากร (Population) ส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ไดแ้ก่ กลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตกของ
ประเทศไทย บริบทเชิงพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี (ชาติพนัธ์ุจีน ชาติพนัธ์ุยวน ชาติพนัธ์ุมอญ ชาติพนัธ์ุเขมร ชาติพนัธ์ุลาวเวียง, ชาติพนัธ์ุ
ลาวโซ่ง ชาติพนัธ์ุกระเหร่ียง) จ านวน 518,484 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี กลุ่มชาติพันธ์ุในภาคตะวันตกของประเทศไทย บริบทเชิงพ้ืนท่ี 
จงัหวดัราชบุรี (ชาติพนัธ์ุจีน ชาติพนัธ์ุยวน ชาติพนัธ์ุมอญ ชาติพนัธ์ุเขมร ชาติพนัธ์ุลาวเวียง ชาติพนัธ์ุลาวโซ่ง ชาติพนัธ์ุกระเหร่ียง) 
ซ่ึงไดท้  าการสุ่มมาจากประชากร โดยหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากการใชสู้ตรค านวณ (กรณีท่ีทราบจ านวนประชากร) ท่ีระดบั
ความคลาดเคล่ือน 0.05 จึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน 
 ผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key Informants) ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้แก่ ตัวแทนสถาบัน 
การปกครอง ตวัแทนสถาบนัการศึกษา และตวัแทนสถาบนัพระพุทธศาสนาท่ีมีบทบาทโดดเด่นในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีภาคตะวนัตกของประเทศไทย บริบทเชิงพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี ตามลกัษณะการเป็นตวัแทนของกลุ่ม
ท่ีเหมาะสม จากวธีิการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 10 ท่าน 

ผู ้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ไดแ้ก่ ตวัแทนสถาบนัการปกครอง ตวัแทนสถาบนัการศึกษา และตวัแทนสถาบนัพระพุทธศาสนาท่ีมีบทบาทโดดเด่นในการ
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีภาคตะวนัตกของประเทศไทย บริบทเชิงพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี ตามลกัษณะ
การเป็นตวัแทนของกลุ่มท่ีเหมาะสม จากวธีิการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 8 ท่าน 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 แบบสอบถาม (Questionnaire)มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด โดยไดด้ าเนินการหาความเท่ียงตรง 
(Validity) ในดา้นเน้ือหาสาระ และโครงสร้างของค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจนภาษาท่ีใชแ้ละตรวจสอบคุณภาพ
ของเคร่ืองมือ ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 จากนั้นไดน้ าไปหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) 
โดยไดท้ดลองใช ้(Try-Out) กบัประชาชนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั เพ่ือหาความเช่ือมัน่ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.9341 

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) มีลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกตรง
ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยผูว้ิจยัน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) ท่ีไดเ้ลือกเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 10 ท่าน 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ร่วมกบัสมาชิกในกลุ่มสนทนาขนาดกลาง โดยการอภิปรายโตต้อบ
แสดงความเห็น/เล่าเร่ืองประสบการณ์ ตามประเดน็ท่ีผูด้  าเนินการสนทนาก าหนดข้ึนมาอยา่งเจาะจงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
เพ่ือให้ไดข้อ้มูลหลัง่ไหล (Flow) ออกมาจากการปฏิสัมพนัธ์ในแนวราบระหวา่งสมาชิกในกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดว้ยกนัเอง และระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะกบัผูว้จิยัโดยฐานะท่ีเป็นผูด้  าเนินการสนทนา 

 

ผลการวจิัย 
1. สภาพทัว่ไปของการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของกลุ่มชาตพินัธ์ุในภาคตะวนัตก 
สภาพทัว่ไปของการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก พบวา่ 
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 1.1 ดา้นการศึกษา คน้ควา้ หรือวิจยั พบวา่ มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นศิลปะและวฒันธรรมท่ีกระจดักระจายให้
เป็นหมวดหมู่อยา่งเป็นระเบียบเพ่ือง่ายต่อการศึกษาคน้ควา้ มีการจดัใหค้นชุมชนไดศึ้กษาคุณค่ามรดกของศิลปวฒันธรรมเพ่ือสร้าง
ความความภูมิใจในศิลปวฒันธรรมประจ าถ่ินของตน มีการส่งเสริมให้เยาวชนไดศึ้กษาคน้ควา้ความส าคญัของศิลปวฒันธรรม 
เพื่อการรักษาวิถีการด ารงชีวิต มีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมเพ่ือปลูกฝังความหวงแหนมรดกทางวฒันธรรม 
และมีการจดัการเรียนการสอนวฒันธรรมศึกษาในสถานศึกษาประจ าทอ้งถ่ินในลกัษณะหลกัสูตรสถานศึกษา 

1.2 ดา้นการส่งเสริมให้ชนทุกหมู่เหล่าเห็นคุณค่า พบว่า มีการส่งเสริมให้ชนทุกหมู่เหล่าเห็นคุณค่าดว้ยการให้
ความรู้แก่ชุมชนดา้นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินเพ่ือร่วมกนัรักษาเอกลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ มีการใหค้วามสนบัสนุนจาก
หน่วยงานของสงฆ์และหน่วยงานจากภาครัฐในการร่วมกนัอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม มีการส่งเสริมผลกัดนัให้น าขนบธรรมเนียม
ประเพณีดั้งเดิมของทอ้งถ่ินกลบัคืนสู่สังคม มีการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีความใส่ใจในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของชุมชน
ต่อไปเพ่ือเป็นมรดกแก่อนุชนรุ่นหลงั และมีการส่งเสริมในการให้ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการของการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมแก่
บุคคลภายนอกดว้ย 
 1.3 ดา้นการขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมในวฒันธรรม พบว่า มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน เอกชน และ
หน่วยงานภาครัฐไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มีการชกัชวนประชาชนและเอกชนตลอดจนหน่วยงานรัฐให้
ร่วมกนัส่งเสริมศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มีการให้ขอ้มูลหรือองค์ความรู้เก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มีการ
ชักชวนคนในชุมชนให้ร่วมรณรงค์ในการท ากิจกรรมป้องกนัศิลปวฒันธรรมประเพณีในทอ้งถ่ิน และมีการเผยแพร่เก่ียวกบั
กิจกรรมการอนุรักษว์ฒันธรรมองถ่ินทางส่ือออนไลน์ 
 1.4 ดา้นการส่งเสริมแลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรม พบวา่ มีการประชุมร่วมกบัหน่วยงานรัฐหรือเอกชนในการเผยแผ่
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ิน มีการติดตามประเมินวฒันธรรมทอ้งถ่ินกบัร่วมกนั มีการจดัประชุม
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือป้องกนัความเส่ือมสลายของศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มีการจดักิจกรรมให้ทุกฝ่ายมีโอกาสร่วมเสนอ
ความเห็นในการปรับปรุงวิธีการการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และมีการจัดประชุมร่วมกันในการติดตามผลการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินทั้งภายในและภายนอกชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
 1.5 ดา้นการสร้างทศันคติ ความรู้ และความเขา้ใจ พบว่า มีการแนะน าเก่ียวกบัความรู้ความส าคญัในการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินแก่ชุมชน, มีการเปิดโอกาสใหชุ้มชนเสนอแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขความขดัแยง้ทางวฒันธรรม, มีการ
ปรับปรุงศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินให้เหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตของชุมชน มีมาตรการป้องกนัรักษาศิลปวฒันธรรมและประเพณี
ทอ้งถ่ินของชุมชน และมีการเผยแผข่อ้มูลหรือองคค์วามรู้เก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ินแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ 

1.6 ดา้นการจดัท าระบบเครือข่ายสารสนเทศทางดา้นวฒันธรรม พบว่า มีการจดันิทรรศการกิจกรรมวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินโดยบูรณาการร่วมกบัโครงการหมู่บา้นรักษาศีล 5 มีการตั้งศูนยก์ลางเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มีการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้สิทธิและหน้าท่ีในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนเขา้ใจสามารถ
เลือกสรร ตดัสินใจ และปรับเปล่ียนศิลปวฒันธรรมให้เหมาะสมในการด าเนินชีวิต และมีขอ้มูลศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศออนไลน์ 

2. พฤตกิรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาตพินัธ์ุในภาคตะวนัตก 
พฤติกรรมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( xˉ  = 3.92, S.D. 

= 0.324) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างทศันคติ ความรู้ 
และความเข้าใจ ( xˉ = 3.98, S.D. = 0.400) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมแลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรม  
( xˉ  = 3.89, S.D. = 0.462) และดา้นการจดัท าระบบเครือข่ายสารสนเทศทางดา้นวฒันธรรม (xˉ = 3.89, S.D. = 0.385) 
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3. กระบวนการมส่ีวนร่วมอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกนัอย่างสันตขิองกลุ่มชาตพินัธ์ุในภาคตะวนัตก 
กระบวนการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมเพ่ือการอยูร่่วมกนัอย่างสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก พบว่า 

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีประกอบด้วย ชุมชนชาติพันธ์ุ  หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา รวมถึง นักท่องเท่ียวหรือบุคคลภายนอกด้วย โดยครอบคลุมองค์ประกอบของวฏัจักรการมีส่วนร่วม 
ประกอบดว้ย 1) การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาของการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ร่วมคน้หาปัญหา ร่วม
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงของปัญหา ร่วมแสดงความคิดเห็น/ใหข้อ้มูลปัญหา, ร่วมระดมความคิดเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา 2) การมีส่วนร่วม
ในการวางแผนอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ร่วมรับรู้นโยบายสาธารณะ ร่วมจดัท าแผนงาน ร่วมแสดงความ
คิดเห็นส าหรับปรับปรุง และร่วมเผยแพร่หรือประชาสัมพนัธ์แผนงาน 3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ร่วมลงมือปฏิบติังาน ร่วมสนับสนุนวสัดุส่ิงของ ร่วมบริจาคทุนทรัพย ์และร่วมแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งการปฏิบติังาน 4) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
ไดแ้ก่ ร่วมก าหนดตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการประเมิน ร่วมสังเกตการณ์ ร่วมประเมินความส าเร็จ และร่วมเผยแพร่หรือประชาสัมพนัธ์ผล
การด าเนินงาน และ 5) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ไดแ้ก่ ร่วมรับผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ เช่น รายได ้เป็นตน้, ร่วมรับ
ผลประโยชน์ในเชิงวิถีชีวิตและความเป็นอยู ่ร่วมรับผลประโยชน์ในเชิงสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และร่วมรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน
จากการมีส่วนร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม ทั้งน้ี ตวัแบบดงักล่าว สามารถน าไปใชเ้ป็นตน้แบบในการ
เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตกในสังคม
พหุวฒันธรรมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

อภิปรายผล 
กระบวนการมีส่วนร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก บริบทเชิง

พ้ืนท่ีจังหวดัราชบุรี พบว่า มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีประกอบด้วย ชุมชนชาติพนัธ์ุ หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา รวมถึง นกัท่องเท่ียวหรือบุคคลภายนอกดว้ย โดยครอบคลุมองคป์ระกอบของวฏัจกัรการมี
ส่วนร่วม ประกอบดว้ย 1) การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาของการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ร่วมคน้หา
ปัญหา ร่วมตรวจสอบขอ้เท็จจริงของปัญหา ร่วมแสดงความคิดเห็น/ให้ขอ้มูลปัญหา ร่วมระดมความคิดเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา  
2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ร่วมรับรู้นโยบายสาธารณะ ร่วมจดัท าแผนงาน 
ร่วมแสดงความคิดเห็นส าหรับปรับปรุง และร่วมเผยแพร่หรือประชาสัมพนัธ์แผนงาน 3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ร่วมลงมือปฏิบติังาน ร่วมสนับสนุนวสัดุส่ิงของ ร่วมบริจาคทุนทรัพย ์และร่วมแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังาน 4) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ร่วมก าหนดตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการประเมิน ร่วมสังเกตการณ์ ร่วมประเมินความส าเร็จ และร่วมเผยแพร่หรือ
ประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินงาน และ 5) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ไดแ้ก่ ร่วมรับผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ เช่น รายได ้
เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการร่วมรับผลประโยชน์ในเชิงวิถีชีวิตและความเป็นอยู ่ร่วมรับผลประโยชน์ในเชิงสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
และร่วมรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ทั้งน้ี ตวัแบบดงักล่าว 
สามารถน าไปใชเ้ป็นตน้แบบในการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตกในสังคมพหุวฒันธรรมไดอ้ย่างย ัง่ยืน ดงักล่าวน้ี สอดคลอ้งกบัท่ี ธนพชร นุตสาระและคณะ [8]  
ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง วิถีชีวิตการด ารงอยูว่ฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุ อ  าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จากผลการวิจยัพบวา่ ในอดีตกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุทั้ง 2 กลุ่มน้ีใชว้ฒันธรรมกฎหมายดว้ยวิธีการนบัถือผีเป็นการควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน แต่ปัจจุบนัท่ีภาวการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงไปการนบัถือผแีบบดั้งเดิมไม่สามารถควบคุมสมาชิกภายในชุมชนได ้จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎระเบียบของชุมชนข้ึนมา 
เพื่อควบคุมให้สมาชิกในชุมชนมีระเบียบวินยัและปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งตามกฎหมายบา้นเมือง ซ่ึงการตั้งกฎหมายทอ้งถ่ินมีความ
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จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งน าวฒันธรรมกฎหมายเขา้มาปรับเพ่ือให้เกิดความสงบสุขในชุมชน และสอดคลอ้งกบัท่ี สม จะเปา [9]  
ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ จากผลการวิจยั
พบวา่ ภายหลงัจากไดรั้บการยอมรับการเป็นชนเผา่ชีวิตความเป็นอยูค่่อย ๆ พฒันาข้ึนมาตามล าดบั วฒันธรรม และประเพณีของ
ชนชาติพนัธ์ุคะฉ่ิน ไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามสังคมท่ีเปิดกวา้ง สามารถแสดงออกไดอ้ยา่งเปิดเผย เช่น ดา้นวฒันธรรม ประเพณีการ
แต่งกาย ภาษา และประเพณีการเตน้ร า แต่อย่างไรก็ตามยงัมีบางส่วนท่ียงัไม่สามารถยอมรับตามกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัท่ี 
วรรณพร บุญญาสถิต, ฉันทสั เพียรธรรม และเทพธิดา ศิลปรรเลง [10] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง พฒันาการทางประวติัศาสตร์ของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุลาวเวียง อ  าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี จากผลการวิจยัพบวา่ การพูดภาษาลาวเวียงและมีความภาคภูมิใจในการเป็นชาว
ลาวเวยีงแมว้า่ความทรงจ าเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ท่ีจดจ าจะเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพส้งคราม การถูกกวาดตอ้นกไ็ม่ไดท้  าใหรู้้สึก
ถึงความดอ้ยกว่าชุมชนอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นจุดเด่นท่ีท าให้ชุมชนลาวเวียงแห่งน้ีมีความเขม้แข็ง พยายามรักษาและฟ้ืนฟู และสร้าง 
อตัลกัษณ์ลาวเวียงข้ึนเพ่ือตอบสนองกบัการเปล่ียนแปลง ความทนัสมยั รวมทั้งกระแสการท่องเท่ียวชุมชนท่ีก าลงัไดรั้บความนิยม 
และสอดคลอ้งกบัท่ี สุธี จนัทร์ศรี [11] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ไทด า: พลวตัวฒันธรรม กบัการธ ารงอตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุผ่านดนตรี  
จากผลการวิจัยพบว่า การสืบทอดในลกัษณะคงสภาพดนตรีแบบดั้ งเดิม แมจ้ะสามารถตอกย  ้าจิตส านึกความเป็นไทด าได้ดี  
แต่กลายเป็นขอ้จ ากดัในการธ ารงอยูท่่ามกลางบริบทสังคมสมยัใหม่ ในขณะท่ีการปรับเปล่ียนสะทอ้นถึงการต่อรองผ่านการน า
องคป์ระกอบและเทคโนโลยใีนสังคมกระแสหลกัมาปรับใช้ ท าให้การขบัเคล่ือนมีความทนัสมยัและมีคุณค่าเชิงสุนทรียะมากข้ึน 
จึงมีแนวโน้มของการเรียนรู้และสืบทอดอย่างต่อเน่ือง น าไปสู่การธ ารงรักษาอตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุไทด าในพ้ืนท่ีทางสังคมท่ีมี 
การเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นพลวตัต่อไปได ้และสอดคลอ้งกบัท่ี วศิน โต๊ะสิงห์ [12] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง คุณค่าและภูมิปัญญาประเพณี
บุญกลางบา้นกลุ่มชาติพนัธ์ุลาวเวียง อ  าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี จากผลการวิจัยพบว่า แนวทางการอนุรักษ์ประเพณีบุญ
กลางบา้น อ าเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี พบว่า ขั้นตอนแรกจ าเป็นตอ้งปลูกฝังค่านิยมจากสถาบนัครอบครัว โดยการเร่ิมตน้ 
จากพอ่ แม่ ท่ีควรปฏิบติัใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี อบรมสั่งสอนลูกใหเ้ป็นคนดีของสังคม การส่งเสริมใหเ้ดก็นกัเรียนมีส่วนร่วมในการ
ร่วมประเพณีบุญกลางบา้นหรือการจดัใหมี้การแสดงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเตน้ร า การประกวดร้องเพลงการเดินขบวนพาเหรด 
การแข่งขนัการจกัสาน การแข่งขนักีฬา เป็นตน้ ขั้นตอนต่อมา คือ การจดัการหลกัสูตทอ้งถ่ินเก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณีบุญ
กลางบา้นในสถานศึกษา เพ่ือปลูกฝังและสั่งสมความรู้และส่งเสริมประเพณีบุญกลางบา้น และความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ 
ขั้นตอนต่อมา คือ การสนบัสนุนกิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมและประเพณีบุญกลางบา้น เพ่ือเป็นแรงดึงดูดการท่องเท่ียวโดยความ
ร่วมมือกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และขั้นตอนสุดทา้ย คือ การส่งเสริมประเพณีอยา่งต่อเน่ืองพร้อมการพฒันาและส่งเสริม
ดา้นเศรษฐกิจ เช่น การจดังานหรือการออกนิทรรศการเก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นคา้ของชุมชน และสอดคลอ้งกบัท่ี สิทธิโชค วิบูลย,์  
สุเทพ บุญซอ้น และปิยะวรรณ เลิศพานิช [13] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาการอนุรักษท์างวฒันธรรมชาวมอญเพื่อการพฒันาการ
ท่องเท่ียวชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนศาลาแดงเหนือ จงัหวดัปทุมธานี จากผลการวิจยัพบว่า การอนุรักษ์ทางวฒันธรรมชาวมอญ 
ชุมชนบา้นศาลาแดงเหนือ เป็นการอนุรักษท์างวฒันธรรมชาวมอญในการตั้งถ่ินฐานท่ีอยูอ่าศยั สถาปัตยกรรม โบราณวตัถุ วิถีชาว
มอญทั้งดา้นวฒันธรรมประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพุทธศาสนา ซ่ึงส่วนใหญ่ยงัถือไดว้า่ชุมชนศาลาแดงเหนือยงัมี
ความเขม้แข็งในการอนุรักษ์ คือ คนในชุมชนยงัคงปฏิบติัประเพณีหลกั ๆ เช่น ประเพณีเปิงสงกรานต์ ประเพณีตกับาตรน ้ าผึ้ ง 
ประเพณีท าบุญกลางบา้น คติความเช่ือทางศาสนา ส่วนวฒันธรรมการด าเนินชีวิต เช่น ภาษา การแต่งกาย การประกอบอาชีพของ
คนในชุมชนมีการอนุรักษ์ลดนอ้ยลง เน่ืองมาจากนโยบายการพฒันาประเทศ ไปสู่ความเป็นสากลท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิต
เปล่ียนไป หรือระบบการศึกษาแผนใหม่ท าให้มีการใชภ้าษามอญ ในชีวิต ประจ าวนัลดนอ้ยลงไป อยา่งไรก็ตามชาวมอญชุมชน
ศาลาแดงเหนือ ยงัมีแนวทางในการอนุรักษ์ทางวฒันธรรมโดยการจัดตั้ งพิพิธภณัฑ์ชุมชน โดยให้ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชุมชน  
เป็นผูถ่้ายทอดวฒันธรรมให้กับเยาวชนได้สืบทอดต่อไป ส าหรับการพฒันาการท่องเท่ียวชุมชนนั้น ชุมชนศาลาแดงเหนือ
จ าเป็นต้องอาศัยทุนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในชุมชน คือ โบราณสถาน โบราณวตัถุ วฒันธรรมประเพณี ตลอดจน
สภาพแวดลอ้มของชุมชน มาพฒันาโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั ตั้งแต่เส้นทางการท่องเท่ียว โปรแกรม
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การท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงน ามาสู่การสร้างองคค์วามรู้ดา้นการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม และสอดคลอ้งกบัท่ี  
ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองค านุช [14] ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียว 
กรณีศึกษา: ชุมชนในตลาดร้อยปีสามชุก อ าเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี จากผลการวิจยัพบวา่ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ในการจดัการดา้นการท่องเท่ียวนั้น คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวในระดบัมาก โดยเฉพาะในดา้นของการ
จดัการดา้นสถานท่ี ท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมทั้งในดา้นวางแผน การประชุมนโยบายหรือแสดงความเห็นต่าง ๆ ดา้นของส่ิงอ านวย
ความสะดวกนั้น ชุมชนจะมีส่วนแค่การแสดงความคิดเห็นวา่ดีหรือไม่ ตอ้งการหรือไม่ตอ้งการ แต่ไม่ไดเ้ขา้มาส่วนในการวางแผน
คิดนโยบาย หรือการจดัการมากแต่อยา่งใด และดา้นบุคลากร ประชาชนหรือคนในชุมชนนั้น มีส่วนร่วมมาก แต่ในส่วนของการ
จดัการดา้นกฎเกณฑท์างการท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุกนั้น คนในชุมชนมีส่วนร่วมลดลงหากเทียบกบัดา้นอ่ืน ๆ เน่ืองจากใน
ปัจจุบนักฎเกณฑต่์าง ๆ คือกฎท่ีไดป้ฏิบติัสืบต่อกนัมา ไม่ไดมี้การวางกฎเกณฑท่ี์ตายตวั และสอดคลอ้งกบัท่ี นงเยาว ์ทองสุข [15] 
ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง จากผลการวิจยั
พบวา่ ประชาชนในหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง มีส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บา้นในทุกกระบวนการ ทั้งดา้น
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และดา้นการมีส่วน
ร่วมในการติดตามประเมินผล และสอดคลอ้งกบัท่ี ศรคม เผือกผิววงศ์ [16] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “แนวทางการสร้างความร่วมมือใน
ชุมชนดว้ยพุทธสันติวิธี: กรณีศึกษาชุมชนวดัคูบ้อน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร” จากผลการวิจัยพบว่า แนวคิดและ 
แนวปฏิบติัเพ่ือสร้างความร่วมมือตามแนวพระพุทธศาสนา สามารถช่วยให้เกิดความสามคัคี การร่วมแรงร่วมใจกนั ซ่ึงจะช่วยใน
การสร้างสันติสุข ความเจริญรุ่งเรืองใหแ้ก่ชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริงและมัน่คง ดว้ยความเป็นธรรมในมุมมองประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
1. ชุมชนชาติพนัธ์ุ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษาในพ้ืนท่ี ควรส่งเสริมให้เยาวชนได้

ศึกษาองคค์วามรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินทั้งในส่วนของการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
2. ชุมชนชาติพนัธ์ุ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษาในพ้ืนท่ี ควรสนับสนุนให้องค์กร

พระพทุธศาสนาเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีมีบทบาทในการสอดแทรกค่านิยมการอนุรักษใ์นกิจกรรมหรือประเพณีประจ าทอ้งถ่ิน 
3. ชุมชนชาติพนัธ์ุ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษาในพ้ืนท่ี ควรสนบัสนุนให้ผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนหรือวยัรุ่น ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานเก่ียวกับการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม  
โดยใหค้วามส าคญัในฐานะท่ีเป็นผูสื้บสานดา้นการอนุรักษ ์

4. ชุมชนชาติพนัธ์ุ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษาในพ้ืนท่ี ควรร่วมกนัขบัเคล่ือนภารกิจ
การเผยแพร่วฒันธรรมในระบบเครือข่ายสารสนเทศออนไลน์ 

5. ชุมชนชาติพนัธ์ุ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษาในพ้ืนท่ี ควรสนบัสนุนใหทุ้กกลุ่มชาติ
พนัธ์ด าเนินการจดัตั้งศูนยเ์ฝ้าระวงัวฒันธรรมประจ าชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุ โดยใชพ้ื้นท่ีของวดัประจ าชุมชน 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
1. การวิจัยคร้ังต่อไป ควรท าการวิจัยเก่ียวกับ การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุโดยบูรณาการร่วมกบั 

การขบัเคล่ือนโครงการหมู่บา้นรักษาศีล 5 
2. การวจิยัคร้ังต่อไป ควรท าการวจิยัเก่ียวกบั ตน้แบบหลกัสูตรวฒันธรรมศึกษาของกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ปัญหาดา้นโรคและพฤติกรรมอนัเส่ียงต่อการเกิดโรคของ

ผูสู้งอาย ุ2) พฒันาส่ือสร้างเสริมสุขภาพ และ 3) ประเมินส่ือสร้างเสริมสุขภาพปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอายตุ  าบลสมอพ
ลือ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกบัผูสู้งอายจุ  านวน 222 คน วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ สัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัโดยคัดเลือกแบบเจาะจง จ านวน 10 คน และใชแ้บบประเมินเพื่อประเมินส่ือสร้างเสริม
สุขภาพกบัผูสู้งอายุและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จ านวน 30 คน สังเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือพฒันาร่างรูปแบบส่ือสร้างเสริมสุขภาพส าหรับการดูแลตนเองของ
ผูสู้งอาย ุต าบลสมอพลือ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูสู้งอายุเปิดรับส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด ส่วนส่ือท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัสุขภาพ 
ของผูสู้งอายคืุอ ส่ือบุคคล และป้ายโปสเตอร์ รณรงค ์โรคท่ีพบมากในผูสู้งอาย ุ3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน และ
โรคไขมนัในเลือดสูง โดยมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคคือการกินอาหารรสหวาน มนั เคม็จดัมากท่ีสุด 2) การพฒันาส่ือสร้างเสริมสุขภาพ 
จดักระท าแบบมีส่วนร่วมโดยใชก้ารสังเคราะห์ขอ้มูล พบว่าส่ือส่งเสริมสุขภาพตอ้งมีประโยชน์ ถูกตอ้งเปิดรับไดส้ะดวกและใชภ้าษาเขา้ใจ
ง่ายสามารถดูซ ้าไดบ่้อยคร้ังปฏิบติัตามไดง่้าย ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลส าคญัเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ส่ือควรท าในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ ์โดยสามารถ
ผลิตเป็นโปสเตอร์ ป้ายไวนิล หรือภาพท่ีสามารถส่งในกลุ่มไลน์ได้ รูปแบบส่ือสร้างเสริมสุขภาพประกอบด้วยส่ือสร้างเสริมสุขภาพ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอายุ ต าบลสมอพลือ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี : โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
และ โรคไขมนัในเลือดสูง และ3) การประเมินส่ือเสริมสร้างสุขภาพผูสู้งอายุท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุดและ
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
 

ค าส าคัญ : การพฒันาส่ือ ส่ือเสริมสร้างสุขภาพ  คุณภาพชีวติ ผูสู้งอาย ุ
 

Abstract  
The purposes of this research were as follows: 1) to  study media exposure behaviors problems and risk behaviors of the aged  

2) to develop health promotion media, and 3) to evaluate health promotion media for modifying on ability of self-care health behavior of the 
aged in Samorphlue district, Phetchaburi province. Questionnaires were used to collect the data from 222 samples. Data were analyzed by using 
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computer program. Semi-structured were conducted with open framework to obtain in-depth interview from 10 key informants by purposive 
sampling. The tools were questionnaires evaluate media a sample of 30 stakeholder. Synthesizing statistical analysis based on the elements to 
develop health media, changing self-care behaviors to improve the quality of life of the aged, Samorphlue district, Phetchaburi province. 

The results of the study were as follow :1) Most of the aged received information from the television media. The media plays the 
most important role in understanding health. Most of the elderly media were personal media and posters. Diseases that were found in the 
top 3 aged people groups were high blood pressure, diabetes and hyperlipidemia. Most risk behaviors of disease mellitus was e ating the 
strong-flavored food. 2) The development of health promotion media, media characteristics must be useful, accurate, and easy to view 
repeatedly. Appropriate media were posters, vinyl signs or pictures that can be sent in line groups. By creating media about 3 diseases, 
including high blood pressure, diabetes and hyperlipidemia, and 3) The results of the evaluation of the health media developed in the elderly 
were suitable at the highest level and could be used for real purpose.  

    

Keywords : Media Development, Health Promotion Media, the Quality of Life, the Aged 
 

บทน า   
 สถานการณ์และแนวโนม้ของสังคมไทยจะมีโครงสร้างประชากรเปล่ียนแปลงเขา้สู่สังคมสูงวยัอยา่งสมบูรณ์เม่ือส้ินสุด
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยปี 2557 ประชากรวยัแรงงานจะมีจ านวนสูงสุดและเร่ิมลดลงอยา่งต่อเน่ือง คุณภาพ
คนไทยทุกกลุ่มวยัยงัมีปัญหา คุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทยยงัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่าขณะท่ีคนไทยมีแนวโนม้เป็น
โรคไม่ติดต่อมากข้ึน ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัของการเสียชีวติ รวมถึงปัญหาดา้นสุขภาพในวยัผูสู้งอายจุะส่งผลต่อภาระค่าใชจ่้ายภาครัฐ 
[1] ซ่ึงแนวโนม้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาดา้นประชากรศาสตร์พบวา่ ประเทศไทยเร่ิมเขา้สู่สังคมผูสู้งอายตุั้งแต่ปี 2547 และจะ
เป็นสงัคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ในปี 2567 รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อ
สภานิติบญัญติัแห่งชาติ เม่ือวนัศุกร์ท่ี 12 กนัยายน 2557 เก่ียวกบันโยบายเตรียมความพร้อมการเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายมีุใจความส าคญั
ของนโยบายเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือสร้างสรรคแ์ละไม่ก่อภาระต่อสงคมในอนาคต  
โดยจดัเตรียมระบบการดูแลในบา้น สถานพกัฟ้ืนและโรงพยาบาล ท่ีเป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว 
รวมทั้งพฒันาระบบการเงิน การคลงัส าหรับการดูแลผูสู้งอาย ุ[2]  

การเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้างประชากรในมิติการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุมีผลกระทบอย่าง กวา้งขวาง โดยเฉพาะดา้น
การเงินและดา้นสุขภาพ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรดงักล่าว ท าใหอ้ตัราส่วนภาระพ่ึงพิง หรือภาระโดยรวมท่ี ประชากร
วยัท างานจะตอ้งเล้ียงดูประชากรวยัเด็กและวยัสูงอายมีุจ านวนเพ่ิมข้ึน โดยท่ียงัมิไดค้  านึงถึงเร่ือง ค่าใชจ่้ายในการเล้ียงดูซ่ึงสูงข้ึน
ตามอาย ุซ่ึงขณะท่ีอตัราส่วนภาระพ่ึงพิงของประชากรวยัสูงอายเุพ่ิมข้ึน อาจจะ น าไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจ สงัคม รวมถึงปัญหาใน
ดา้นสุขภาพของผูสู้งอายดุว้ย เน่ืองจากผูสู้งอายเุป็นวยับั้น ปลายของชีวติ เป็นวยัท่ีตอ้งพึ่งพาบุตรหลาน เพราะมีภาวะดา้นสุขภาพท่ี
เปล่ียนแปลง มีความเส่ือมของร่างกาย อวยัวะต่างๆทัว่ไปเร่ิมอ่อนแอและเกิดโรคง่าย ปัญหาดา้นสุขภาพท่ีพบไดบ่้อยๆในผูสู้งอายุ
ไดแ้ก่ เกิดภาวะ กระดูกหักง่าย สายตาไม่ดี หูตึง ฟันไม่ดี เป็นลมบ่อย เรอบ่อย ทอ้งผูก เบาหวาน หลงลืมบ่อย หัวใจและหลอด 
เลือด และปัญหาทางอารมณ์ ผูสู้งอายุเป็นวยัท่ีพึ่งพาตนเองไดน้้อยลง มีภาวะดา้นสุขภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปตามระยะของการ 
พฒันาการ ซ่ึงมีภาวะร่างการท่ีเส่ือมถอยลง มีโอกาสท่ีจะเจ็บป่วยไดง่้าย ภูมิตา้นทานโรคนอ้ยลง รวมถึงมีการ เปล่ียนแปลงทางดา้น
จิตใจและสงัคม สาเหตุเน่ืองจากผูสู้งอายแุละครอบครัวใหค้วามส าคญัในการดูแลรักษาสุขภาพนอ้ยลง เช่น เร่ืองการบริโภคอาหาร 
การขาดการออกก าลงักาย การไม่ไดอ้ยูร่่วมกนัในครอบครัว ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ข้ึน [3] ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ ภาคชุมชนและ
ภาคครัวเรือนจึงควรตระหนกัถึงคุณค่าและสุขภาพของผูสู้งอายรุวมถึง เขา้ใจสภาพปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัผูสู้งอายใุนทุกๆ 
ดา้นดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้เพ่ือใหผู้สู้งอายมีุคุณภาพชีวติท่ีดี ด าเนินชีวติช่วงสูงวยัอยา่งเป็นสุข 
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ต าบลสมอพลือ ตั้งอยูใ่นเขตการปกครองของอ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ประกอบไปดว้ย 6 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 
บา้นสมอพลือ หมู่ 2 บา้นท่าไทร หมู่ 3 บา้นไร่คา หมู่ 4 บา้นนาพนงั หมู่ 5 บา้นห้วยเสือ หมู่ 6 บา้นดอนพลบั ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร มีโครงสร้างการเกษตรกรรมเพ่ือเล้ียงชีพ โดยการดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  
ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าท่ี ตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
ในการพฒันาต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมและมีหนา้ท่ีตอ้งท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ในการส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการ
มอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร จากอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
เป็นการจดับริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงถือวา่เป็นการจดัสวสัดิการ โดยการจดับริการสาธารณะจะตอ้งถือปฏิบติั
ตามกฎหมายและระเบียบอยา่งเคร่งครัด และตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใชว้ธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
และใหค้  านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะนโยบายในการดูแลคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุทางต าบลสมอพลือไดจ้ดัตั้งศูนย์
พฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายตุ  าบลสมอพลืออ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี และมีกิจกรรมเก่ียวกบัผูสู้งอายอุย่าง
ต่อเน่ืองทั้งน้ีไดมุ่้งเนน้ในดา้น การส่งเสริมพฒันาเก่ียวกบัสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจภูมิปัญญาของผูสู้งอายแุละครอบครัว และ
เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ของผูสู้งอาย ุการต่อยอด การพฒันาผูสู้งอายไุปสู่เป้าหมายใหเ้ป็นผูสู้งอายท่ีุมี
คุณภาพทางสงัคม โดยไม่เป็นภาระต่อสงัคมและครอบครัวต่อไป แต่ในการด าเนินงานยงัขาดการส่ือสารขอ้มูล ความรู้ดา้นสุขภาพ
ท่ีหลากหลายและเป็นส่ือท่ีผูสู้งอายเุขา้ถึงง่ายสามารถปฏิบติัตามไดใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั 

ดงันั้นจึงควรศึกษาและพฒันาส่ือสร้างเสริมสุขภาพปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
ผูสู้งอายุต าบลสมอพลือ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี เพื่อให้ผูสู้งอายุในต าบลสมอพลือไดรั้บรู้ และเขา้ใจวิธีปฏิบติัตนเองท่ี
ถูกตอ้งเพื่อให้มีสุขภาพท่ีดี ลดความเส่ียงจากภาวะอนัตรายของโรค จึงตอ้งพฒันาส่ือท่ีเขา้ถึงและเขา้ใจไดง่้ายอนัจะส่งผลถึงการ
ยอมรับและปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุท่ีถูกตอ้งดว้ยตนเองเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตในช่วงวยัให้มี
คุณภาพ ลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคไดดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย  
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ปัญหาด้านโรคและพฤติกรรมอันเส่ียงต่อการเกิดโรคของผู ้สูงอายุ  
ต าบลสมอพลือ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี 
 2. เพื่อพฒันาส่ือสร้างเสริมสุขภาพปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอายุ ต าบลสมอพลือ อ าเภอบา้นลาด 
จงัหวดัเพชรบุรี 
 3. เพื่อประเมินส่ือสร้างเสริมสุขภาพปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอายุ  ต าบลสมอพลือ อ าเภอบา้นลาด 
จงัหวดัเพชรบุรี 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
1. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคในผูสู้งอาย ุ

    เม่ืออายมุากข้ึนร่างกายยอ่มเร่ิมมีโรคภยัไขเ้จ็บไดง่้าย ถา้ผูสู้งอายมีุสุขภาพท่ีดีจะช่วยป้องกนัโรควธีิหน่ึง หรือถึงแมบ้าง
โรคอาจป้องกนัไม่ไดร้้อยเปอร์เซ็นต ์ก็เป็นการลดปัญหาท่ีอาจเกิดจากความเจ็บป่วยนั้นลง ตามกฎหมายประเทศไทยก าหนดไวว้า่
ผูสู้งอายุ คือบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคท่ีส าคญัในผูสู้งอายุประกอบดว้ยส่ิงท่ีควร
ปฏิบติั [4] ดงัน้ี การให้ค  าแนะน าการดูแลสุขภาพดา้นต่าง ๆ การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคท่ีเป็นปัญหาในผูสู้งอาย ุการรับประทานยา
ป้องกนัโรคบางชนิด ซ่ึงควรปรึกษาแพทย ์ไม่ควรซ้ือมารับประทานเอง เน่ืองจากผูสู้งอายแุต่ละคน อาจไม่เหมาะกบัยาบางตวัก็ได ้
และการตรวจสุขภาพประจ าปี 
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2. แนวคิดเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสาร 
    การเปิดรับข่าวสารของมนุษยน์ั้นเกิดจาก การท่ีประสาทสมัผสัถูกกระตุน้โดยส่ิงเร้า ซ่ึงผูรั้บสารจะเป็นผูเ้ลือกเองว่าส่ิง
เร้าใดตรงกบัความตอ้งการของเขาและจะหลีกเล่ียงการเปิดรับส่ิงท่ีเร้าตนไม่ตอ้งการไม่สนใจ และเห็นวา่ไม่ส าคญั และหากผูรั้บ
สารเลือก ก็จะเกิดกระบวนการเปิดรับ ทั้งน้ีกระบวนการเปิดรับจะมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจในการรับสารดว้ย โดยท่ีความ
สนใจ (Interest) และความเก่ียวขอ้ง (Involvement) ของผูรั้บสารกบัส่ิงเร้านั้นจะสะทอ้นออกมาในระดบัของความตั้งใจ (Attention) 
ท่ีผูบ้ริโภคใหก้บัส่ิงเร้านั้น [5] ซ่ึงบุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารมาก ยิง่มีหูตากวา้งไกล มีความรู้ความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้มและเป็นคน
ท่ีทนัสมยั ทนัเหตุการณ์กวา่บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารนอ้ย บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารมาก ยอ่มมีหูตากวา้งไกล มีความรู้ความเขา้ใจใน
สภาพแวดลอ้มและเป็นคนทนัสมยัทนัเหตุการณ์กวา่บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารนอ้ย อยา่งไรก็ตาม บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอยา่งท่ี
ผ่านมาสู่ตนทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนท่ีคิดวา่มีประโยชน์ต่อตน ดงันั้น ข่าวสารท่ีหลัง่ไหลผ่านเขา้มาไปยงับุคคลจาก
ช่องทางต่าง ๆ นั้นมกัจะถูกคดัเลือกตลอดเวลา ข่าวสารท่ีน่าสนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิดของผูรั้บสาร จะเป็น
ข่าวสารท่ีก่อใหเ้กิดความส าเร็จในการส่ือสาร [6]  

3. ทฤษฎีการส่ือสาร 
   การส่ือสารตรงกับภาษาองักฤษว่า  Communication  มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า Communication  แปลว่า Make 

Common ซ่ึงมีความหมายแปลเป็นภาษาไทยไดว้่าท าให้มีสภาพร่วมกันหรือท าให้เหมือนกัน ดังนั้นจึงสามารถอธิบายต่อไดว้่า 
การส่ือสารเป็นการท าใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนัและตรงกนั พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 [7] ให้ความหมายไวว้า่ 
"ส่ือสาร"  หมายถึง  น าหนงัสือหรือขอ้ความของฝ่ายหน่ึงส่งให้อีกฝ่ายหน่ึงการส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีมีความเป็นพลวตัหรือมี
การเคล่ือนไหว (Dynamic) เปล่ียนแปลง (Changing) อยา่งต่อเน่ือง องคป์ระกอบทุกส่วนของกระบวนการส่ือสารมีความเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กนั มีผลกระทบ (Affect)  ซ่ึงกนัและกนัและตอ้งอาศยัการปรับเปล่ียนตลอดเวลา (Adaptive) องค์ประกอบส าคญัของการ
ส่ือสาร มี 4 ประการ ดว้ยกนั คือผูส่้งสาร (Source/sender)  สาร (Message)  ส่ือหรือช่องทางการส่ือสาร (Media/channel) และผูรั้บสาร 
(Receiver) 

4. ทฤษฎีการรับรู้ 
    มนุษยมี์ประสามสมัผสัทั้ง 5 ทั้งรูป รส กล่ิน เสียงและสมัผสั ในการรับรู้ส่ิงต่าง ๆ แลว้สามารถแปลความหมายจากการ
สมัผสั โดยเร่ิมตั้งแต่ การมีส่ิงเร้ามากระทบกบัอวยัวะรับสมัผสัทั้งห้า    และส่งกระแสประสาทไปยงัสมอง เพื่อการแปลความตาม
กระบวนการ (Process) ท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งเร่ืองความเขา้ใจ การคิด การรู้สึก (Sensing) ความจ า (Memory) การเรียนรู้ (Learning) 
การตดัสินใจ (Decision making) ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีเขา้มาในชีวิต การรับรู้ของบุคคลนั้นจะส่งขอ้มูล (Row data) สู่การตีความใน
สมองจนเกิดการรับรู้หรือจิตภาพ (Perception) การรับรู้เป็นกระบวนการซ่ึงบุคคลจดัองคป์ระกอบ และแปลความหมายส่ิงรับรู้โดย
ผ่านประสาทสมัผสัเพ่ือใหมี้ความเขา้ใจภายใตส้ภาพแวดลอ้มของเขา การรับรู้เป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ท่ีส าคญัของบุคคลเพราะการ
ตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะข้ึนอยูก่บัการรับรู้จากสภาพแวดลอ้มของตน และการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ ซ่ึงเกิดข้ึนเป็น
กระบวนการรับรู้  กล่าวคือ เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวกนัระหวา่งเร่ืองความเขา้ใจ การคิด การรู้สึก (Sensing) ความจ า (Memory) การ
เรียนรู้ (Learning) การตดัสินใจ (Decision making) [8]   

5. แนวคิดการมีส่วนร่วม 
    การมีส่วนร่วมโดยทัว่ไปแลว้คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision making) แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่จะ
เป็นการตดัสินใจเพียงอยา่งเดียว ยงัใชก้ารตดัสินใจควบคู่ไปกบัการด าเนินงาน (Implementation) ดว้ย เช่น ในการจดัองคก์ร การ
ก าหนดกิจกรรมการพฒันา และการตดัสินใจยงัมีความเก่ียวขอ้งกบัประชาชนในเร่ืองผลประโยชน์ (Benefits) และการประเมินผล 
(Evaluation) ในกิจกรรมพฒันาดว้ย การพฒันาแบบมีส่วนร่วมแบ่งตามระดบัความเขม้ขน้ของการมีส่วนร่วมได ้ 4 ประเภท [9] 
คือ แจง้ขอ้มูลเพื่อทราบ การปรึกษาหารือ การเป็นหุน้ส่วน และการบริหารจดัการตนเอง  

 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
10 (September - December)  125  - 134  (2020) Vol. 10, No. 3 

129 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 10 (ฉบับที่ 3)  กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง         
 1.1 การวจิยัเชิงปริมาณ 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูสู้งอายท่ีุข้ึนทะเบียนรับเบ้ียผูสู้งอายแุละผูสู้งอายท่ีุรับบ านาญ รวมทั้งส้ิน 557 คน  
 กลุ่มตวัอยา่งเลือกมาจากประชากร ก าหนดความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 95 ไดข้นาด
กลุ่มตวัอยา่ง 222 คน โดยการเก็บขอ้มูลจะใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) 

1.2 การวจิยัเชิงคุณภาพ  
 1.2.1 ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจากตวัแทนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสมอพลือท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัสวสัดิการผูสู้งอาย ุเจา้หนา้ท่ี รพ.สต. ผูน้ าชุมชน ผูแ้ทนผูสู้งอายุ ผูดู้แลผูสู้งอายุ รวมทั้งส้ิน 10 คน ร่วมระดม
ความคิดเห็นและออกแบบส่ือ 
 1.2.2 ผูป้ระเมินส่ือ คดัเลือกแบบเจาะจงจากผูสู้งอายท่ีุเป็นคณะกรรมการและสมาชิกผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จ านวน 30 
คน ประเมินความเหมาะสมของชุดส่ือสร้างเสริมสุขภาพปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอายตุ  าบลสมอพลือ อ าเภอ
บา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี 
 2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 2.1 การวจิยัเชิงปริมาณ  
 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ปัญหาดา้นโรคและพฤติกรรมอนัเส่ียงต่อ

การเกิดการเจ็บป่วยในชีวิตประจ าวนัของผูสู้งอายุ คิดค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 0.961  
โดยแบบสอบถามมี 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1.ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  2. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผูสู้งอาย ุ 3. ปัญหา
ด้านโรคและพฤติกรรมอันเส่ียงต่อการเกิดการโรค 4. ความต้องการเก่ียวกับลักษณะส่ือเสริมสร้างสุขภาพผูสู้งอายุ และ  
5. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาส่ือสร้างเสริมสุขภาพผู ้สูงอายุ สร้างเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า  
(Ratting scale) ถามเก่ียวกบัลกัษณะส่ือเสริมสร้างสุขภาพท่ีผูสู้งอายตุ  าบลสมอพลือตอ้งการ ในลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า 
แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด   
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผูสู้งอายุท่ีข้ึนทะเบียนรับเบ้ียผูสู้งอายุและผูสู้งอายุท่ีรับบ านาญ รวมทั้ งส้ิน  
557 คน (ขอ้มูล องคก์ารบริหารส่วนต าบลสมอพลือ ณ วนัท่ี 24 พ.ค. 2562) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งตามการค านวณจากสูตรขนาดตวัอยา่ง
ของทาโร ยามาเน่ (Yamane)โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมนัร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ได้ขนาด
ตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 222 คน จึงจะสามารถมีความเป็นตวัแทนผูสู้งอายไุด ้ผูว้จิยัจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ี 222 คน โดยการเก็บ
ขอ้มูลจะใช้การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และหลงัจากพฒันาส่ือสร้างเสริมสุขภาพปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอายุเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัใชแ้บบประเมินเพื่อประเมินความเหมาะสมของชุดส่ือสร้างเสริม
สุขภาพปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอายตุ  าบลสมอพลือ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรีท่ีพฒันาข้ึน 
 2.2 การวจิยัเชิงคุณภาพ  
 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อสนทนาถาม- ตอบกบัผูใ้หข้อ้มูลส าคญัจากตวัแทนผูมี้ส่วน
ได้ส่วนเสีย ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับสวสัดิการผูสู้งอายุ เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.  
ผูน้ าชุมชน ผูแ้ทนผูสู้งอาย ุผูดู้แลผูสู้งอายเุพื่อระดมความคิดเห็นในการพฒันาส่ือ  
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3. วธีิการรวบรวมข้อมูล 
 3.1 ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยัเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือใหไ้ดค้  าตอบตามประเด็นในแต่ละขอ้กบักลุ่มตวัอยา่ง 
โดยการเก็บข้อมูลจะใช้การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เม่ือกรอกข้อมูลครบถว้นหลังจากนั้นน า
แบบสอบถามมาตรวจสอบวา่มีขอ้ผิดพลาดหรือไม่เพ่ือใหไ้ดค้  าตอบท่ีสมบูรณ์ 
 3.2 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม การสมัภาษณ์และการสนทนา มาใชเ้ป็นแนวทางการ
พฒันาส่ือเสริมสร้างสุขภาพผูสู้งอายรุ่วมกนัระหวา่งผูว้จิยั ผูช่้วยวจิยัและกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ด าเนินการพฒันาโดยการสมัภาษณ์ 
พูดคุยและจดัสถานการณ์เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ใหก้ลุ่มบุคคลท่ีถือเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั
ไดแ้สดงความคิดเห็น การตอบค าถาม เสนอแนะและร่วมพฒันาร่างรูปแบบส่ือสร้างเสริมสุขภาพปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูสู้งอาย ุต าบลสมอพลือ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี โดยคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลส าคญัจากตวัแทนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ไดแ้ก่เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสมอพลือท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัสวสัดิการผูสู้งอาย ุเจา้หนา้ท่ี รพ.สต. ผูน้ าชุมชน ผูแ้ทน
ผูสู้งอาย ุผูดู้แลผูสู้งอาย ุโดยการคดัเลือกแบบแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมทั้งส้ิน 10 คน 
 3.3 แจกแบบประเมินให้ผู ้เ ช่ียวชาญ และผู ้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) โดยการคัดเลือกแบบแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 30 คน เพ่ือประเมินความเหมาะสมของส่ือเสริมสร้างสุขภาพท่ีพฒันาข้ึน  

4. การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 
 4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ น าแบบสอบถามและแบบประเมินทั้งหมดลงรหัสและวิเคราะห์ขอ้มูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.)  

4.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากการสัมภาษณ์ และการสนทนามาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis and Synthesis) ตีความหมาย (Interpret) เพื่อสร้างเป็นแนวทางการพฒันาการส่ือสร้างเสริม
สุขภาพปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติของผูสู้งอาย ุต าบลสมอพลือ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี 

 

ผลการวจัิย 
การศึกษาการพฒันาส่ือสร้างเสริมสุขภาพปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ 

ต าบลสมอพลือ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ผลการวจิยัพบวา่  
1. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ปัญหาดา้นโรคและพฤติกรรมอนัเส่ียงต่อการเกิดโรคของผูสู้งอาย ุผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 60.5 ช่วงอายรุะหวา่ง 60 – 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.5 อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรคิดเป็น
ร้อยละ 46.8 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่ต ่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ โดยพบว่าในการด าเนินชีวิตผูสู้งอายุส่วนใหญ่
เปิดรับส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 24.8 รองลงมาเปิดรับส่ือบุคคล เช่น ญาติ พ่ี-น้อง เพื่อนบา้น อสม. อบต. คิดเป็น 
ร้อยละ 22.6 ตามมาดว้ยส่ือเฉพาะกิจ เช่น ป้ายประชาสัมพนัธ์ แผ่นพบั คิดเป็นร้อยละ 9.9 และผูสู้งอายุส่วนใหญ่ทราบข่าวสาร
เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพของต าบลจากส่ือบุคคล (เช่น อสม. เจา้หน้าท่ี อบต. เจา้หน้าท่ี รพ.สต.) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.1 
รองลงมาไดแ้ก่ ป้ายโปสเตอร์ รณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 26.5 ส าหรับส่ือของต าบลท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการ
กระตุ ้นความสนใจและสร้างความเข้าใจในการรับรู้ข่าวสารและข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพ หรือการดูแลรักษาโรคภัยต่าง ๆ  
ของผูสู้งอายไุดแ้ก่ ส่ือบุคคล (เช่น อสม. เจา้หนา้ท่ี อบต. เจา้หนา้ท่ี รพ.สต.) คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมาไดแ้ก่ ป้ายโปสเตอร์ 
รณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 27.5 ผูสู้งอายุท่ีมีโรคประจ าส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมากท่ีสุดคิดเป็น 
ร้อยละ 33.3 รองลงมาไดแ้ก่ โรคไขมนัในเสน้เลือดสูงคิดเป็นร้อยละ 29.7 ตามดว้ยโรคเบาหวานคิดเป็นร้อยละ 16.1 โดยภาวะเส่ียง
ต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรังคือเร่ืองการกินอาหารรสหวาน/มนั/เคม็จดัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 16.9 รองลงมาไดแ้ก่ ภาวะความดนัโลหิต
สูงคิดเป็นร้อยละ 15.2 ตามดว้ยมีไขมนัในเลือดสูงคิดเป็นร้อยละ 13.5 
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 ลกัษณะส่ือเสริมสร้างสุขภาพของผูสู้งอายุต าบล ผูสู้งอายุมีความตอ้งการส่ือเสริมสร้างสุขภาพท่ีมีคุณลกัษณะ โดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียท่ี 4.57 (S.D. = 0.62) เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะส่ือรายดา้นพบวา่ ผูสู้งอายตุอ้งการส่ือมีคุณลกัษณะให้ขอ้มูลท่ีมี
ประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพในระดบัสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.90 (S.D. = 0.43) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่แหล่งขอ้มูล
มีความรู้ความสามารถดา้นสุขภาพท่ีน่าเช่ือถือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.80 (S.D. = 0.67) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามดว้ยสะดวกรวดเร็วง่าย
ต่อการเขา้ถึง สามารถดูซ ้ าไดบ่้อยคร้ัง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.76 (S.D. = 0.67) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 2. การพฒันาส่ือสร้างเสริมสุขภาพปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอายุต าบลสมอพลือ อ าเภอบา้นลาด 
จงัหวดัเพชรบุรี พฒันาจากการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พบวา่ ควรจดัท าส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคอันเน่ืองจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวนัหรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรังกลุ่มโรค NCDs  
(Non-Communicable diseases) โดยส่ือท่ีพฒันาตอ้งสามารถให้ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ ตอ้งถูกตอ้งและสามารถ
อา้งอิงแหล่งขอ้มูลทางการแพทยท่ี์เช่ือถือได ้โดยผูสู้งอายตุอ้งการเปิดรับท่ีสะดวกและใชภ้าษาเขา้ใจง่ายสามารถดูซ ้ าไดบ่้อยคร้ัง
ปฏิบติัตามไดง่้าย ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลส าคญัเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ส่ือควรท าในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ ์โดยสามารถผลิตเป็นโปสเตอร์ 
ป้ายไวนิล หรือภาพท่ีสามารถส่งในกลุ่มไลน์ได้ซ่ึงสะดวกและเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการส่ือสารกับผูสู้งอายุในยุคปัจจุบนั 
ด าเนินการพฒันาโดยผูว้ิจยัและผูใ้หข้อ้มูลส าคญัเสนอแนะและร่วมพฒันาร่างรูปแบบส่ือสร้างเสริมสุขภาพ 1 ชุดประกอบดว้ย 3 
กลุ่มโรค ไดแ้ก่ 1) ส่ือสร้างเสริมสุขภาพปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุต าบลสมอพลือ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดั
เพชรบุรี : โรคความดนัโลหิตสูง 2) ส่ือสร้างเสริมสุขภาพปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุต าบลสมอพลือ อ าเภอ
บา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี : โรคเบาหวาน และ 3) ส่ือสร้างเสริมสุขภาพปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุต าบล
สมอพลือ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี : โรคไขมนัในเลือดสูง ซ่ึงเป็นโรคท่ีผูสู้งอายตุ  าบลสมอพลือเป็นมาก 3 อนัดบัแรก 
 3. การประเมินความเหมาะสมของส่ือสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุพบวา่ส่ือส่งเสริมสุขภาพปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูสู้งอาย ุต าบลสมอพลือ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี : โรคความดนัโลหิตสูงส่ือท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดไดรั้บคะแนน
เฉล่ียสูงสุดท่ี 4.60 ส่ือส่งเสริมสุขภาพปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุต าบลสมอพลือ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดั
เพชรบุรี : โรคเบาหวาน ส่ือท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดไดรั้บคะแนนเฉล่ียท่ี 4.66 และส่ือส่งเสริมสุขภาพปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูสู้งอาย ุต าบลสมอพลือ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี : โรคไขมนัในเลือดสูง มีความเหมาะสมในระดบัมาก โดยส่ือ
ได้รับคะแนนเฉล่ียสูงสุดท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.40 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยมีขอ้เสนอแนะจากผูป้ระเมิน คือ ส่ือท่ีจะใชเ้ป็น
ตน้แบบในการผลิตเพ่ือน าไปใชส่ื้อส่งเสริมสุขภาพปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุ ต าบลสมอพลือ อ าเภอบา้น
ลาด จงัหวดัเพชรบุรี ควรใส่รายละเอียดของระดบัค่ามาตรฐานทางการแพทยป์ระกอบไวใ้นเน้ือหาดว้ย จากผลการประเมินและ
ขอ้เสนอแนะสามารถน ามาปรับปรุงเป็นร่างตน้แบบชุดส่ือสร้างเสริมสุขภาพปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุ1 
ชุดประกอบดว้ยส่ือส่งเสริมสุขภาพ 3 โรค ดงัน้ี 

 
 

รูปท่ี 1   ส่ือสร้างเสริมสุขภาพปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติของผูสู้งอาย ุ 
ต าบลสมอพลือ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี 
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อภิปรายผล 
ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากส่ือโทรทัศน์มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

Nussbaum, J.F. and Baringer, D. [10] ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวการสร้างสาร ส าหรับการส่ือสารแต่ละช่วงวยั พบวา่ ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ใช้
เวลาไปกบัการดูโทรทศัน์ ฟังวิทยหุรือฟังเพลง ส่ือมวลชนจึงมีบทบาทในการก าหนดกิจกรรมยามวา่งอยา่งอ่ืนๆ ของผูสู้งอายุ ใน
ส่วนส่ือของต าบลสมอพลือท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการกระตุน้ความสนใจและสร้างความเขา้ใจในการรับรู้ข่าวสารและขอ้มูล
เก่ียวกับสุขภาพ หรือการดูแลรักษาโรคภยัต่างๆ ของผูสู้งอายุได้แก่ ส่ือบุคคล เช่น อสม. เจ้าหน้าท่ี อบต. เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. 
รองลงมาได้แก่ ป้ายโปสเตอร์ รณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ ทั้ งน้ีเพราะส่ือบุคคลมีคุณลกัษณะโดดเด่นท่ีสามารถส่ือสารสองทาง  
(Two- way communication) ทั้งฝ่ายผูส่้งสารและผูรั้บสารสามารถติดต่อแลกเปล่ียนสารกนัไดโ้ดยตรง (Direct) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ McCombs and others [11] ท่ีว่าการเปิดรับข่าวสารเป็นพ้ืนฐานหน่ึงในการวดัระดบัความสนใจ นอกจากนั้นการมี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีส่วนร่วมในการแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดทางการส่ือสารสามารถช่วยสร้างความสนใจและก่อให้เกิด
ความส าเร็จในการส่ือสารได้ ซ่ึงการส่ือสารสุขภาพผ่านส่ือบุคคลเป็นท่ีสนใจเน่ืองจากผูสู้งอายุสามารถสอบถามส่ิงท่ีสงสัยได้
ในขณะมีการส่ือสารระหวา่งกนั ในส่วนของ ป้ายโปสเตอร์ รณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ดา้นสุขภาพ จดัอยูใ่นส่ือ (Specialized media) 
จากขอ้คน้พบท าให้ทราบวา่ผูสู้งอายมีุการเปิดรับสารจากส่ือน้ีเพ่ือสร้างความเขา้ใจ ทั้งน้ีสามารถพฒันาเน้ือหาเพ่ือใชป้ระโยชน์
เป็นเร่ืองๆ โดยเฉพาะ จึงสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย (Target audience) ท่ีแน่นอน  มีการส่งเน้ือหาต่างๆ อนัจะเป็นประโยชน์
เฉพาะกลุ่ม การผลิตไม่ยุง่ยาก การน าเสนอเน้ือหาเป็นไปอยา่งง่ายๆ [12] นอกจากน้ีสามารถดูซ ้ าไดทุ้กเวลาและทุกสถานท่ีท่ีติดต่อ
ส่ือไวโ้รคในผูสู้งอายสุ่วนมากเกิดอายท่ีุมากข้ึนและจากพฤติกรรมการใชชี้วติประจ าวนั ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงหรือท่ีเรียกวา่ กลุ่มโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรังหรือกลุ่มโรค NCDs (Non - communicable diseases) ซ่ึงโรคท่ีผูสู้งอายุส่วนใหญ่ในต าบลสมอพลือเป็นมาก  
3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ โรคความดนัโลหิตสูง โรคไขมนัในเส้นเลือดสูง และโรคเบาหวาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาโรคในผูสู้งอายุ
จากหลายหน่วยงาน เช่น World Health Organization [13] ท่ีศึกษาบริบทสังคมสูงวยั พบวา่ความเส่ือมโทรมทางสุขภาพท่ีปรากฏ
มากท่ีสุดในผูสู้งอายุนั้นไม่ใช่โรคติดต่อ เป็นโรคท าให้สมรรถภาพร่างกายเส่ือมถอย เช่น โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ ปวดเม่ือย 
เบาหวาน ความเส่ือมของอวยัวะต่างๆ โดยหากมีการจดัท าส่ือเสริมสร้างสุขภาพผูสู้งอายตุอ้งการส่ือท่ีมีคุณลกัษณะใหข้อ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพในระดบัสูงสุด และมีความรู้ความสามารถดา้นสุขภาพท่ีน่าเช่ือถือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Atkin [6] ท่ีวา่บุคคลจะเลือกเปิดรับข่าวสารท่ีน่าสนใจ น่าเช่ือถือ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิดของผูรั้บสาร  

การพฒันาส่ือสร้างเสริมสุขภาพปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอายตุ  าบล พฒันาจากการสงัเคราะห์ขอ้มูล
ร่วมกบักระบวนการพฒันาแบบมีส่วนร่วม ดว้ยกระบวนการผสมผสานการตั้งค  าถามและการใชค้  าถาม การรับฟังขอ้มูลและความ
คิดเห็นถือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีดี รวมทั้งการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ ขอ้มูลข่าวสารหรือข่าวสารซ่ึงบุคคลหรือหน่วยงานได้
รวบรวม จดัเก็บ เรียบเรียงแลว้สังเคราะห์เน้ือหาเพ่ือน ามาใชใ้นการพฒันาซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของชชัรี นฤทุม [14] ในเร่ือง
กระบวนการพฒันาแบบมีส่วนร่วม การวิจยัน้ีผูว้ิจยัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดา้นการจดัการสวสัดิการผูสู้งอายุชุมชนสมอพลือ 
อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี มีแนวคิดในการพฒันาร่วมกนัคือ ส่ือท่ีพฒันาตอ้งสามารถให้ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการดูแล
สุขภาพ ตอ้งถูกตอ้งและสามารถอา้งอิงแหล่งขอ้มูลทางการแพทยท่ี์เช่ือถือได ้โดยผูสู้งอายตุอ้งการเปิดรับท่ีสะดวกและใช้ภาษา
เขา้ใจง่ายสามารถดูซ ้ าไดบ่้อยคร้ังปฏิบติัตามไดง่้าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Dimmick, Chen, & Li [15]  เก่ียวกบัการใชส่ื้อ
ใหม่และส่ือดั้งเดิม พบวา่อยา่งไรก็ตามส่ือท่ีน าเสนอยงัคงเป็นไปตามแนวคิดการสร้างความน่าสนใจ และประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
การเปิดรับส่ือ โดยส่ือนั้นตอ้งสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูรั้บสารได ้

การวิจยัมีกระบวนการน าส่ือท่ีพฒันาข้ึนไปประเมินความเหมาะสม พบวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด
และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงกบัผูสู้งอาย ุซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Pearse & Stiefel cited in Pongquan [16] เก่ียวกบั
การมีส่วนร่วม สมาชิกควรไดร่้วมในการตดัสินใจ (Decision making) ร่วมการด าเนินงาน (Implementation) ร่วมผลประโยชน์ 
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(Benefits) และร่วมการประเมินผล (Evaluation) เพ่ือไดส่ื้อและเน้ือหาท่ีตรงตามความตอ้งการของผูรั้บสาร รวมทั้งการพฒันาส่ือ
ย ังสอดคล้องกับแนวคิดของ McCombs and Becker [17]  ท่ีว่าบุคคลแต่ละคนมีการเปิดรับข่าวสารหรือการเปิดรับส่ือ  
เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นการเรียนรู้และเหตุการณ์ (Surveillance) ต่างๆ เพื่อการตดัสินใจ (Decision) โดยเฉพาะในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งชีวติประจ าวนั เพื่อพดูคุยสนทนา (Discussion) บุคคลสามารถน าขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ต่อตนเองและการ
พดูคุยกบัผูอ่ื้นได ้และเพ่ือการมีส่วนร่วม (Participation) เพ่ือรับรู้และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ความเป็นไปต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสงัคม
รอบๆ ตวั ส่ือส่งเสริมสุขภาพท่ีพฒันาข้ึนน้ีจึงมีความเหมาะสมสามารถน าไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายปุรับเปล่ียน
พฤติกรรมการดูแลตนเองให้มีคุณภาพชีวิตลดภาวการณ์เกิดโรคไขมนัในเลือดสูง โรคความดนัโลหิตสูง และโรคเบาหวานได้ 
รวมทั้งสามารถใชเ้ป็นแนวทางสู่การก าหนดกิจกรรมดา้นสุขภาพและการจดัสวสัดิการผูสู้งอายขุองชุมชนต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
ส่ือส่งเสริมสุขภาพท่ีพฒันาข้ึนโดยนักวิจยั ผูสู้งอายุและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียควรน าไปใชป้ระโยชน์โดยเป็นเคร่ืองมือ

หนุนเสริมความรู้ใหผู้สู้งอายสุามารถปฏิบติัตามไดง่้ายในชีวติประจ าวนั และควรการติดตามประเมินสุขภาพผูสู้งอายอุยา่งต่อเน่ือง
หลงัจากปฏิบติัตามส่ือส่งเสริมสุขภาพเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของส่ือและสุขภาพผูสู้งอาย ุ  
 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ลการวิจยัสามารถน าสู่นโยบายสาธารณะดา้นการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ โดยองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ร่วมกบั
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หรือ อสม. ร่วมก าหนดแผนและกิจกรรมเพ่ือ
ลดและบรรเทาการเกิดโรค ไม่ติดต่อเร้ือรังหรือกลุ่มโรค NCDs (non - communicable diseases) ในผูสู้งอายุให้มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

3. ข้อเสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป  
  3.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูสู้งอายท่ีุมีต่อรูปแบบและเน้ือหาของส่ือส่งเสริมสุขภาพ เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการพฒันาการะบวนการผลิต และการเผยแพร่ส่ือเพ่ือส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
ต่อไป 
  3.2 ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการการตดัสินใจยอ่มรับและร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายเุพ่ือประ
โยชน์ในการน ามาประกอบการวางแผนส่งเสริมการการจดักิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐต่อไป 
  3.3 ควรมีการศึกษาในลกัษณะการวิเคราะห์เน้ือหาขอ้มูลข่าวสาร ท่ีเผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ เพื่อทราบทิศทางของข่าวสาร
ด้านต่างๆ และใช้เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวางแผนการส่ือสารเพ่ือกระตุน้และส่งเสริมให้ผูสู้งอายุยอมรับ มีทัศนคติท่ีดีและ
ตดัสินใจร่วมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งวยัตามท่ีภาครัฐมีนโยบายยิง่ข้ึน 
    3.4 ควรประเมินผลส่ือสร้างเสริมสุขภาพปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ
ต าบลสมอพลือ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี หลงัจากท่ีน าไปใชง้านจริงวา่สามารถสร้างหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูสู้งอายใุห้
มีสุขภาพดีข้ึนอยา่งไรเพ่ือจะไดน้ าผลประเมินการใชง้านมาเป็นแนวทางปรับปรุงส่ือส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายใุหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรม เร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียน

ศึกษาปัญญา ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 2) ศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช  2551 (ฉบบัปรับปรุง  2560) กลุ่มเป้าหมาย  ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็น ครูโรงเรียนศึกษา
ปัญญา  อ  าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 30 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  
1) หลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 
2560)  2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบ
การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 

จากการศึกษาผลของการพฒันาหลักสูตรการฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2561)  พบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการฝึกอบรมของหลกัสูตรการฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบ 
การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)   หลงัฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 2) ความพึงพอใจของครูท่ีเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรการฝึกอบรม  เร่ือง การเร่ืองการออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)  โดยภาพรวมของครูมีความพึงพอใจใน
ระดบัดีมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.80, S.D = 0.60 ) 
 

ค าส าคัญ : การจดัการเรียนรู้ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลกัสูตรการฝึกอบรม 
 

Abstract  
The purposes of this research were to:(1) compare  the achievement of training about learning management with the teachers at  

Suksapanya School; and (2) study about satisfaction with the teachers of Suksapanya School that rel ated with training curriculum about  
the development of training in learning management based on Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (improved in 2560).  
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The populations in this research were thirty teachers of Suksapanya School, Muang District, Phet chaburi Province. The research sample 
was chosen by the purposive sampling. The research instruments were: (1)Training curriculum in learning management based on B asic 
Education Core Curriculum B.E. 2551 (improved in 2560); (2) Achievement test in learning  management based on Basic Education Core 
Curriculum B.E. 2551 (improved in 2560); and (3) The satisfaction’s questionnaire for the teachers that affect to the trainin g curriculum in 
learning management based on Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (improved in 2560). 

The findings of this research were as follows: (1) the comparison result from the achievement after training by using curricu lum 
about learning management based on Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (improved in 2560) had developme nt in statistical 
significance at 0.05 (t = 21.95, Sig = 0.00); and (2) the comparison result from thirty teachers of Suksapanya School found t hat they have 
satisfaction with  learning management based on Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (improved  in 2560) in excellent level  
(Mean 4.80, S.D = 0.60). 

    

Keywords : Learning Management, Basic Education Core Curriculum, Training Course 
 
 

บทน า   
กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  (พ.ศ. 2552-2561) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในการพฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่ ครูยคุใหม่ สถานศึกษา รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ใหม่ และระบบการบริหารจดัการ
ใหม่ ตอ้งอาศัยการด าเนินการพฒันา ในกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกัน ทั้ งกระบวนการด้านหลกัสูตร การจัดการเรียนรู้  
การวดัและประเมินผล ซ่ึงเนน้ในการยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ [1] 
 การปฏิรูปการศึกษาจะประสบความส าเร็จและเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติหรือไม่นั้น 
ยอ่มข้ึนกบัปัจจยัหลายดา้น และปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญั ไดแ้ก่ “ครู” เพราะครูถือวา่เป็นผูใ้กลชิ้ดและเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ “ครูเป็นบุคคลท่ีส าคัญท่ีสุดของการปฏิรูปการเรียนรู้  ครูเป็นอาชีพท่ีเก่าแก่ท่ีสุดอาชีพหน่ึงในโลก  
สรรพวทิยาการทั้งหลายของมวลมนุษยถู์กถ่ายทอดจาก “ผูรู้้” สู่ “ผูเ้รียน” มากท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นในระบบหรือนอกระบบ ระบบการ
เรียนการสอนท่ีให้วิวฒันาการของมนุษยเ์ป็นไปอย่างรวดเร็ว การถ่ายทอดดว้ยระบบการเรียนรู้ของมนุษยใ์ชเ้วลาเพียงไม่ก่ีปี
เท่านั้น มนุษยรุ่์นใหม่ก็จะสามารถสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ต่อยอดออกไปไดอ้ย่างไม่รู้จบ ภาระหน้าท่ีในการถ่ายทอดความรู้และ
พฒันาความสามารถของผูเ้รียนจึงเป็นหนา้ท่ีของครูท่ีตอ้งปรับปรุงและพฒันารูปแบบของกระบวนการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา [2] 
นอกจากน้ี จากกระบวนทศัน์เดิมท่ีครูเป็นผูม้อบความรู้ก็จะเปล่ียนเป็นช่วยกนัออกแบบกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งครูกบั
ผูเ้รียน นั้นคือ “กระบวนการเรียนรู้ส าคญักวา่ความรู้” เป้าหมายของการเรียนรู้จะมิใช่ท่ีตวัความรู้อีกต่อไป เพราะตวัความรู้นั้นมี
มากมายมหาศาลเกินกว่าท่ีจะมอบให้นักเรียนแต่ละชั้นได ้[3] นักเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีหนทางคน้หาความรู้ดว้ยตนเองจาก
ส่ิงแวดลอ้มและอินเตอร์เน็ต ท่ีควรท าคือ มีกระบวนทศัน์ใหม่ท่ีจะพฒันาเด็กและเยาวชนให้เป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ดงันั้นจะ
เห็นวา่ การเรียนในศตวรรษท่ี 21 ทุกคนต่างตระหนกัรู้ดีถึงบทบาทของตนจะตอ้งด าเนินต่อไป [4] การพฒันาคุณภาพของครูใน
การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติเพ่ือพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั [5]  การให้ความรู้เพ่ิมเติมกบัครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ให้มีประสิทธิภาพ
โดยการออกแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย พฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง ใชแ้หล่งการเรียนรู้
ในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้และค านึงถึงศกัยภาพและความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาและ
ความเปล่ียนแปลงของสังคม พร้อมทั้งสอดแทรกทกัษะการด ารงชีวิต คุณธรรม จริยธรรม แต่ปัญหาการขาดแคลนครู ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพท่ีขาดแคลนมาก คือ ครูท่ีมีความสามารถในการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพราะหากครูไม่มีโอกาสรับการ
พฒันาอยา่งเต็มท่ีจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาไทยตกต ่าลงอยา่งเห็นไดช้ดั [6]  การจดัการเรียนรู้ของครูตอ้งมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้
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ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัตามตวัช้ีวดัในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ 
ความเป็นรูปธรรมชดัเจนจะปรากฏข้ึนไดจ้ากการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เพราะหน่วยการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการน า
หลกัสูตรแกนกลางสู่การปฏิบติั  [7]  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและมีผลต่อคุณภาพของผูเ้รียน ครูจ าเป็นตอ้ง
วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัตลอดจนสาระการเรียนรู้แกนกลางเพ่ือก าหนดขอบข่ายเน้ือหาสาระและกิจกรรมร่วมกนั
ในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเป็นภาพตลอดแนวของรายวิชาให้ผูเ้รียนเกิดส่ิงท่ีเรียกว่า “พึงรู้และปฏิบัติได้”   
เพ่ือใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด [8]   
 การฝึกอบรมจึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีมีประโยชน์เพื่อการพฒันาบุคลากรทางดา้นเทคนิค วิชาการและความช านาญการเพื่อ
ประสิทธิภาพของหน่วยงานแลว้ ยงัสามารถแก้ปัญหาในองค์การฝึกอบรมเป็นขั้นตอนส าคญัในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 
การฝึกอบรมเพ่ือพฒันาบุคคลนั้นเป็นเร่ืองท่ีมีวตัถุประสงคเ์จาะจง เนน้ถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของงานซ่ึงตวับุคคลนั้นปฏิบติัอยู่ 
หรือจะปฏิบติัต่อไปในระยะยาว [9] เน้ือหาของเร่ืองท่ีฝึกอบรมจะเป็นเร่ืองท่ีมุ่งเนน้ให้ตรงกบังานท่ีก าลงัปฏิบติัอยู่หรือก าลงัจะ
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ  การฝึกอบรมจะต้องเป็นเร่ืองท่ีจะต้องมีก าหนดระยะเวลาเร่ิมต้น และส้ินสุดลงอย่างแน่นอน  
โดยมีจุดประสงคใ์หเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงสามารถประเมินผลไดจ้ากการปฏิบติังานหรือผลงาน [10]  หลงัจากไดรั้บการ
ฝึกอบรมสอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนการสอนตามทฤษฎี Constructionism ของซีมวัร์ พาร์เพิร์ท (Seymour Papert, 1991) ท่ีให้ผูเ้รียน
ไดส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนไดด้ าเนินกิจกรรมการเรียนดว้ยตนเองโดยการลงมือปฏิบติัหรือสร้างงาน [11]  ในขณะเดียวกนั
ก็เปิดโอกาสใหส้มัผสัแลกเปล่ียนความรู้กบัสมาชิกในกลุ่ม ผูเ้รียนจะสร้างองคค์วามรู้ข้ึนดว้ยตนเองจากการปฏิบติังานท่ีมีความหมาย
ต่อตนเองและสอดคล้องกันและในขณะเดียวกันจะเกิดผลแก่ครูผูส้อนให้เกิดความเข้าใจ และถ่ายทอดความรู้สู่ผูเ้รียนได้  
การฝึกอบรมเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ [12]  ความสามารถในการท างานเฉพาะอย่าง อาจจ าแนกวตัถุประสงค์ในการฝึกอบรมได้  
4 ประการไดแ้ก่ 1) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ให้มีความรู้ หลกัการ ทฤษฎี แนวคิดในเร่ืองท่ีอบรมเพื่อน าไปใชง้าน 2) เพ่ือเพ่ิมพูนความ
เขา้ใจ เป็นลกัษณะท่ีต่อเน่ืองจากความรู้ กล่าวคือ เม่ือรู้ในหลกัการและทฤษฎีแลว้สามารถตีความ แปลความ ขยายความ และอธิบาย
ใหค้นอ่ืนทราบได ้รวมทั้งสามารถน าไปประยกุตไ์ด ้3) เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะ ทกัษะคือความช านาญหรือความคล่องแคล่วในการปฏิบติั 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงไดโ้ดยอตัโนมติั และ 4) เพื่อเปล่ียนแปลงเจตคติ คือความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีต่อส่ิงต่าง ๆ การฝึกอบรมมุ่งใหเ้กิดหรือ
เพ่ิมความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กร ต่อผู ้บังคับบัญชา ต่อเพ่ือนร่วมงาน และต่อหน้าท่ีรับผิดชอบ การฝึกอบรมต่างจากการศึกษา  
คือ การศึกษาจะมุ่งพฒันาในส่วนรวม แต่การฝึกอบรมจะเป็นการฝึกใหแ้ก่บุคคลเพ่ือท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึง[13]   
 จากการสังเกตของผูว้ิจยัพบวา่ครูส่วนใหญ่ท าการสอนมาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี แต่ขาดการพฒันาดา้นการออกแบบการเรียน
การสอนอย่างต่อเน่ือง ครูผูส้อนมีการปรับเปล่ียนการสอนค่อนข้างบ่อย เพราะครูลาออกหรือไปประกอบอาชีพอ่ืน และ 
ในขณะเดียวกัน ครูท่ีรับผิดชอบทางด้านงานวิชาการยงัไม่มีความช านาญด้านการออกแบบการเรียนการสอนและการจดัท า
แผนการเรียนรู้อยา่งถ่องแท ้ส่งผลให้ครูท่ีอยูภ่ายในบงัคบับญัชาไม่สามารถออกแบบการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบั
สภาพสังคมปัจจุบนั  ดว้ยเหตุน้ีทางผูว้ิจยัเห็นควรเสริมสมรรถนะดา้นการออกแบบการจดัการเรียนรู้และการจดัท าแผนการเรียนรู้ 
ใหแ้ก่ครูภายในโรงเรียนโดยการจดัฝึกอบรม เพื่อใหค้รูภายในโรงเรียนมีคุณภาพในการออกแบบการเรียนรู้และการจดัท าแผนการ
เรียนรู้ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน สร้างความเช่ือมัน่และเสริมสร้างประสิทธิภาพความเป็นครูใหค้รบถว้นสมบูรณ์ [14]   
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรม เร่ือง การการออกแบบการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนศึกษาปัญญา ก่อน
และหลงัการฝึกอบรม  
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 
 ขอบเขตของการวจิยั 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
10 (September - December) 135  - 144  (2020) Vol. 10, No. 3 

138 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 10 (ฉบับที่ 3)  กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 1. กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็น ครูโรงเรียนศึกษาปัญญา อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 30 คน    
2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา  

 2.1 ตวัแปรอิสระ หลกัสูตรฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ส าหรับครูโรงเรียนศึกษาปัญญา 
 2.2 ตวัแปรตาม  
 2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
 2.2.2 ความพึงพอใจของครูโรงเรียนศึกษาปัญญา ท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการจัด 
การเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)    

3. เน้ือหาท่ีใชใ้นการฝึกอบรม ประกอบด้วย 1) การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษาและวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. ระยะเวลา ท่ีใช้ในการฝึกอบรม  ใช้เ วลาจ านวน  286 วัน  ตั้ งแต่ว ัน ท่ี  18 พฤษภาคม พ.ศ .  2563 ถึง  
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564  
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 1. หลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 
(ฉบบัปรับปรุง 2560) 
 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การเร่ืองการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 

ขั้นตอนการพฒันาเคร่ืองมือ 
1. หลกัสูตรการฝึกอบรม เร่ือง หลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ผูว้ิจัยใช้แนวคิดเก่ียวกับการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ (Tyler, 1950)  
มีขั้นตอนในการพฒันา 4 ขั้นตอน ได้แก่ การก าหนดจุดประสงค์ การเลือกเน้ือหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ การจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้  [15]   

ขั้นที ่1 การก าหนดจุดประสงค์ 
 ด าเนินการโดยศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน จากการวิเคราะห์หลกัสูตร หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบบั
ปรับปรุงพทุธศกัราช 2560) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม ผูว้จิยัไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรไวด้งัน้ี 
 1) เพ่ือใหค้รูผูส้อนเขา้ใจหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรับปรุงพทุธศกัราช 2560) 
 2) เพ่ือให้ครูผูส้อนสามารถออกแบบการสอนและจดัท าแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551(ฉบบัปรับปรุงพทุธศกัราช 2560) 
 3) เพื่อใหค้รูผูส้อนมีเจตคติท่ีดีในการออกแบบการสอนและจดัท าแผนการเรียนรู้เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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 ขั้นที ่2 การเลือกเน้ือหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ผูว้ิจยัก าหนดเน้ือหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ และก าหนดองคป์ระกอบในหลกัสูตร ซ่ึงหลกัสูตรการฝึกอบรม 
เร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 
 ขั้นที ่3 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
 หลกัสูตรฝึกอบรมเร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 
(ฉบบัปรับปรุง 2560) ไดก้ าหนดแนวทางของการฝึกอบรม เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1) เนน้กระบวนการฝึกอบรมโดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้   
 2) เน้นการจัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้รับการอบรมแต่ละคนได้ลงมือปฏิบัติจริงเก่ียวกับการสร้าง
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ขั้นที ่4 การประเมนิผลการเรียนรู้ 
การประเมินผลตอ้งสอดคล้องกับจุดประสงค์ และเพ่ือท่ีจะตรวจสอบดูว่าการจัดการเรียนการสอนได้บรรลุตาม

จุดประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ สมควรจะมีการปรับแกใ้นส่วนใดบา้ง โดยพิจารณาจากส่ิงต่อไปน้ี 
 1) ก าหนดจุดประสงคท่ี์จะวดัและพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
 2) วดัและวเิคราะห์สถานการณ์ท่ีจะท าใหเ้กิดพฤติกรรมเหล่านั้น 

 3) ศึกษาส ารวจขอ้มูลเพ่ือสร้างเคร่ืองมือท่ีจะวดัพฤติกรรมเหล่านั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 4) ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวดัโดยใชเ้กณฑ ์ความเป็นปรนยั (objectivity) ความเท่ียง (reliability) และความ

ตรง (validity) 
  5) การพิจารณาผลการประเมินใหเ้ป็นประโยชน์ เพ่ืออธิบายผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม การอธิบาย
ถึงส่วนดีของหลกัสูตรหรือส่ิงท่ีจะตอ้งปรับแก ้เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 
 1.2 ตรวจสอบคุณภาพหลกัสูตร 

 ผูว้ิจยัด าเนินการน าร่างหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิดา้นการ
พฒันาหลกัสูตร จ านวน 3 ท่านและผูท้รงคุณวฒิุดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา จ านวน 2 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม
และความสอดคลอ้งของหลกัสูตร โดยใชแ้บบประเมินจ านวน 1 ฉบบั ทั้งน้ีผูว้ิจยัก าหนดเกณฑก์ารพิจารณาความเหมาะสมและ
ความสอดคลอ้งของหลกัสูตรฝึกอบรม ซ่ึงจะตอ้งมีค่าเฉล่ียมากกวา่หรือเท่ากบั 3.50 ความหมายของระดบัคะแนนและเกณฑ ์

 1.3 การปรับปรุงหลกัสูตรก่อนไปทดลองใช้  
 ผูว้ิจยัน าขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ  ทั้ ง 5 ท่านมาพิจารณาปรับแกไ้ขหลกัสูตรให้มีความเหมาะสม ก่อนน าไป

ทดลองใช ้
 1.4 การทดลองใช้หลกัสูตร 
 หลังจากผู ้วิจัยได้ปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะขอผู ้ทรงคุณวุฒิแล้วแล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

(ครูโรงเรียนศึกษาปัญญา) จ านวน 30 คน  ด าเนินการฝึกอบรมระหว่างวนัท่ี 18 – 19 ตุลาคม 2562 สถานท่ีในการอบรม ห้อง
ประชุมโรงเรียนศึกษาปัญญา   จงัหวดัเพชรบุรีโดยผูว้ิจยัไดเ้ชิญนางสุภคัญาณี   สุขส าราญ ผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลเป็นวทิยากร 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง การเร่ืองการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 
 2.1 การสร้างแบบทดสอบ เร่ืองหลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
10 (September - December) 135  - 144  (2020) Vol. 10, No. 3 

140 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 10 (ฉบับที่ 3)  กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563 

  1) ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
  2) วเิคราะห์โครงสร้างเน้ือหา ใหค้่าน ้ าหนกัและก าหนดจ านวนขอ้สอบ 
  3) ก าหนดชนิดของแบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรม เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
จ านวน 30 ขอ้ 
  2.2 การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ 
  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ผูว้ิจัยน าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนแลว้ให้ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการวดัและ
ประเมินผล จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ภาษาท่ีใช้และความถูกต้องของแบบทดสอบ 
วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (index of item objective: IOC) ค่าดัชนีความสอดคล้องตอ้งเท่ากับหรือมากกว่า 0.5 จึงถือว่า
แบบทดสอบนั้น มีความสอดคลอ้งกนัและสามารถน าไปใชไ้ด ้  
  2.3 การปรับปรุงแบบทดสอบก่อนไปทดลองใช้  
  ผูว้ิจยัน าขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวฒิุ  ทั้ ง 3 ท่านมาพิจารณาปรับแกไ้ขแบบทดสอบให้มีความเหมาะสม ก่อน
น าไปทดลองใช ้
  2.4 การทดลองใช้แบบทดสอบ 
  1) น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้กบัครูโรงเรียนศึกษาปัญญา ท่ีเคย จ านวน 30 คน 
  2) น าผลการทดลองใช้มาวิเคราะห์ค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) และคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่า 
ความยาก (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก  (r) ตั้งแต่ 0.20 -1.00 จากผลการวิเคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของผูเ้ขา้รับการอบรม เร่ืองหลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบวา่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด โดยมีค่าความ
ยากอยูร่ะหวา่ง 0.37 - 0.73 และอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.30 - 0.95 
    3) หาค่าความเท่ียงของแบบทดสอบทั้งฉบบั โดยใชสู้ตร KR-20 ไดค้่าความเท่ียงของแบบทดสอบทั้งฉบบั 
เท่ากบั 0.90 
  4) จดัท าแบบทดสอบฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปทดสอบจริงในการฝึกอบรม 
 3. แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทีม่ต่ีอหลกัสูตรฝึกอบรม 
 ผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปส าหรับ ตอนท่ี 2 เป็น
แบบสอบถามแบบประมาณค่า   5 ระดบั  จ านวน 9 ขอ้ 
  3.1 การสร้างแบบสอบถาม 
  1)  ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 
  2) ก าหนดรายการท่ีจะสอบถาม ไดแ้ก่ ระยะเวลา กิจกรรม เน้ือหา ส่ือท่ีใช ้ความรู้และทกัษะของวทิยากร 
  3) สร้างแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั 
  3.2 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
  การตรวจสอบคุณภาพของสอบถาม ผู ้วิจัยน าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนแล้วให้ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการวดัและ
ประเมินผล จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ภาษาท่ีใช้และความถูกตอ้งของแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (index of item objective: IOC) ค่าดัชนีความสอดคล้อง ต้องมีค่าตั้ งแต่ 0.5 ข้ึนไป จึงถือว่า
แบบสอบถามนั้นสามารถน าไปใชไ้ด ้
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  3.3 การปรับปรุงแบบสอบถามก่อนไปทดลองใช้  
  ผูว้ิจยัน าขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวฒิุ  ทั้ง 3 ท่านมาพิจารณาปรับแกไ้ขแบบสอบถามให้มีความเหมาะสม ก่อน
น าไปทดลองใช ้
  3.4 การทดลองใช้แบบสอบถาม 
  1) น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้กบั จ านวน 30 คน 
  2) หาค่าความเท่ียงของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbrach’ 
Alpha) ส าหรับเกณฑก์ารพิจารณาวา่แบบสอบถามมีค่าความเท่ียงสูง ควรมีค่าตั้งแต่ 0.70 ข้ึน มีค่าความเท่ียงสูงสามารถน าไปใช้
ได ้   
  3) จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ก่อนและหลงัการฝึกอบรม โดยใชส้ถิติการ
ทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t- test for dependent) 

2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของหลกัสูตรฝึกอบรมเร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) โดยวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวจัิย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของหลกัสูตรการฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) หลงัฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  
ท่ีระดบั 0.05 (t = 21.95, Sig = 0.00)       
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของหลกัสูตรการฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) โดยภาพรวมของครูเห็นดว้ยในระดบัดีมาก (ค่าเฉล่ีย 4.80) 

ตอนที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ก่อนและหลงัการฝึกอบรม  ปรากฏผลดงัตารางท่ี 1 
 ตารางท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 

คะแนน N X S.D. D t df Sig. 
ก่อนอบรม     (pretest) 30 10.47 3.95 

16.06 21.95* 29 0.00 
หลงัฝึกอบรม (posttest) 30 27.07 2.36 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั < 0.5 
 จากตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบวา่คะแนนเฉล่ียหลงัฝึกอบรมสูงกวา่
ก่อนอบรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั < 0.5 
 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
10 (September - December) 135  - 144  (2020) Vol. 10, No. 3 

142 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 10 (ฉบับที่ 3)  กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของครูโรงเรียนปัญญาศึกษา ท่ีมีต่อหลกัสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)    
 ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของครูโรงเรียนปัญญาศึกษา ท่ีมีต่อหลกัสูตรการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 

รายการประเมนิ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.83 0.77 มากท่ีสุด 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 4.68 0.73 มากท่ีสุด 
3. กิจกรรมท่ีใชใ้นการอบรมมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.85 0.45 มากท่ีสุด 
4. กิจกรรมท าใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเกิดการเรียนรู้มากข้ึน 4.58 0.49 มากท่ีสุด 
5. การจดัเรียงเน้ือหามีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกนั 4.80 0.40 มากท่ีสุด 
6. ส่ือท่ีใชป้ระกอบการอบรมเหมาะสมกบัผูเ้ขา้อบรม 4.58 0.76 มากท่ีสุด 
7. วทิยากรมีความรู้และทกัษะในเน้ือหาการจดัอบรมเป็นอยา่งดี 4.93 0.41 มากท่ีสุด 
8. การน าเสนอเน้ือหาของวทิยากรสามารถเขา้ใจง่าย 4.85 0.68 มากท่ีสุด 
9. วทิยากรมีการบูรณาการองคค์วามรู้ต่างๆ ใหส้มัพนัธ์กบัเน้ือหา 
     สาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.88 0.72 มากท่ีสุด 

รวม 4.80 0.60 มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของครูโรงเรียนศึกษาปัญญา ท่ีมีต่อหลกัสูตรการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ในภาพรวม พบว่า  ครูโรงเรียนศึกษาปัญญา มีความพึง
พอใจในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.80 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ วิทยากรมีการบูรณา
การองค์ความรู้ต่างๆ ให้สัมพนัธ์กับเน้ือหาสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.88 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72 รองลงมาไดแ้ก่ดา้นการน าเสนอเน้ือหาของวิทยากรสามารถเขา้ใจง่าย มีความพึง
พอใจในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.85 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 
 

อภิปรายผลการวิจัย   
 จากการสรุปผลการวจิยัท่ีน าเสนอขา้งตน้ ผลการวจิยัดงักล่าวมีประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
 1. การพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ท่ีไดม้าจากการฝึกอบรมครูโรงเรียนศึกษาปัญญา อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 
ประกอบดว้ย หัวหนา้วิชาการ หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และคุณครูผูส้อนในแต่ละรายวิชา พบวา่ครูสามารถน าเน้ือหาท่ีไดจ้าก
การฝึกอบรมไปใชใ้นการวางแผนการออกแบบการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงส่งผลใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
นอกจากน้ีการท่ีครูมีผลสัมฤทธ์ิหลงัฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนฝึกอบรม เป็นเคร่ืองช้ีวา่ ครูมีความรู้ ความเขา้ใจเกิดทกัษะท่ีจะน าไปใช้
ในการออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ให้ครอบคลุมกระบวนการทุกขั้นตอน และหลกัสูตรการฝึกอบรม โดยไม่มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญันั้น [16] เน่ืองมาจากหลกัสูตรจดัอบรมครูท่ีเป็นครูผูส้อนนั้นมีความรู้พ้ืนฐานเดิมอยูแ่ลว้  เพียงแต่เขา้มาอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพนูประสบการณ์จากความรู้เดิมแลกเปล่ียนประสบการณ์การสอนซ่ึงกนัและกนั โดยวทิยากรจดัใหค้รูฝึกปฏิบติัขั้นตอนตั้งแต่
การก าหนดวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม การออกแบบการจดัการเรียนรู้ การจดัท าโครงสร้างรายวิชา การเขียนค าอธิบายรายวิชา  
การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ เป็นตน้ โดยการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายของวทิยากรท่ีเนน้การลงมือปฏิบติัส่งผลใหค้รูสามารถน า
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หลกัการเหล่าน้ีไปเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชูชยั สมิทธไกร ท่ีกล่าววา่ หลกัการฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากรให้
เกิดการพฒันาอยา่งเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดรั้บการพฒันาและปรับปรุงตนเอง ใหมี้ทกัษะ ความรู้ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และส่งผลให้การปฏิบติังานของครูผูส้อนไดมี้การปรับปรุงและพฒันา
นวตักรรมการสอนใหม่ๆ ข้ึนมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน [17]   
 2. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อหลกัสูตรการฝึกอบรม ฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)    

จากผลวิจัยท่ีพบว่า ในภาพรวมครูมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.80 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั  0.60  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูว้ิจยัไดก้ าหนดวตัถุประสงคใ์นการฝึกอบรม ครอบคลุมทั้ง 3 ดา้น คือ ความรู้ เจตคติ
และทกัษะ นอกจากน้ียงัเลือกเน้ือหาในการฝึกอบรมเก่ียวกบัดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรใน
รายวชิา คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษาและวทิยาการค านวณ มีการยกตวัอยา่งท่ีหลากหลาย และลงมือปฏิบติัอยา่งชดัเจน ซ่ึงผูเ้ขา้รับการ
อบรมเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีสามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนไดเ้ป็นอย่างดี  นอกจากน้ีการฝึกอบรมเนน้กระบวนการกลุ่ม 
โดยใหค้รูไดท้ างานร่วมกนัในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น ระดมสมอง 
และลงมือปฏิบติัจริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประวีณา เอ่ียมยี่สุ่น [18]   และสอดคลอ้งกบัไพบูลย ์ อ่อนมัง่ และคณะ ท่ีกล่าว
ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรมีดงัน้ี 1. วเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการฝึกอบรม ตอ้งพิจารณาถึงสภาพปัจจุบนัท่ีมีปัญหาเกิดข้ึน 
และคาดการณ์อนาคตไดอ้ยา่งถูกตอ้งใกลเ้คียง เพ่ือจะไดว้างแผนการฝึกอบรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 2. ก าหนดวตัถุประสงค ์ ในการ
ฝึกอบรมโดยทั่วไปจะมุ่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน 3 ด้าน คือ ความรู้ เจตคติและทักษะ ดังนั้นในการก าหนด
วตัถุประสงคจึ์งควรก าหนดใหค้รอบคลุม คุณลกัษณะท่ีคาดหวงัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในผูรั้บการอบรม 3. เลือกเน้ือหาในการ
ฝึกอบรมท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาและการแก้ไขปัญหาของสถานศึกษา และควรเลือกพิจารณาเลือกเน้ือหาท่ีทนัสมยั ทนัต่อ
เหตุการณ์ น่าสนใจและเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้ขา้รับการอบรม 4. ออกแบบการเรียนการสอน  ตอ้งก าหนดขั้นตอนต่างๆ ให้
เช่ือมโยงสอดคลอ้งกนัในทุกองคป์ระกอบ ตั้งแต่ การออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ จะตอ้งก าหนดเน้ือหาสาระ กิจกรรม วิธีการ
สอน การวดัและประเมินผล  ส่ือและแหล่งเรียนรู้ เป็นตน้  [19]   

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิย  
1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใชก้ารฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) มีการออกแบบการอบรมและผลสมัฤทธ์ิทางการอบรมไดต้ามเกณฑ ์
ดว้ยเหตุน้ีทางโรงเรียนศึกษาปัญญา จึงควรขยายผลการฝึกอบรมไปยงัโรงเรียนบริเวณใกลเ้คียง 
 2. จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ ความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด ในทุกหวัขอ้ก็ตาม แต่ผูเ้ขา้รับการ
อบรมไดเ้สนอแนะใหมี้การขยายเวลาในการอบรมใหม้ากกวา่น้ี  
 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยเพื่อพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมอ่ืนๆ เช่น หลกัสูตรสถานศึกษา การวดัและประเมินผล การวิจัยเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้และการผลิตส่ือท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
 2. ควรมีการศึกษาและพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมส าหรับระดบัปฐมวยั 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาระดบัประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั
ราชบุรี 2) ศึกษาปัจจยักระบวนการจดัเก็บภาษีอากรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั
ราชบุรี และ 3) เสนอแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี   
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ประชากร ไดแ้ก่ บุคลากรกองคลงัสังกัดองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรีใน 10 
อ  าเภอ จ านวน 112 แห่งๆ ละ 4 คน รวมเป็น 448 คน ก าหนดกลุ่มตวัอย่างใชสู้ตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)  ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 87 แห่ง 
จ านวน 348 คน สุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่ แบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก่  ร้อยละ  (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean)    ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน( Standard Deviation) การแจกแจงความถ่ี (Frequency  Distribution) และ
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่  การทดสอบค่าที (t- Test ) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One- Way Analysis of 
Variance) การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน(Multiple Regression Analysis)  และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis ) 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรีในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก   ประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีอากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นสถานท่ีและวสัดุอุปกรณ์  อยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย  4.06  
ดา้นงบประมาณ  มีค่าเฉล่ียรองลงมา  4.02  และดา้นโครงสร้างของภาษีอากรมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  3.86  2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจังหวดัราชบุรีประกอบด้วย  2.1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ต  าแหน่ง  
ระดับการศึกษา  สาขาวิชาท่ีส าเร็จ  ประสบการณ์การการท างานท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท่ีแตกต่างกัน  
2.2)  ปัจจยักระบวนการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรีอยู่ในระดบัมาก  ประกอบดว้ย การวางแผน
ด าเนินงานจดัเก็บภาษี และการด าเนินงาน มีค่าเฉล่ียสูดสุด  4.06  การติดตามควบคุมผลการด าเนินงานจดัเก็บภาษีมีค่าเฉล่ีย 4.02  และร่วมกนั
อธิบายความแปรปรวนของระดบัประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี ไดร้้อยละ 31.5 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 3) แนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใน
เขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี พบว่า ดา้นโครงสร้างภาษีควรปรับปรุงอตัราการจดัเก็บภาษีให้เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั มีมาตรการ
บังคับการจัดเก็บภาษีส าหรับผูท่ี้หลีกเล่ียงการเสียภาษี ปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้เป็นระบบ สามารถจัดเก็บได้ถูกต้องและเป็นธรรม  
ดา้นเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บควรจดัฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทกัษะอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง สร้างจิตส านึกในการใหบ้ริการทุกคนอย่าง
เสมอภาค สร้างขวญัและก าลงัใจแก่เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน และดา้นบรรยากาศท่ีเอ้ือให้ปฏิบติัตามกฎหมายภาษี ควรมีมาตรการจูงใจให้
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ประชาชนเต็มใจมาช าระภาษี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งให้ความรู้แก่ประชาชนในการน าเงินภาษีมาใชพ้ฒันาทอ้งถ่ินสร้างค่านิยมรัก
ทอ้งถ่ินของตนเอง และควรเพ่ิมช่องทางการใหบ้ริการช าระภาษีผา่นทางธนาคาร ไปรษณีย ์หรือระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อความสะดวก รวดเร็ว 
 

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ  การจดัเก็บภาษี  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

Abstract  
The objectives of this  research were  1) to study the level  efficiency of tax collection of  local administrative organizat ion in 

Ratchaburi province  2) to study  factors affecting the efficiency of tax collection of local administrative organization in Ratchaburi province, 
and  3) to  propose guideline to strengthen  efficiency  of  tax collection of  local administrative organization in Ratchabu ri province.  
This research was the survey research. The population and the sample groups was personnel in the finance division  of the local 
administrative organization from 112 locations consisted of 4 staffs for each location, total 448 people . The sample size wa s calculated by 
Taro Yamane. The samples of 348 people was recruited by 87  locations  using  the simple  random  sampling .The instruments was 
questionnaires,   
the statistics employed for data analysis were percentage, mean, standard deviation, frequency, t -test , One way ANOVA, stepwise multiple 
regression analysis and content analysis. 

 Research finding showed that 1) the level efficiency of tax collection of local administrative organization in Ratchaburi pro vince 
was overall and in each individual aspect at a high level, efficiency of tax collection of  local administrative organization, the location and 
materials were at high level mean 4.06,  budget side the mean followed by 4.02  tax structure has the lowest mean of 3.86 2) factors affecting 
the efficiency of tax collection of local administrative organization in Ratchaburi province, 2.1) Personal characteristic factors in terms of 
gender, age, position, education, field of study or degree, different work experiences affect the taxation efficiency that we re  different, and 
2.2) The methods of tax collection of local administrative organization in Ratchaburi province at a high level were providing guidelines in 
the development of tax collection, operation planning at a high level and mean of 4.06 and controlling the mean of 4.02. The variance were 
analyzed for the efficiency of tax collection of local administrative organization in Ratchaburi province which was found at 31.5%, at the 
0.05 level of significance. 3) The guidelines to optimize the efficiency improvement of tax collection of  local ad ministrative organization 
in Ratchaburi province consisted of revenue structure, the improvement of tax rate, the legal measures to combat tax evasion,  the staffs 
working on tax collection should be trained annually in order to enhance their knowledge as w ell as skills, build their consciousness in 
equitable service, propose the morale for job performance, create the organizational climate, drive tax incentives for suppor ting taxpayers’ 
willingness, the leaders in local community should enrich people’s awareness in local styles and the channels for taxpayers should be 
increased such as banking, mailing or internet.  

    

Keywords : Efficiency , Tax Collection, Local Administrative Organization 
 
 

บทน า   
ในปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จดัเก็บรายไดข้องตนเองคิดเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัรายรับ

ทั้งหมดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เม่ือมีการถ่ายโอนภารกิจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามแผนกระจายอ านาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  อ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีมากข้ึน แต่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่สามารถ
พึ่งรายไดข้องตนเองได ้ยงัตอ้งพ่ึงพาเงินช่วยเหลือจากรัฐเน่ืองจากขาดประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายได ้ [1] โดยเปรียบเทียบ 
จากขอ้มูลการจดัเก็บรายไดใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- พ.ศ. 2560 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มูลการจดัเก็บรายไดใ้นปีงบประมาณ พ.ศ.  2559  (หน่วย:ลา้นบาท) 

ล าดบัท่ี ช่ือ อ าเภอ 
จดัเก็บเอง 
(ลา้นบาท) 

รัฐจดัสรร 
(ลา้นบาท) 

เงินอุดหนุน 
(ลา้นบาท) 

รวม 
(ลา้นบาท) 

1 อ าเภอเมือง 230.57 1,235.84 842.47 2,308.88 
2 อ าเภอบา้นโป่ง 101.67 568.46 555.90 1,226.03 
3 อ าเภอโพธาราม 60.77 482.33 474.37 1,017.47 
4 อ าเภอจอมบึง 18.91 183.94 161.79 364.64 
5 อ าเภอด าเนินสะดวก 52.16 289.45 272.15 613.76 
6 อ าเภอบางแพ 14.05 163.82 139.54 317.41 
7 อ าเภอปากท่อ 19.77 224.02 188.68 432.47 
8 อ าเภอวดัเพลง 2.68 56.97 42.33 101.98 
9 อ าเภอสวนผึ้ง 8.8 124.53 114.13 247.46 
10 อ าเภอบา้นคา 5.5 60.58 67.95 134.03 
 รวม 514.88 3,389.94 2,859.31 6,764.13 

 

ท่ีมา: ขอ้มูลรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ( 2559: 210-212)    
ตารางท่ี 2  ขอ้มูลผลการจดัเก็บรายได ้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หน่วย:ลา้นบาท) 

ล าดบัท่ี ช่ือ อ าเภอ 
จดัเก็บเอง 
(ลา้นบาท) 

รัฐจดัสรร 
(ลา้นบาท) 

เงินอุดหนุน 
(ลา้นบาท) 

รวม 
(ลา้นบาท) 

1 อ าเภอเมือง 224.78 791.04 973.70 2327.77 
2 อ าเภอบา้นโป่ง 88.54 298.32 318.84 692.40 
3 อ าเภอโพธาราม 55.08 459.82 481.83 998.06 
4 อ าเภอจอมบึง 16.50 177.36 179.01 372.80 
5 อ าเภอด าเนินสะดวก 52.9 289.61 275.14 624.65 
6 อ าเภอบางแพ 13.43 154.94 140.25 309.12 
7 อ าเภอปากท่อ 17.01 207.67 180.16 404.86 
8 อ าเภอวดัเพลง 5.03 54.73 33.70 93.45 
9 อ าเภอสวนผึ้ง 5.05 116.73 120.91 246.58 
10 อ าเภอบา้นคา 5.75 56.86 67.88 130.49 

 รวม 484.07 2607.08 2771.42 6,200.18 
 

ท่ีมา: ขอ้มูลรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 2560  ( 2560: 207-210)   
ขณะท่ีการจดัหาสาธารณูปโภคใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น มีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนมาก ซ่ึงในปัจจุบนั

องค์กรปกครองทอ้งถ่ินทุกแห่งประสบปัญหาเร่ืองการมีรายไดจ้ ากดั จึงท าให้การจดัหาสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ 
ไม่เพียงพอกับความตอ้งการของประชาชน ดังนั้นการคน้หาโอกาสและทางเลือกในการพฒันารายไดท่ี้สอดคลอ้งกับสภาวะ
ทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคมในทอ้งถ่ินนั้นๆ ประกอบกบัการควบคุมค่าใชจ่้ายให้มีระดบัท่ีเหมาะสม เป็นการแกปั้ญหาท่ีท าให้
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ทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน การเพ่ิมหารายไดห้ลกัจากการรับจดัสรรจากรัฐ ท าให้สถานการณ์คลงัขององคก์ารปกครองทอ้งถ่ินไม่
มัน่คงในระยะยาวจะพ่ึงพาตนเองไม่ได ้ควบคู่ไปกบัการกระจายอ านาจการปกครองจากราชการส่วนกลางไปยงัราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน และส่วนกลางยงัมีการโอนภารกิจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอิสระในการปกครอง
ตนเองมากข้ึนความสามารถและประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายไดห้รือภาษีก็ทวีความส าคญั และเป็นหัวใจของการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืน  องค์กรปกครองทอ้งถ่ินมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การเงินการคลงั  และมีอ านาจ
หน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากน้ียงัก าหนดให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  เพ่ือพฒันาการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองทอ้งถ่ินเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง [2]  

ดว้ยเหตุดงักล่าวปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงถือว่าเป็น 
ส่ิงส าคญัอย่างยิ่ง ในฐานะท่ีผูศึ้กษาเป็นพนกังานส่วนต าบลท่ีปฏิบติังานในฐานะพนกังานส่วนต าบลสังกดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบา้นไร่  อ าเภอเมือง  จงัหวดัราชบุรี พบว่า การจดัเก็บภาษีอากรของแต่ละปีขององค์การบริหารส่วนต าบล มีการจดัเก็บ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น มีลูกหน้ีคา้งช าระภาษี ผูท้  าหน้าท่ีเสียภาษีอากรตอ้งเสียค่าปรับเน่ืองจากช าระเงินล่าชา้กว่าก าหนด 
ปัญหาประชาชนผูเ้สียภาษีอากรขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดเก็บภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
ปัญหาเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บภาษีอากรของรัฐขาดการประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนมาช าระภาษีอากรตามหน้าท่ีของ
พลเมืองดี ปัญหาขาดแคลนเจา้หน้าท่ีรัฐ ปัญหาความรวดเร็วในการให้บริการ ปัญหาเจา้หน้าท่ีของรัฐขาดความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัระเบียบ กฎหมายเก่ียวกบัภาษีอากร ปัญหาเจา้หนา้ท่ียงัขาดประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากรใหค้รบตามทะเบียนคุมผู ้
ช าระภาษี ประชาชนผูเ้สียภาษีอากรขาดจิตส านึกในการเสียภาษีอากรและการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน ดว้ยปัญหาดงักล่าว  
ถือเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นอยา่งยิง่ 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย  
1. เพ่ือศึกษาระดบัประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยักระบวนการจดัเก็บภาษีอากร ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี 
3. เพื่อเสนอแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั

ราชบุรี 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี ดงัน้ี 
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         ตวัแปรต้น                                                                             ตวัแปรตาม 
  ( Independent  Variables)             (Dependent Variables)               
      

  ปัจจยัส่วนบุคคล 
     - เพศ 
    - อาย ุ
    - ต าแหน่ง 
    - ระดบัการศึกษา 
   - สาขาวชิาท่ีส าเร็จ 

         
 
 
 
                    ปัจจยักระบวนการจดัเกบ็ภาษี 
- การวางแผนด าเนินงานจดัเก็บภาษี 
           ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย  ระเบียบของเจา้หนา้ท่ี 
           การประชาสมัพนัธ์ 
- การด าเนินงาน 
- ติดตามและควบคุมผลการด าเนินงานจดัเก็บภาษี 
   

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี  

กลุ่มประชากร คือ บุคลากรกองคลงัสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี จ านวน 112 แห่ง ๆ ละ 
4 คนรวมเป็น 448 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหนา้งาน  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้ เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีท่ีปฏิบติังานดา้นการจดัเก็บภาษีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรีใน 10  อ าเภอ จ านวน 87 แห่งๆ ละ4 คน รวม 348 คน ดว้ยสูตรการก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)   
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลเป็นแบบเลือกตอบ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุต าแหน่ง ระดบัการศึกษา สาขาวชิาท่ีส าเร็จ 
และประสบการณ์การท างาน จ านวน 6 ขอ้ 

ประสิทธิภาพการจดัเกบ็ภาษ ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่: 

ในเขตพื้นทีจ่งัหวดัราชบุรี 
-  การท างานของเจา้หนา้ท่ี 
-  งบประมาณ 
-  สถานท่ีและวสัดุอุปกรณ์ 
-  โครงสร้างของภาษีอากร 
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 ส่วนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัระดบัประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 4  เร่ือง 
จ านวน 16 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยักระบวนการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย  3 เร่ือง จ านวน 30 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean)  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard  Diviation )  การทดสอบค่าที (t-test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA ) 
การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  (Stepwise Multiple Regression Analysis) และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)     

 

ผลการวจัิย 
 ขอ้มูลทัว่ไปของเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายไดท่ี้ท าการศึกษาจ านวน 348  คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 52.59  มีอายอุยูร่ะหวา่ง  41-50  ปี  คิดเป็นร้อยละ 42.24  ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้คิดเป็น
ร้อยละ 52.59  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 43.68 ส าเร็จสาขาวชิาการเงิน คิดเป็นร้อยละ 37.93  และมีประสบการณ์
การท างานดา้นการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีมากกวา่ 5  ปี คิดเป็นร้อยละ  45.69  

ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  4.00   
เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบว่า  ด้านสถานท่ีและวสัดุอุปกรณ์มีค่าเฉล่ียสูงสุด  4.06 รองลงมาดา้นงบประมาณ  มีค่าเฉล่ีย  4.02   
ดา้นการท างานของเจา้หนา้ท่ี มีค่าเฉล่ีย  3.94  และโครงสร้างของภาษีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  3.86   

หน่วยงานจดัเก็บรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั ไดแ้ก่  เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากรท่ีไม่แตกต่างกนั อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากรท่ีแตกต่าง
กนั  ต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากรท่ีแตกต่างกนั ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากรท่ีแตกต่างกนั  สาขาท่ีส าเร็จส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากรท่ีแตกต่างกนั  และ
ประสบการณ์การท างานท่ีต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีท่ีแตกต่างกนั  

ปัจจัยกระบวนการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  3.98   
เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบว่า  ดา้นการวางแผนด าเนินงานจดัเก็บภาษี และการด าเนินงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.06  รองลงมาการ
วางแผนด าเนินงานจดัเก็บภาษีใน เร่ืองความรู้เก่ียวกบั  กฎหมาย  ระเบียบมีค่าเฉล่ีย  4.04  การติดตามและควบคุมผลการด าเนินงาน
จดัเก็บภาษี มีค่าเฉล่ีย 4.02 และการวางแผนด าเนินงานจดัเก็บภาษีใน เร่ือง  การประชาสมัพนัธ์มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 3.76 

แนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี 
พบว่า ดา้นโครงสร้างภาษีควรปรับปรุงอตัราการจดัเก็บภาษีให้เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั มีมาตรการบงัคบัการ
จดัเก็บภาษีส าหรับผูท่ี้หลีกเล่ียงการเสียภาษี ปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้เป็นระบบ สามารถจดัเก็บไดถู้กตอ้งและเป็นธรรม ดา้น
เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บควรจดัฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และทกัษะอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง สร้างจิตส านึกในการใหบ้ริการทุกคน
อย่างเสมอภาค สร้างขวญัและก าลงัใจแก่เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน และด้านบรรยากาศท่ีเอ้ือให้ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี ควรมี
มาตรการจูงใจให้ประชาชนเต็มใจมาช าระภาษี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งให้ความรู้แก่ประชาชนในการน าเงินภาษีมาใช้
พฒันาทอ้งถ่ินสร้างค่านิยมรักทอ้งถ่ินของตนเอง และควรเพ่ิมช่องทางการให้บริการช าระภาษีผ่านทางธนาคาร ไปรษณีย ์หรือ
ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อความสะดวก รวดเร็ว  
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ตารางที ่ 3 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบปัจจยักระบวนการจดัเก็บภาษีกบัประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี 

 ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี 
b SEb ß t Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 1.033   4.380 0.000 
การวางแผนด าเนินงาน 0.314 0.336 0.283 4.077 0.000 
การด าเนินงาน 0.252 0.327 0.229 4.340 0.000 
การติดตามและควบคุม 0.158 0.325 0.149 2.259 0.025 
R =  0.562   R2 = 0.315  S.E. = 0.325  F = 52.813  Sig. = 0.000 

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางพบวา่  กระบวนการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย การวางแผนด าเนินงานจดัเก็บ

ภาษี การด าเนินงาน  การติดตามและควบคุมผลการด าเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีและร่วมกนัอธิบายความ
แปรปรวนของระดบัประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดร้้อยละ 31.5 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.562   และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (S.E.) 
เท่ากบั 0.325  

ตารางที ่4  แสดง ระดบัประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวมขอ้ความ 

n = 348 
ระดบัประสิทธิภาพ 

  S.D. 
1 การท างานของเจา้หนา้ท่ี 3.94 0.09 มาก 
2 งบประมาณ 4.02 0.12 มาก 
3 สถานท่ีและวสัดุอุปกรณ์ 4.06 0.12 มาก 
4 โครงสร้างของภาษี 3.86 0.76 มาก 

รวม 4.00 0.45 มาก 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ีย  4.00  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นสถานท่ีและวสัดุ
อุปกรณ์ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  4.06  และดา้นงบประมาณ มีค่าเฉล่ียรองลงมา 4.02  และระดบัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้น
โครงสร้างของภาษีมีค่าเฉล่ีย 3.86        
 

อภิปรายผล  
ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี

พบวา่  ประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี
อาจจะเป็นเพราะมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างตามนโยบายของรัฐในการปฏิรูประบบราชการท่ีตอ้งการให้หน่วยงานภาครัฐมี
ขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพในการท างานสูงข้ึน จึงอาจเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าใหร้ะดบัประสิทธิภาพในการเก็บภาษีอยูใ่นระดบั
มาก เช่น มีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการท าฐานขอ้มูลและกระบวนการจดัเก็บภาษี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของยอดยิง่ 
รักสัตย ์[3] ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานส่วนต าบลในจงัหวดัล าปาง  ผลการศึกษา
พบวา่ การปฏิบติังานของพนกังานในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมากและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรนิภา  กญัญาหัตถ์
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[4] ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  ผลการศึกษาพบวา่ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 ปัจจยัส่วนบุคคลกบัประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผลการศึกษาพบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากรท่ีไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกนกวรรณ  ธนาเลิศสมบูรณ์ [5] ศึกษาเร่ือง
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการกองการเงิน และบญัชี กรมชลประทาน  อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากรท่ีแตกต่างกันสอดคลอ้งกับงานวิจยัของพรวรรณ จันทรสุข [6]  ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ส านกังานคลงัจงัหวดั   ต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี
อากรท่ีแตกต่างกันสอดคลอ้งกับงานวิจยัของวสันต์ นนทะสัน[7] ศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ตามทรรศนะของพนกังานส่วนต าบล  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บ
ภาษีอากรท่ีแตกต่างกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสาธิต  แกว้รากมุก [8] ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล  สาขาท่ีส าเร็จส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากรท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ     มณฑกานต์  หวงัถนอม [9] ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานส่วนต าบล  
ในอ าเภอทบัสะแก  และประสบการณ์การท างานท่ีต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของยอดยิง่ รักสตัย ์[10] ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบลในจงัหวดัล าปาง 
 จากการศึกษาปัจจยักระบวนการจดัเก็บภาษีอากรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรีพบวา่ 
 ด้านการวางแผนการด าเนินงานจัดเก็บภาษี เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามล าดบัมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรก คือ จดัท าแผนในการปฏิบติังานจดัเก็บภาษี ให้บรรลุ
ตามจุดประสงค ์ ไดก้ าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย วธีิการ ด าเนินงาน งบประมาณ อตัราก าลงั และ ระยะเวลาไวอ้ยา่งชดัเจน และ
แจ้งให้ผูท่ี้อยู่ในข่ายตอ้งเสียภาษี  ยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิ์นสอดคลอ้งกับงานวิจยัของอุดม ทุมโฆสิต [11] โดยกล่าวว่า
ประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีตอ้งมีการวางแผน เป้าหมายและวิธีการให้ชดัเจน ง่ายและสะดวกต่อการจดัเก็บ ระบบฐานขอ้มูลท่ี
แจ้งให้ผูท่ี้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี  ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ท่ีไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่มีการปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอ  
จะไม่สามารถติดตามการเก็บภาษีไดอ้ยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วยซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรรณพิลาส สมศรี [12] ไดใ้หค้วามส าคญั
กับการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบประเมินภาษีกับทรัพยสิ์นของผูเ้สียภาษีในการช าระภาษีทุกรายและมีการจดัท าคู่มือ
ปรับปรุงทะเบียนผูเ้สียภาษี ทะเบียนโรงเรือนและภาษีป้าย ประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีผูจ้ดัเก็บภาษี มีความรู้ ความเขา้ใจในการ
จดัเก็บ  มีความเอาใจใส่และใหบ้ริการแก่ผูเ้สียภาษีเป็นอยา่งดี และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเดือนนอ้ย จนัทรสาขา [13] โดยกล่าว
วา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีคือเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบและไดรั้บการอบรมอยูป่ระจ าทุกปี
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของทนงศกัด์ิ   รัตนโสภณ [14] ซ่ึงพบวา่การประชาสมัพนัธ์โดยใชส่ื้อตามสายเป็นวธีิการท่ีง่ายท่ีสุดและ
มีการจูงใจในรูปแบบการแจกของ หรือจบัสลากรางวลัจากใบเสร็จรับเงิน 
 ด้านการด าเนินงาน  เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พิจารณา
เป็นรายขอ้เรียงตามล าดบัมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก  คือ จดัท าป้ายแสดงขั้นตอนการช าระภาษีไวอ้ย่างชดัเจน และเขา้ใจง่าย
จัดเตรียมสถานท่ีไวใ้ห้กับผูเ้สียภาษีอย่างเพียงพอ ออกบริการรับช าระภาษีนอกส านักงานและรับช าระภาษีผ่านธนาคารหรือ
ช่องทางอ่ืน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวีระศกัด์ิ  เครือเทพ [15] ไดก้ล่าวถึง  การปรับปรุงการให้บริการส านกังาน ไดแ้ก่  การส่ง
เอกสารเพ่ือแจง้จ านวนภาษีท่ีตอ้งช าระให้แก่ประชาชนผูท่ี้มีหนา้ท่ีเสียภาษี การแจง้ก าหนดออกหน่วยรับช าระภาษีเคล่ือนท่ีตาม
สถานท่ีท่ีก าหนด  เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเสียภาษี 
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ด้านการติดตามและควบคุมผลการด าเนินงานจัดเก็บภาษี เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามล าดบัมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก คือ  เจา้หน้าท่ีจดัเก็บรายไดป้ฏิบติั
หนา้ท่ี ตามความรับผิดชอบของตนอยา่งเคร่งครัดดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ออกหลกัฐานการรับเงินครบถว้น  สรุปผลการท างาน
ของเจา้หนา้ท่ีการจดัเก็บภาษีทุกวนัเป็นปัจจุบนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณรงค ์ เขมวิรัตน์ [16] ไดก้ล่าวถึงแนวทางการจดัเก็บ
ภาษีอยา่งมีประสิทธิภาพ  เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งรับผิดชอบและจะตอ้งมีความซ่ือสตัยสุ์จริต เพราะเป็นส่ิงส าคญัต่อความเช่ือถือ
ของประชาชน ฉะนั้นจึงตอ้งระมดัระวงัมิใหเ้กิดการทุจริตในดา้นการเงินข้ึน  นั้นคือตอ้งมีการตรวจสอบ ควบคุมเงินภาษีท่ีเก็บได้
ใหถู้กตอ้งตรงกบั หลกัฐานและสรุปผลการท างานการจดัเก็บภาษีทุกวนัเป็นปัจจุบนั 

 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมีการพฒันาเจา้หนา้ท่ี โดยการจดัอบรมเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้อยา่งสม ่าเสมอและมีทกัษะการพดูและสร้างจิตส านึกใน

การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย์  มีความเท่าเทียมกนัในการให้บริการแก่ประชาชน เจา้หน้าท่ีมีความเต็มใจท่ีจะอ านวยความ
สะดวก  และประเมินภาษีไดถู้กตอ้งตามกฎหมาย     

2. งบประมาณ ควรเพ่ิมงบประมาณให้เพียงพอในการจัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย โดยการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบติังาน เพ่ือรองรับรูปแบบการจดัเก็บภาษีทุกประเภทอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดเก็บภาษี ควรมีการปรับปรุงใหม่  เพ่ือให้สอดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
โดยมีหลกัเกณฑเ์ป็นมาตรฐานเดียวกนั เพ่ือน าไปใชใ้นการค านวณภาษีอยา่งเหมาะสมและเกิดความยติุธรรมในการด าเนินการทัว่
ประเทศ 

4. การประชาสัมพนัธ์ ควรจดัท าแผนประชาสัมพนัธ์ การออกช าระภาษีนอกสถานท่ีท่ีเป็นประจ าทุกปีเพื่อสร้างความรู้
ความเขา้ใจในการช าระภาษีแก่ประชาชน 
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บทคดัย่อ 
บทความวิชาการน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือน าเสนอสาระส าคัญเก่ียวกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ซ่ึงมีความเช่ือ ในการศึกษาท่ียึด 

การปฏิบัติท่ีจะน าไปสู่การสร้างความรู้ เป็นการเรียนรู้ท่ีรวมการคิดวิเคราะห์กับประสบการณ์เข้าไวด้้วยกัน บทความน้ีจะน าเสนอ
สาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้จากการปฏิบติั ไดแ้ก่ ความหมายของการเรียนรู้จากการปฏิบติั ประโยชน์ของการเรียนรู้จากการปฏิบติั 
หลกัการและแนวคิดของการเรียนรู้จากการปฏิบติั องคป์ระกอบของกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบติั ขั้นตอนการเรียนรู้จากการปฏิบติั และ 
การประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบติั 
 

ค าส าคัญ : การเรียนรู้, การปฏิบติั 
 

Abstract  
The purpose of academic article presents the main point of action learning which based on educational in practice and knowledge 

creation-based approach that include analytical thinking and experience method. In addition, this academic article presents action lea rning 
content, such as action learning meaning, benefit of action learning, action learning principle, action learning process, factor of action 
learning process and action learning evaluation. 

    

Keywords : Learning, Action 
 
 

บทน า   
การเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ต่อเน่ืองและเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีความหมาย 

โดยการสนับสนุนของกลุ่มหรือทีมและเป็นการเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง จากการปฏิบติัจริงโดยสมาชิกในกลุ่มหรือทีม  
โดยกลุ่มสามารถเรียนรู้ปัญหาจากผลการปฏิบติัและการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัและสามารถถ่ายทอด ช่วยเหลือและสนบัสนุนสมาชิก
กลุ่มอ่ืนด้วย [1]  นอกจากการเรียนรู้ จากการปฏิบัติจะช่วยให้การเรียนรู้ปัญหาและกระบวนการ/วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแลว้ กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบติัยงัสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและกลุ่ม ดงันั้นการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจึงเป็นการเช่ือมโยงระหว่างการปฏิบติักับแนวคิด หลกัการหรือทฤษฎีได้อย่างเหมาะสม  จนสามารถน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน โดยยงัคงความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมไว ้และน าความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัมาผสมผสานไดอ้ย่าง
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ลงตวัโดยความร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้ง บนพ้ืนฐานของการยอมรับ การให้เกียรติ และความเสมอภาคของสมาชิกในกลุ่มหรือทีม 
ดงันั้นการเรียนรู้จากการปฏิบติัจึงไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นกระบวนการหน่ึงในการจดัการเรียนรู้ การฝึกประสบการณ์ การพฒันา
บุคคลและองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชนใหมี้ประสิทธิภาพ  
 

ความหมายของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
การเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์หรือการปฏิบติัของ

ตนเอง การเรียนรู้จากการปฏิบติัจึงท าให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถ/ทกัษะ เจตคติ ของตนเองและเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
ไดแ้กปั้ญหาของตนเองและแสวงหาค าตอบผ่านกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบดว้ยตนเองโดยการลงมือปฏิบติัจริง หรือศึกษา 
จากสถานการณ์จริง จากประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเองหรือกลุ่ม การเรียนรู้จาการปฏิบติัจึงเป็นกระบวนการท่ีมีความชดัเจน
จึงน าไป สู่การเป ล่ียนแปลง ดัง ท่ี  McGill & Brockbank [1] และ McGill & Beaty [2] ได้ให้ความหมายของการเ รียนรู้   
จากการปฏิบติั สรุปไดว้า่การเรียนรู้จากการปฏิบติั หมายถึงกระบวนการเรียนรู้และการสะทอ้นความคิด ดว้ยการสนบัสนุนจาก
กลุ่ม โดยการเรียนรู้ร่วมกันบนความสัมพนัธ์ระหว่างการสะท้อนความคิดกับการปฏิบัติ โดยอาศัยประสบการณ์เดิมและ
ประสบการณ์ใหม่เพ่ือหาแนวทางใหม่ท่ีเหมาะสมและเป็นไปได ้นอกจากน้ี ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการเรียนรู้จากการปฏิบติั
สรุปไดว้า่ [3], [4] การเรียนรู้จากการปฏิบติั เป็นกระบวนการท่ีบุคคลปฏิบติังานและเรียนรู้ไปพร้อมกนั เป็นการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนน าประสบการณ์เดิมท่ีมีอยูม่าผนวกรวมกบัองคค์วามรู้ใหม่ท่ีสร้างข้ึนดว้ยขั้นตอนท่ีเป็นระบบ การเรียนรู้จากการปฏิบติั    
ทางการศึกษาจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลอมรวมความรู้เดิมและประสบการณ์ใหม่เขา้ดว้ยกนัจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ี
น าไปสู่การแกปั้ญหาหรือพฒันางานไดท้ั้งของครู ผูเ้รียนและกลุ่ม โดยมีครูเป็นพ่ีเล้ียงและใหค้  าปรึกษาเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
และสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง การเรียนรู้จากการปฏิบติัไดถู้กน าไปใชใ้นวงการศึกษาอยา่งแพร่หลาย เช่น การท่ีครูเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนไดส้ร้างความรู้ ความสามารถ ทกัษะและเจตคติดว้ยตนเองและการเปิดโอกาสใหค้รูและผูเ้รียนไดคิ้ดแกปั้ญหาของตนเอง
และแสวงหาค าตอบไดด้ว้ยตนเองโดยการลงมือปฏิบติัในสถานท่ีและประสบการณ์จริง  

 

ประโยชน์ของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
การเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นการเรียนรู้มีประโยชน์ทั้งต่อผูเ้รียนและทีม เน่ืองจากเป็นการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้

ลงมือปฏิบติัและสะทอ้นคิด ดงัน้ี [4] 
 1. ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติมีลักษณะท่ีให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ร่วมกัน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้และสรุปองคค์วามรู้หรือแนวทางการแกปั้ญหาท่ีพบเพ่ือน าไปสู่การแกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. ผูเ้รียนเกิดความสามารถหรือทักษะในการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ สรุป สร้างองค์ความรู้ การจัดการและ 
การจดัเก็บขอ้มูล 
 3. ผูเ้รียนสามารถพฒันาระบบการคิดวิเคราะห์ เจตคติ และการเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือแกปั้ญหาของตนเองห้องเรียนและ
โรงเรียนท่ีจะน าไปสู่การพฒันาตนเอง และส่ิงแวดลอ้มรอบตวัอยา่งเหมาะสม 
 การเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองก่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจใน
ส่ิงท่ีเรียนรู้เป็นอย่างดีส่งผลให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ ดังนั้น การเรียนรู้จากการปฏิบัติจึงสามารถน าไปสู่ 
การประยกุตใ์ช ้ 
 1. การเรียนรู้จากการปฏิบติัสามารถน าไปใชใ้นการสนบัสนุนบุคคลให้ปฏิบติัตามความสนใจ ความสามารถและความ
ตอ้งการของบุคคล โดยการสนับสนุนให้บุคคลนั้นฝึกปฏิบติัจนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง หรือฝึกปฏิบติัจนเกิดความเช่ียวชาญ  
เกิดความเช่ือมัน่และมีความมัน่ใจวา่ตนเองสามารถท าไดแ้ละเกิดเจตคติและแรงจูงใจท่ีจะกระท าส่ิงนั้นดว้ยตนเองหรือกลุ่ม 
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 2. การเรียนรู้จากการปฏิบัติสามารถน าไปใช้ในการสนับสนุนการท างานร่วมกัน โดยการให้สมาชิกในกลุ่มได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีเกิดจากการปฏิบัติ และผลท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์ตรง รวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
กระบวนการ/วิธีการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน  โดยการส่ือสารทั้งทางตรงและทางออ้มอยา่งเป็นระบบดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ทนัสมยั
ตามสถานการณ์ปัจจุบนั จนก่อใหเ้กิดการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. การเรียนรู้จากการปฏิบติัสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาองคก์รสู่การเป็นองคก์รแห่งการสร้างนวตักรรม พฒันาบุคคล
สู่การเป็นบุคคลแห่งการสร้างนวตักรรม โดยอาศยัการเรียนรู้ร่วมกนั การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การถอดบทเรียน ท าให้บุคคลใน
องค์กรมีการพฒันาตนเองและสามารถพฒันาองค์กรอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้ งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากการเรียนรู้จาก 
การปฏิบติัไปสู่บุคคล องคก์ร หรือหน่วยงานอ่ืนได ้ 
 4. การเรียนรู้จากการปฏิบัติสามารถน าไปใช้เป็นกระบวนการในการพฒันาทกัษะการเรียนรู้  ของบุคคล ผูเ้รียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ได ้เน่ืองจากการพฒันาบุคคลให้มีความพร้อมในการอยูร่่วมกนัในศตวรรษท่ี 21 นั้นตอ้งอาศยัทกัษะท่ีส าคญัคือ 
ทกัษะการการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

หลกัการและแนวคิดของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
 การเรียนรู้จากการปฏิบติัเกิดข้ึนไดท้ั้งจากฐานความรู้เดิมและจากการถาม ดงัท่ี McGill & Brockbank [1]  ไดก้ล่าวถึง
หลกัการเรียนรู้จากการปฏิบติัสรุปไดด้งัน้ี  
 1. การสมคัรใจ การเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นการท างานร่วมกนั ดงันั้นผูเ้ขา้ร่วมการเรียนรู้จากการปฏิบติัตอ้งมีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนรู้และการปฏิบติั จึงจะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพและความส าเร็จในงานท่ีร่วมกนัท าหรือการปฏิบติั  
 2. การไวว้างใจและความเช่ือถือ เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการปฏิบติังานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของ 
การยอมรับและความเสมอภาค การรักษาความลบัของกลุ่มหรือทีม การไม่เปิดเผยขอ้มูลของสมาชิกในกลุ่มใหก้บับุคคลอ่ืนไดรั้บ
ทราบ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความมัน่ใจในการท างานร่วมกนั ส่งผลใหง้านนั้นประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 3. การยอมรับ การเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีใหใ้หเ้กียรติซ่ึงกนัและกนัในการปฏิบติังาน โดยมีความ
เช่ือวา่ การยอมรับในความสามารถของบุคคลอ่ืนและตนเองจะเป็นส่ิงสนบัสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการพฒันางาน
ไดอ้ยา่งแทจ้ริงและยัง่ยนื 
 4. การมีอิสระ การเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีก่อใหก้ารปฏิสมัพนัธ์ของกลุ่ม โดยเร่ิมตน้ท่ีแต่ละบุคคล
น าปัญหาของตนมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสมาชิกในกลุ่ม จากนั้นจึงหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั มีการพ่ึงพาอาศยักนัทั้ง
ภายในกลุ่มและผูอ้  านวยการกลุ่ม ปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจะแสดงใหเ้ห็นถึงความร่วมมือ การปฏิบติังานร่วมกนัและความสมัพนัธ์ท่ีมี
ต่อกนัระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม 
 5. การเรียนรู้ทางสงัคมและการร่วมมือ ใหค้วามส าคญักบัความเป็นอิสระ การยอมรับวา่การเรียนรู้สามารถเกิดข้ึนไดจ้าก
การท างานร่วมกนั  นอกจากน้ีการเรียนรู้ยงัมีความส าคญักบัการสร้างองคค์วามรู้ ท าให้บุคคลหรือกลุ่มสามารถเช่ือมโยงความรู้
และสร้างองคค์วามรู้ได ้
 6. การแสดงความพร้อม สมาชิกในกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบติัจะมีทรัพยากรและความพร้อม เพ่ือน ามาใชใ้หเ้กิดการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยสมาชิกในกลุ่มจะน าประสบการณ์ทั้งหมดท่ีตนเองเคยเรียนรู้มาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้หรือ
การแกปั้ญหา 
 7. การสร้างความแตกต่าง การเรียนรู้จากการปฏิบติัท าให้เกิดแตกต่างและความคิดสร้างสรรค์  ในการแกปั้ญหาและการ
ปฏิบติังาน การสะทอ้นผลการปฏิบติังานท่ีแสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีดีสุดท่ีบุคคลหรือกลุ่มยงัไม่ไดป้ฏิบติั การท างานร่วมกนัท าให้สมาชิก
ในกลุ่มมีมุมมองท่ีแตกต่างไปจากเดิม มองเห็นความจริงท่ีแตกต่างกนัออกไป และเกิดมุมมองเชิงบวกในชีวติหรือการปฏิบติังาน 
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 8. การรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ สมาชิกในกลุ่มจะตอ้งรับผิดชอบต่อปัญหาท่ีตนเองน าเขา้มาสู่กลุ่มสมาชิก  ผูรั้บผิดชอบ
หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบัปัญหานั้นไดท้ าความเขา้ใจกบัสถานการณ์หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นสมาชิกในกลุ่มจะตอ้งมีความเช่ียวชาญใน
ปัญหาท่ีตนเองน าเสนอและสามารถประเมินสถานการณ์ของตนเองและของกลุ่มได ้
 9. การสนับสนุนและความทา้ทาย การเรียนรู้จากการปฏิบติัเกิดข้ึนไดเ้สมอจากเหตุการณ์ในการปฏิบติังานจริง การ
สนับสนุนจากกลุ่มและผูอ้  านวยการกลุ่มเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็น การให้การสนับสนุนท่ีดีกับขอ้ตกลงร่วมกันและการมองไป
ขา้งหนา้เป็นส่ิงท่ีทา้ทาย 
 10. การปฏิสัมพนัธ์และการร่วมมือ การสร้างความเขา้ใจของสมาชิกในกลุ่มหรือทีมทั้งในด้านสถานะของสมาชิก 
สภาพแวดลอ้มและความรู้สึกเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัของการเรียนรู้จากการปฏิบติั การปฏิสัมพนัธ์และการร่วมมือจะท าใหส้มาชิก
สามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม ความส าเร็จของการเรียนรู้จากการปฏิบติัจะข้ึนอยูก่บัการปฏิสมัพนัธ์และการร่วมมือกนั  
 11. การตั้งใจในการเรียนรู้ร่วมกนั ความตั้งใจของสมาชิกในกลุ่มและความสนใจในประเด็นท่ีสมาชิกน าเสนอ และมีการ
สะทอ้นผลการเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยความตั้งใจและมีส่วนร่วม จะส่งผลการกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิผล 
 12. การใชร้ะยะเวลา การเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีอาจใชเ้วลาในการด าเนินการมากกวา่การด าเนิน
กิจกรรมอ่ืน เน่ืองจากสมาชิกในกลุ่มจะมีการอภิปรายในประเด็นท่ีตอ้งการพฒันา การแกปั้ญหา ซ่ึงตอ้งมีการพิจารณาตรวจสอบ
ระหวา่งการด าเนินกิจกรรมและเม่ือไดข้อ้สรุปแลว้จึงจะสามารถน าไปด าเนินการต่อไป  
 13. การสร้างแรงจูงใจ การเรียนรู้จากการปฏิบติัสามารถสร้างแรงจูงใจในการแสวงหาความรู้ และการพฒันาการเรียนรู้ได ้
การเรียนรู้จากการปฏิบติัสามารถเปล่ียนแปลงการเรียนรู้ของบุคคลและน าไปใชใ้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยตวัผูป้ฏิบติัหรือผูเ้รียนได ้

การเรียนรู้จากการปฏิบติัมีแนวคิดและหลกัส าคญัคือความสมคัรใจและความตั้งใจในการเรียนรู้ร่วมกนั โดยอาศยัความ
ไวว้างใจและความเช่ือถือ การยอมรับท่ีจะเรียนรู้และแกปั้ญหาร่วมกนั และความสมัพนัธ์อนัดีท่ีมีต่อกนั ส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลให้การ
เรียนรู้จากการปฏิบติัประสบความส าเร็จได ้ 

 

องค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
 การเรียนรู้จากการปฏิบติัประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญัไดแ้ก่ การระบุปัญหา การก าหนดกลุ่มการเรียนรู้ การก าหนด
กระบวนการ การลงมือปฏิบติั การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การสนบัสนุนการเรียนรู้ และการช้ีแนะหรือสอนงาน สรุปไดด้งัน้ี [5] 
 1. การระบุปัญหา ในการเรียนรู้จากการปฏิบติัการรุบุปัญหาเป็นขอ้สงสัยหรือขอ้ขดัแยง้  งานหรือหนา้ท่ี ท่ีตอ้งมีความ
รับผิดชอบร่วมกนั การเรียนรู้เกิดข้ึนในบริบทท่ีสะทอ้นวิธีการไดม้าซ่ึงความรู้และการใชใ้นสถานการณ์ประจ าวนั การเรียนรู้ท่ีดี
ท่ีสุดคือการเรียนรู้เม่ือบุคคลเกิดปัญหาและสามารถแกปั้ญหาได ้
 2. การก าหนดกลุ่มการเรียนรู้ กลุ่มในการเรียนรู้จากการปฏิบติัจะประกอบดว้ยคน 4-8 คน โดยกลุ่มจะสร้างสรรคค์วาม
เขา้ใจร่วมกนั แกปั้ญหาร่วมกนั พิจารณาแนวทางการแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผลจริงจงัต่อการแกไ้ขปัญหา โดยสมาชิกในกลุ่มจะตอ้ง
มีความสามารถด้านการรับฟัง การจบัประเด็น การซักถาม คิดเชิงบวกทั้งน้ีกลุ่มหรือทีมควรมีประสบการณ์ท่ีหลากหลายเพ่ือ
ก่อใหเ้กิดมุมมองใหม่ในการแกปั้ญหา 
 3. การก าหนดกระบวนการ การเรียนรู้จากการปฏิบติัใหค้วามส าคญักบัการตั้งค  าถามและการสะทอ้นคิด โดยสมาชิกของ
กลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติจะเรียนรู้ผ่านกระบวนการถาม การไตร่ตรองและการเรียนรู้แบบร่วมคิดร่วมท า สรุปเป็น
ขอ้เสนอแนะเพื่อการตดัสินใจและการปฏิบติัต่อไป โดยสมาชิกจะสังเกตและตั้งค  าถามเพ่ือพฒันาหรือต่อยอดความรู้ ตลอดจนถึง
การน าไปใชใ้นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
 4. การลงมือปฏิบติั การเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงจะเกิดข้ึนไดจ้ากการปฏิบติัจริง การสร้างความรู้เป็นไปเพ่ือเป็นทางแกท่ี้น าไปสู่
การปฏิบติัและการแกไ้ขปัญหา โดยการปฏิบติัเชิงสะทอ้นความคิดท่ีเนน้เน้ือหาและกระบวนการและการสะทอ้นขอ้เสนอแนะ
อยา่งตรงไปตรงมาท่ีปราศจากอคติ 
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 5. การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เป็นการเรียนรู้แบบเป็นพลวตัท่ีไม่หยุดน่ิงในการคน้หาขอ้มูล สารสนเทศ ก่อนการศึกษา
คน้ควา้จะตอ้งมีการคิดวเิคราะห์สภาพปัญหา ทบทวน แสวงหาทางเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ือการแกไ้ขและประเมินผลการแกปั้ญหา  
 6. การสนบัสนุนการเรียนรู้ ประสิทธิภาพของการเรียนรู้จากการปฏิบติัจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือสมาชิกในทีมเพียง
หน่ึงคนหรือหลายคนท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ของกลุ่ม โดยท าหนา้ท่ีเป็นผูช้ี้แนะหรือเป็นท่ีปรึกษาของกลุ่ม  
 7. การช้ีแนะหรือสอนงาน การเรียนรู้จากการปฏิบติัตอ้งอาศยัผูช้ี้แนะหรือผูส้อนงานท่ีคอยใหค้  าแนะน ากบักลุ่มเพ่ือให้
สมาชิกในกลุ่มสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างถูกตอ้งและถูกทาง ผูช้ี้แนะเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อการเรียนรู้และการแกไ้ขปัญหา  
ทั้งช่วยกระตุน้การเรียนรู้และตั้งประเด็นการเรียนรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวมถึงการใหค้  าปรึกษาทางจิตวทิยาดว้ย 
 องค์ประกอบของการเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นองค์ประกอบท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกันและสะท้อนให้เห็นถึง
กระบวนเรียนรู้จากการปฏิบัติ  โดยเร่ิมต้นจากการระบุปัญหาร่วมกันอย่างชัดเจน การก าหนดกลุ่มการเรียนรู้ การก าหนด
กระบวนการ การลงมือปฏิบติัและการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การสนบัสนุนการเรียนรู้และการช้ีแนะหรือสอนงาน 
 

ข้ันตอนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
 การเรียนรู้จากประสบการณ์หรือการเรียนรู้จากการปฏิบติัมีกิจกรรมท่ีส าคญัได้แก่ 1) การเรียนรู้จากประสบการณ์  
2) การแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์3) การแสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 4) กลุ่มสนบัสนุนการเรียนรู้ร่วมกนั จากกิจกรรมดงักล่าว
สามารถก าหนดเป็นขั้นตอนการปฏิบติัสรุปไดด้งัน้ี [6] 
 1. การก าหนดปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือพฒันา  
 2. การก าหนดกลุ่มหรือทีมในการเรียนรู้ร่วมกนั 
 3. การก าหนดพนัธสญัญาในการท างานร่วมกนั  
 4. การก าหนดแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
 5. การวางแผนการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
 6. การด าเนินการแกปั้ญหาตามแผนท่ีก าหนดไว ้
 7. การน าเสนอผลการเรียนรู้และขอ้ปฏิบติัในการน าไปใชต้่อไป 
 จากการศึกษารายงานการวิจยัเร่ืองผลการใชรู้ปแบบการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองส้มโอมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ท่ีมีต่อ
ความรู้ ความสามารถและเจตคติของครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ซ่ึงเป็นผลงานวจิยัของ 
จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทยั [7] ผูว้ิจยัไดน้ ากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบติัไปใชเ้ป็นกระบวนการศึกษาผลการใชรู้ปแบบการน าภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้  
 ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ 
  ขั้นท่ี 1.1 ประชุมช้ีแจงและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้
และแนวทางการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ไปปฏิบติัจริง 
  ขั้นท่ี 1.2 ผูบ้ริหาร ครู และชุมชน ร่วมกันส ารวจและศึกษาแหล่งภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชนและท้องถ่ิน 
ร่วมกนัจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาหรือหน่วยการเรียนรู้ ขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สาระเพ่ิมเติม กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนและการศึกษาคน้ควา้อิสระใหเ้ก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวบรวมบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือปราชญช์าวบา้นให้
เขา้มา มีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ วางแผนการก ากบัติดตามและประเมินผลการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้
ในการจดัการเรียนรู้ โดยใชร้ะบบพ่ีเล้ียงและการใหค้  าปรึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  ขั้นท่ี 1.3 วเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาครูเก่ียวกบัการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองสม้โอ มาใชใ้น
การจดัการเรียนรู้ (ครูแต่ละคนแตล่ะโรงเรียนอาจมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั) 
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 ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินการ   
  ขั้นท่ี 2.1 ประชุมสรุปผลการเตรียมความพร้อมจากขั้นตอนท่ี 1  
  ขั้นท่ี 2.2 ทดสอบความรู้เก่ียวกบัการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองส้มโอ มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ความสามารถ
ในการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ของครู 
  ขั้นท่ี 2.3 ผูบ้ริหาร ครู ปราชญช์าวบา้นและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัวางแผนการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองส้มโอ มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ซ่ึงประกอบดว้ย การก าหนดหลกัการ จุดมุ่งหมาย เน้ือหา กระบวนการ
จดัการเรียนรู้  ส่ือและแหล่ง การเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้และวธีิการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้  
  ขั้นท่ี 2.4 ครูร่วมกนัออกแบบการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบโดยการน ารูปแบบการน า  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เร่ืองส้มโอ มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ โดยกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนรู้ไดใ้ชแ้นวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัใน 7 ขั้น  
ดงัน้ี 1) การก าหนดปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือพฒันา 2) การก าหนดกลุ่มหรือทีมในการเรียนรู้ร่วมกนั 3) การก าหนดพนัธสญัญา
ในการท างานร่วมกนั 4) การก าหนดแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเหมาะสม 5) การวางแผนการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ  
6) การด าเนินการแกปั้ญหาตามแผนท่ีก าหนดไว ้7) การน าเสนอผลการเรียนรู้และขอ้ปฏิบติัในการน าไปใชต้่อไป  
  ขั้นท่ี 2.5 ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งก าหนดแผนการนิเทศ ระยะเวลา กระบวนการ วิธีการ ผูนิ้เทศโดยใชร้ะบบพี่
เล้ียงและใหค้  าปรึกษา 
  ขั้นท่ี 2.6 ครูน าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดอ้อกแบบไวไ้ปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ การน าแผนการจดัการเรียนรู้
ไป แนวทางการจดักระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบติั ดงัน้ี 
   1) แบ่งครูกลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ในโรงเรียนเดียวกนัหรือโรงเรียนใกลเ้คียง กลุ่มละ 4 คน เพื่อวิเคราะห์
ปัญหาและส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม (การก าหนดปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือพฒันาหรือส่ิงท่ีได้
เรียนรู้การก าหนดกลุ่มหรือทีมในการเรียนรู้ร่วมกนัและการก าหนดพนัธสญัญาในการท างานร่วมกนั) 
   2) กลุ่มครูแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันและวางแผนการแก้ปัญหา ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา  
(การวางแผนการแกปั้ญหา) และแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม (การก าหนดแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเหมาะสม) กบับริบทของ
ปัญหาในแต่ละกลุ่มท่ีพบร่วมกนั 
   3) ครูในแต่ละกลุ่มน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และแผนการแกปั้ญหา แนวทางการแกปั้ญหาและแหล่งเรียนรู้ไป
ใชใ้นการแกปั้ญหาการจดัการเรียนรู้ในแต่ละโรงเรียน (การด าเนินการแกปั้ญหาตามแผนท่ีก าหนดไว)้ 
   4) ครูในแต่ละกลุ่มร่วมกันน าเสนอส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ร่วมกันและผลการแก้ปัญหาและสรุปแนวทาง 
การแกปั้ญหาร่วมกนั เพื่อน าไปปรับปรุงแผนการ (การน าเสนอผลการเรียนรู้และขอ้ปฏิบติัในการน าไปใชต้่อไป) 
 ผลการวจิยัพบวา่ กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบติั สามารถพฒันาครูใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการน า  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้
ในการจดัการเรียนรู้ มีความสามารถในการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ และครูมีเจตคติท่ีดีต่อการน าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ โดยรวมอยูใ่นระดบัดี และนอกจากน้ียงัพบวา่ กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบติัสามารถพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหาโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน
และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน นอกจากน้ี จากบนัทึกการเรียนรู้ของผูว้จิยั พบวา่เง่ือนไขความส าเร็จของรูปแบบการ
น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองสม้โอ มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ มีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้จากการปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. การเรียนรู้จากการปฏิบติัสามารถสร้างความรู้ ความสามารถและเจตคติเก่ียวกบัการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองส้มโอ  
มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ โดยครูไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติั การมีส่วนร่วม การสร้างเจตคติท่ีดีจะน าไปสู่การท างานเป็นเป็นทีม 
ในช่วงแรกอาจมีครูท่ีสนใจไม่มากนกั แต่การเรียนรู้ร่วมกนัของครูผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการเรียนรู้จากการปฏิบติั
จะเป็นขยายผลการน ารูปแบบไปใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
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 2. การเรียนรู้จากการปฏิบติัช่วยคน้หาส่งเสริมการคน้หาตน้แบบของสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จในการน าภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองส้มโอมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพ่ือการถ่ายทอดและแนะน าประสบการณ์ใน
สถานการณ์จริงเพ่ือขยายผลต่อสถานศึกษาอ่ืน 
 3. การเรียนรู้จากการปฏิบติัส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ท่ีบูรณการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองส้มโอในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การประชุมปรึกษาหารือร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารและครูในแต่ละกลุ่มสาระเพ่ือวางแผนการท างานตามรูปแบบการน าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเร่ืองส้มโอมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ทั้ งดา้นหลกัการ จุดมุ่งหมาย เน้ือหา กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้และวธีิการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองสม้โอมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
 4. การเรียนรู้จากการปฏิบัติโดยการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันท าให้ครูและผูเ้รียนได้มีโอกาสแสดงผลงาน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกนัเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท ากิจกรรม ความรับผิดชอบและการรับฟังขอ้เสนอแนะ
เพ่ือน าไปปรับปรุงการปฏิบติัต่อไป 
 5. การเรียนรู้จากการปฏิบติัส่งเสริมการสร้างความตระหนกัและความส าคญัของการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองส้มโอมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้ งกับผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวข้อง และการก าหนดเป็นนโยบายให้มีการน าไปปฏิบัติใน
สถานศึกษาอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

จากรายงานการวจิยัดงักล่าวขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่การเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของครูและผูเ้รียนโดยการเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัเป็นการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหค้รูและผูเ้รียนไดส้ร้างความรู้ ความสามารถและเจตคติของตนเองข้ึนมา และเปิดโอกาสใหค้รู
และผูเ้รียนไดคิ้ดแกปั้ญหาของตนเองและแสวงหาค าตอบไดด้ว้ยตนเองโดยการลงมือปฏิบติัจริง โดยครูไดอ้อกแบบการจดัการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดว้ยตนเองและกลุ่มและเรียนรู้จากการปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ ผูเ้รียนไดเ้รียนจากการปฏิบติัในสถานท่ีจริง 
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงอยา่งต่อเน่ือง 

 

การประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
 การประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นการประเมินท่ีเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยการประเมินผลลพัธ์ของการปฏิบัติ กระบวนการปฏิบัติรายบุคคล กลุ่มและผูอ้  านวยการกลุ่ม 
สภาพแวดลอ้มและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยการประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติ จะถูกออกแบบตาม
จุดมุ่งหมาย กระบวนการและผลลพัธ์ของการปฏิบติั สรุปไดด้งัน้ี [1]  
 1. กระบวนการท่ีส่งเสริมความส าเร็จ โดยพิจารณาจากบริบทของส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการท่ี
สนบัสนุนการเรียนรู้ 
 2. การพฒันาของกลุ่มหรือทีม เป็นการสร้างความเขา้ใจและแกปั้ญหาร่วมกนั สร้างแนวทางการแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล 
สมาชิกในกลุ่มจะตอ้งมีความสามารถในการพฒันาตนเองและกลุ่มพร้อม ๆ กนั 
 3. การพฒันาความรู้ ความสามารถ/ทกัษะ เจตคติท่ีผูป้ฏิบติัแต่ละคนไดรั้บ การเรียนรู้จากการปฏิบติัจะพฒันาความรู้ 
ความสามารถ/ทกัษะ เจตคติของผูป้ฏิบติัใหมี้คุณลกัษณะตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดดว้ยกระบวนการของการปฏิบติั 
 การประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบติัจึงเป็นการประเมินตามสภาพจริงดา้นความรู้  ทกัษะ/ความสามารถในสภาพท่ี
เป็นจริงตามบริบทของการเรียนรู้สรุปไดด้งัน้ี [8]  
 1. การประเมินผูป้ฏิบติั การประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบติัของผูป้ฏิบติั จะพิจารณาจากผลการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนว่า
ผูเ้รียนสามารถพฒันาไดต้ามคุณลกัษณะหรือจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ โดยก่อนท่ีจะมีการประเมินผูป้ระเมินจะตอ้งแจง้
รายละเอียดใหผู้ป้ฏิบติัไดท้ราบก่อนการด าเนินงาน  
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 2. การประเมินการพฒันาของกลุ่ม กลุ่มแต่ละกลุ่มจะตอ้งมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์และการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
รวมทั้งกระบวนการท่ีง่ายต่อการปฏิบติังานดว้ย ดงันั้นการประเมินพฒันาการของกลุ่ม จึงตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่ม  
ทั้งภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม 
 3. การประเมินผูอ้  านวยการกลุ่ม ผูอ้  านวยการกลุ่ม เป็นผูท่ี้มีบทบาทในการตั้งค  าถามและวางแผนการท างานร่วมกนั 
รวมทั้งช้ีใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีตอ้งมุ่งไปใหส้ าเร็จเม่ือพบกบัอุปสรรค  
 การประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นการประเมินทั้งผูป้ฏิบติั กลุ่มและผูอ้  านวยการกลุ่มหรือผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย
ดว้ย คุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบติัจึงอยูท่ี่การท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดการประเมิน ดงันั้นการ
ออกแบบการประเมินการเรียนรู้จากการปฏิบติั จึงเป็นการออกแบบท่ีสะทอ้นผลการปฏิบติัและขอ้คิดเห็นของผูป้ฏิบติั กลุ่มและ
ผูอ้  านวยการกลุ่มหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดว้ย การเรียนรู้จากการปฏิบติัสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะท่ีส าคญัคือการประเมินผู ้
ปฏิบติั การประเมินการพฒันาของกลุ่มและการประเมินผูอ้  านวยการกลุ่ม นอกจากน้ีการวดัสมรรถนะของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 
ได้ให้ความส าคญักับการประเมินตามสภาพจริงซ่ึงพบว่าสอดคลอ้งกับการประเมินการเรียนรู้จากการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
ของบุคคล สรุปไดด้งัน้ี [9] 
 1. สมรรถนะดา้นความรู้ เป็นสมรรถนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ดา้นวิชาการซ่ึงเป็นพ้ืนฐานส าหรับทกัษะการคิดขั้นสูง 
หรือสมรรถนะท่ีจะน าไปใชใ้นการปฏิบติั 
 2. สมรรถนะดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เป็นสมรรถนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้การส่ือสารและความร่วมมือ การ
แบ่งปันและการท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน ภาวะผูน้ า การมีวิสัยทศัน์ส าหรับอนาคต มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สร้างนวตักรรมและสามารถอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนในวฒันธรรมท่ีแตกต่างและหลากหลายได ้
 3. สมรรถนะภายในตนเอง เป็นสมรรถนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ท่ีจะมีความคิดท่ีเปิดกวา้งซ่ึงจะเป็นพลงัขบัเคล่ือนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน การเรียนรู้วิธีเรียน ความสามารถในการก าหนดวิธีการ แกปั้ญหา การตรวจสอบประเมินผลความกา้วหน้าสู่
ความส าเร็จ โดยมีแรงจูงใจภายในเป็นแรงขบัใหผู้เ้รียนไดแ้สดงพฤติกรรมเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 การประเมินการเรียนรู้จากการปฏิบติัมีความสอดคลอ้งกบัการประเมินสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงสามารถจดัไดเ้ป็น 
3 กลุ่ม ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้นความรู้ สมรรถนะดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และสมรรถนะภายในตนเอง ดงันั้น การประเมิน
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจึงตอ้งมีการประเมินท่ีรอบดา้นทั้งวิชาการ ทักษะและเจตคติ ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย มีความต่อเน่ือง  
เน้นการประเมินกระบวนการตามแนวคิดการประเมินตามสภาพจริง  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ทั้ ง
เสนอแนะรูปแบบ วิธีการประเมินและการประเมินตนเองทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล เช่น การประเมินสมรรถนะครูในการน าภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองสม้โอ มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ทั้งดา้นความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้รูปแบบการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองส้ม
โอมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ของครู ซ่ึงเป็นความรู้เก่ียวกบัการก าหนดหลกัการ จุดมุ่งหมาย เน้ือหา กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้และวิธีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เร่ืองส้มโอมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ 
ความสามารถในการน าหลกัการ จุดมุ่งหมาย เน้ือหา กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ และวิธีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองส้มโอ มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ได ้และเจตคติต่อการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองสม้โอ
มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ดา้นความตระหนกัในคุณค่าหรือประโยชน์ ดา้นความรู้สึก ท่ีอยากจะน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองสม้โอมา
ใชใ้นการจดัการเรียนรู้ และความพร้อมท่ีจะจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระของตนเองโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองส้มโอ นอกจากน้ี 
การประเมินการเรียนรู้จากการปฏิบัติควรให้ผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการประเมินเพ่ือจะได้สามารถปรับปรุงและ
พฒันาการเรียนรู้ได ้  การประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบติัควรด าเนินการเป็นระยะตลอดการจดัการเรียนรู้  เพื่อให้บุคคลไดมี้
โอกาสตรวจสอบ ความรู้ ความสามารถของตนเองและหากพบขอ้บกพร่องจะไดป้รับปรุงแกไ้ขและพฒันาตนเองต่อไปได ้
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สรุป 
การเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นการเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั มุ่งเนน้กระบวนการเรียนรู้เป็นหลกัและเป็นการเรียนรู้จาก

กนัและกนัดว้ยการกระท าดว้ยกนั คิดและลงมือกระท าร่วมกนั ซ่ึงก่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ  ท าให้ไดม้าซ่ึงทางแกปั้ญหาและ
ความรู้ใหม่ ทั้ งในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือสถานการณ์จ าลอง โดยใช้การวิพากษ์วิจารณ์ การอภิปราย การพิจารณา  
การไตร่ตรอง การทบทวนและการสะทอ้นความคิดของตนเองออกมาในสถานการณ์จริงในการท างาน ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
ท่ีส าคัญได้แก่ การก าหนดปัญหาท่ีต้องการแก้ไขหรือพัฒนา การก าหนดกลุ่มหรือทีมในการเรียนรู้ร่วมกัน พันธสัญญา 
ในการท างานร่วมกัน การก าหนดแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเหมาะสม การวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
การด าเนินการแกปั้ญหาตามแผนท่ีก าหนดไวแ้ละการน าเสนอผลการเรียนรู้และขอ้ปฏิบติัในการน าไปใชต้่อไป 
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 [7] จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทยั. ผลการใชรู้ปแบบการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองส้มโอมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ท่ีมีต่อความรู้ ความสามารถและ
เจตคติของครูในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 . วารสารวจิยัและพฒันาหลกัสูตร 2561;8(1): 231-241. 

[8] Santrock, J. W. Educational psychology (6th ed.). New York: McGraw-Hill; 2018. 
[9] อนุวติั คูณแกว้. การวดัผลและประเมินผลการศึกษาแนวใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั; 2558. 



   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 
 ช่ือผู ้เขียนภาษาไทย พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 16 pt จัดกลางหน้า เว ้นห่างจากช่ือเร่ือง

ภาษาองักฤษ  1  บรรทดั 



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

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

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

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

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

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

คอลมัน์ 
 เน้ือเร่ืองภาษาองักฤษ พิมพ์ดว้ย Angsana New ตวัปกติ ขนาด 14 pt จดักระจายแบบไทย และจดัเป็นแบบ

คอลมัน์ 1 คอลมัน์  
 ตารางและภาพประกอบ  
 

 ตำรำง  
        ใหร้ะบุช่ือตารางท่ีกระชบัและส่ือถึงเน้ือหาในตารางโดยพิมพเ์หนือตาราง (ชิดซา้ย) และเรียงล าดบัตารางดว้ย

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

 

 ภำพประกอบ 

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

 เอกสารอา้งอิง  ให้เรียงเอกสารท่ีใชอ้า้งอิงทั้งหมดตามล าดบัตวัอกัษรตวัแรกของรายการท่ีอา้งอิง  โดยยึด
วิธีการเรียงตามพจนานุกรม  และใชว้ิธีการอา้งอิงรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver) 
 
 
 
 



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