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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภคต่อกำรตัดสินใจซื้อสมำร์ทโฟนในเขตภำคใต้ 

ตอนบน 2) ศึกษำส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซ้ือสมำร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตภำคใต ้

ตอนบน 3) เปรยีบเทยีบเปรยีบเทยีบส่วนประสมทำงกำรตลำดทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจซือ้สมำร์ทโฟนของผูบ้รโิภคใน

เขตภำคใต้ตอนบน จสำแนกตำมลกัษณะส่วนบคุคล 4) ศกึษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงพฤตกิรรมผูบ้รโิภคกบัส่วนประสม

ทำงกำรตลำดทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจซือ้สมำร์ทโฟนในเขตภำคใต้ตอนบน และ 5) ศกึษำข้อเสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบั 

ส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อสมำร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตภำคใต้ตอนบน กลุ่มตัวอย่ำง 

ที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ประชำกรในเขตภำคใต้ตอนบน จสำนวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบสอบถำม 

สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำที และกำรวิเครำะห์ควำม

สัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์

 ผลกำรวจิยัพบว่ำ 1) พฤตกิรรมกำรตดัสนิใจซือ้สมำร์ทโฟนของผูบ้รโิภคในเขตภำคใต้ตอนบน พบว่ำ ผูบ้รโิภค

ส่วนใหญ่มีเหตุผลเพ่ือช่วยในกำรทสำงำน ซ้ือด้วยเงินสด เลือกระบบปฏิบัติกำร Android เลือกยี่ห้อ Apple นิยมซื้อ

ที่ร้ำนค้ำของเครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น AIS, True Shop, DTAC ได้ข้อมูลจำกสื่ออินเทอร์เน็ต และสมำชิกใน

ครอบครวัมส่ีวนในกำรตดัสนิใจซือ้ 2) ส่วนประสมทำงกำรตลำดทีม่ผีลต่อกำรตัดสนิใจซือ้สมำร์ทโฟน ของผูบ้รโิภค

ในเขตภำคใต้ตอนบน โดยรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด เม่ือพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนผลิตภัณฑ์ มีค่ำเฉลี่ย

สูงที่สุด รองลงมำคือ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนภำพลักษณ์ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนกระบวนกำร ด้ำนช่องทำงกำรจัด

จสำหน่ำย และด้ำนรำคำ ตำมลสำดบั 3) ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ ระดบักำรศกึษำ อำชพี และรำยได้ต่อเดอืนต่ำงกนั มคีวำมคดิเหน็ 

ต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซ้ือสมำร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตภำคใต้ตอนบนแตกต่ำงกัน 

อย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.01 ส่วนผูบ้รโิภคทีม่อีำยตุ่ำงกนั มคีวำมคดิเหน็ต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดทีม่ผีล

ต่อกำรตดัสนิใจซือ้สมำร์ทโฟนของผูบ้รโิภคในเขตภำคใต้ตอนบนแตกต่ำงกนั ไม่แตกต่ำงกนั 4) พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทกุ

ด้ำน ประกอบด้วย เหตผุลทีต่ดัสนิใจซือ้ วธิกีำรชสำระเงนิ ระบบปฏบิตักิำรของสมำร์ทโฟน กำรเลอืกยีห้่อสมำร์ทโฟน  
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กับส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อสมำร์ทโฟนในเขตภำคใต้ตอนบน อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ

ที่ระดับ 0.01 5) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อสมำร์ทโฟน ของ

ผู้บริโภคในเขตภำคใต้ตอนบน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เห็นว่ำก่อนกำรวำงจสำหน่ำยควรทสำกำรทดสอบ

สมำร์ทโฟนก่อน เพื่อควำมปลอดภัยของผู้บริโภคและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล รองลงมำคือ สำมำรถติดต่อกับ 

เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบและดแูลกำรบรกิำรหลงักำรขำยโดยตรง เมือ่โทรศพัท์มปัีญหำ ควำมคงทนของแบตเตอรี่

ในกำรใช้งำนในแต่ละวัน สำยชำร์จแบตเตอรี่ควรมีควำมคงทนมำกขึ้นกว่ำเดิม และผู้จัดจสำหน่ำยควรจัดกิจกรรม 

ทีห่ลำกหลำย เพือ่ส่งเสรมิกำรขำย เช่น ลดรำคำในเทศกำลสสำคญั มกีจิกรรมให้ผูซ้ือ้ได้ร่วมสนกุ หรอืมขีองแถม ตำมลสำดบั 

ค�าส�าคัญ : ส่วนประสมทำงกำรตลำด กำรตัดสินใจซื้อ สมำร์ทโฟน

Abstract

 This research aimed to : 1) study the consumer’s behavior affecting purchasing decision on smart phones of 

consumers in Upper South of Thailand, 2) study the marketing mix affecting purchasing decision on smart phones 

of consumers in Upper South of Thailand, 3) compare the marketing mix affecting purchasing decision smart phones 

of consumers in Upper South of Thailand classified by personal factors of consumers, 4) study the relationship 

between consumer’s behavior and the marketing mix affecting purchasing decision on smart phones of consumers 

in Upper South of Thailand, and 5) study the suggestion about the marketing mix affecting purchasing decision on 

smart phones of consumers in Upper South of Thailand. The sample were 385 informants from population in Upper 

South of Thailand. The research instrument was questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, 

mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, and Chi-square. 

 The research results were as follows : 1) The consumer’s behavior affecting purchasing decision on smart 

phones of consumers in Upper South of Thailand found that were consumer selected reasons to work, buy with 

cash, select android operating system, select Apple brand, bought at the store’s mobile network at AIS, True Shop, 

DTAC, deeds on the internet, family members to purchasing decision. 2) The marketing mix affecting purchasing 

decision on smart phones of consumers in Upper South of Thailand, were overall and aspect at a highest level. It 

was found that the aspect with the highest mean was product, ranked in descending order of the personnel, image, 

promotion marketing, process, distribution channel, and price, respectively. 3) The consumers with different sex, 

education, career, and income of month, had different opinions based on marketing mix affecting purchasing decision 

on smart phones of consumers in Upper South of Thailand with significantly at 0.01 level. The age of consumers 

had no significant differences opinions based on marketing mix affecting purchasing decision on smart phones of 

consumers in Upper South of Thailand. 4) The consumer’s behavior all aspect include the purchasing decision, method 

of payment, the operating system of smart phone, brand of smart phones, popular places to purchasing, sources of 

information before making purchase, and those who involved in purchasing decision relation with marketing mix 

affecting purchasing decision on smart phones of consumers in Upper South of Thailand with significantly at 0.01 

level. 5) The suggestion about the marketing mix affecting purchasing decision on smart phones of consumers in 

Upper South of Thailand include the most respondents that before the test should be available on your smart phone 
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บทน�า

 จำกอดีตมนุษย์ได้มีกำรติดต่อส่ือสำรโดยกำร

กสำหนดให้มีสัญลักษณ์ต่ำง ๆ เพ่ือควำมเข้ำใจระหว่ำง

มนษุย์ด้วยกนั ทัง้กำรใช้สญัลกัษณ์ทีเ่ป็นภำษำพดู ภำษำ

เขียน รูปภำพ หรือท่ำทำงท่ีแสดงออกมำเพ่ือให้ทรำบ

ควำมต้องกำรของอีกฝ่ำยหนึ่งจำกกำรสื่อสำรโดยใช้

สัญลักษณ์นี้เองจึงมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ืองโดยกำรนสำ

อุปกรณ์เครื่องมือมำใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรเพื่อให้เกิด

ควำมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นจนมีกำรติดต่อ สื่อสำรได้ใน

ระยะไกล ๆ ซ่ึงเริ่มต้นจำกกำรใช้รหัสมอร์สในกำรส่ง

สัญญำณ แต่บำงครั้งก็มีข้อจสำกัดหรือกำรคลำดเคลื่อน 

ด้วยเหตนุีจ้งึมกีำรพฒันำกำร นสำระบบโทรศพัท์พืน้ฐำน 

มำเป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่ช่วยในกำรติดต่อสื่อสำร [1] 

ในยุคโลกไร้พรมแดนน้ีมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำน

ต่ำง ๆ เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่ำวสำร

อย่ำงมหำศำล ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม 

วัฒนธรรม กำรเมือง เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ กำร

เปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้เองที่ส่งผลให้ควำมต้องกำรและ

พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป และถ้ำนักกำร

ตลำดไม่ศึกษำควำมเปลี่ยนแปลง และไม่ปรับปรุง

แนวคดิให้ทันต่อกำรเปลีย่นแปลงของผูบ้รโิภคเหล่ำนัน้ 

ก็ยำกที่จะทสำกำรตลำดสสำเร็จได้ และตรงใจกับควำม

ต้องกำรของประชำชน ประกอบกบัสงัคมทีม่กีำรเร่งรบี 

และแข่งขันตลอดเวลำ เวลำถือเป็นสิ่งที่มีค่ำสูงสุด กำร

ใช้เวลำในกำรทสำกิจกรรมต่ำงๆจึงต้องประหยัดรวดเร็ว

และคุ้มค่ำมำกที่สุด [2] 

 กำรให้บรกิำรโทรศพัท์เคลือ่นทีร่ะบบสมำร์ทโฟน 

ในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ให้บริกำรแบบเสียง (Voice) 

คือ กำรโทรออกและรับสำยเท่ำนั้น ยังมีกำรให้บริกำร

แบบบริกำรเสริมที่ไม่เกี่ยวข้องกับเสียง ซึ่งโดยทั่ว ๆ 

ไปเรำเรียกบริกำรเสริมกลุ่มน้ีว่ำ Non-Voice Services 

เช่น โมบำยอินเทอร์เน็ต กำรส่งข้อควำมสั้น ๆ (Short 

Message Service : SMS) และอีกประเภทหนึ่งซึ่ง

สำมำรถแนบข้อควำมเสียง ภำพเคลื่อนไหว ภำพสี 

(Multimedia Messaging Service : MMS) อีกด้วย [3] 

เนื่องจำกเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีระบบปฏิบัติกำร

ระดับสูงในตัว มีควำมยืดหยุ่นในกำรใช้งำนสูง ติดต้ัง

โปรแกรมได้หลำกหลำย และมคีวำมคล่องตวัในกำรใช้

งำนรวมถึงแอปพลิเคช่ันที่ช่วยให้กำรเช่ือมต่อกับโลก

ออนไลน์ และเวบ็ไซต์เครอืข่ำยสงัคม (Social Network) 

ซึง่กำรทีโ่ทรศพัท์เคลือ่นทีส่ำมำรถใช้งำนได้หลำกหลำย

มำกขึน้ ทสำให้ผูใ้ห้บรกิำรหนัมำให้ควำมสสำคญักบัลกูค้ำ

เฉพำะกลุ่มมำกขึ้น เนื่องจำกประชำชนแต่ละกลุ่มจะ

ใช้บริกำรที่แตกต่ำงกันไปทสำให้ผู้ให้บริกำรต้องหันมำ

ให้ควำมสนใจกับควำมต้องกำรของประชำชนในกำร

ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มำกขึ้น เพื่อที่จะให้บริกำรและจัด

รำยกำรส่งเสริมกำรขำยได้ตรงกับควำมต้องกำรของ

ประชำชนมำกที่สุด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมนิยมกำร

ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องกำรกำร

ยอมรบัจำกสงัคมและกลุม่เพือ่น ซึง่เป็นกลุม่ทีม่อีทิธพิล

มำกต่อควำมคิดและพฤติกรรมของวัยรุ่น วัยรุ่นจึงต้อง

ปรับตัวให้ทันสมัย ต้องทสำตัวเหมือนเพื่อน เพื่อแสดง

ถึงควำมทันสมัย ทสำให้ในปัจจุบันกำรเลือกใช้โทรศัพท์

เคลือ่นทีข่องประชำชนได้เปลีย่นแปลงไป กำรตดัสนิใจ 

ในกำรซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีได้มกีำรเปิดกว้ำงให้เลือกซ้ือ  

อีกทั้งยังเป็นค่ำนิยมของกำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มักจะ

คล้อยตำมไปกับกระแสสังคม [4]

 โทรศัพท์เคลื่อนที่ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ 

ส่วนแรกเป็นส่วนเครือข่ำยหรือระบบสัญญำณ ส่วนที่

สองเป็นส่วนของโทรศัพท์มือถือ โดยทั้งสองส่วนนี้จะ

for the safety of consumers, and according to the international standards, ranked in descending order of contact the 

person is responsible for the care and after-sales service directly when phone problems ; the durability of the batteries 

in use on a daily basis ; the charging batteries should be durable than the original ; and distributors should provide 

a variety of activities for promotions such as discounts at major festivals, buyers have to fun or a giveaway.

Keywords : marketing mix, purchasing decision, smart phones
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ต้องใช้ประกอบกนัจงึจะสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงสมบรูณ์ 

รูปแบบกำรให้บริกำรของโทรศัพท์มือถือสำมำรถ 

แบ่งเป็น 2 รปูแบบหลกั ๆ  คอื 1) กำรพดูคยุระหว่ำงกัน หรอื 

Voice Service 2) กำรบริกำรอื่น ๆ  ที่เรียกว่ำ Non-Voice 

Service ซึง่ปัจจบุนับรกิำรในรปูแบบหลงันีม้กีำรเตบิโต

ในสัดส่วนที่สูงมำก ซึ่งผู้ประกอบกำรต่ำงหยิบกลยุทธ์

ทำงกำรตลำดออกมำใช้ และต่ำงแข่งขันกันพัฒนำ

เทคโนโลยี คุณลักษณะและกำรออกแบบฟังก์ชั่นต่ำง ๆ  

ของโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมถึงนสำนวัตกรรมใหม่ ๆ ออก

มำเสนอเพื่อให้ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค

ที่มีแนวโน้มพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงท่ี

ต้องกำรกับควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีท่ีมีกำร

พัฒนำอย่ำงไม่หยุดยั้ง ซึ่งในปัจจุบันโทรศัพท์ที่ได้รับ 

ควำมนยิมเป็นอย่ำงมำก คอื โทรศพัท์ประเภทสมำร์ทโฟน  

(Smart Phone) [5] เนื่องจำกมีควำมสำมำรถสูงกว่ำ

โทรศพัท์ทัว่ไป และสำมำรถเลอืกใช้ Application ต่ำง ๆ   

ได้ โทรศัพท์ประเภทสมำร์ทโฟน (Smart Phone)  

ถูกออกแบบมำให้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตโดยมีรูปแบบ

ใกล้เคียงกับกำรใช้งำนบนจอคอมพิวเตอร์ขนำดใหญ่ 

โดยมีระบบปฏิบัติกำรคล้ำยกับคอมพิวเตอร์ นอกจำก

นั้นผู ้ประกอบกำรยังมีกำรพัฒนำระบบปฏิบัติกำร 

และโปรแกรมต่ำง ๆ เพื่อรองรับโทรศัพท์มือถือให้มี

ประสิทธิภำพสูงสุด กำรเติบโตของ “Smart Phone” 

ทสำให้บรกิำรทุกอย่ำงทีต้่องกำรกำรเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็

ได้รับควำมนิยมสูงมำกขึ้น และยังทสำให้จสำนวนผู้ใช้ 

“Mobile Internet” ทั้งผ่ำนเครือข่ำย 2G (EDGE/GPRS) 

และ 3G เติบโตสูงตำมไปด้วย ต่อไปโทรศัพท์ “Smart 

Phone” จะกลำยเป็น “Multimedia Integrated Devices” 

หรืออุปกรณ์ที่รวมควำมบันเทิง

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย [6] รำยงำนว่ำพฤติกรรม 

ทีเ่ปลีย่นไปของผูบ้รโิภคในยคุปัจจบุนัทีม่คีวำมต้องกำร

โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีอรรถประโยชน์หลำกหลำย  

ไม่ว่ำจะเป็นคุณสมบัติกำรเข้ำถึงเครือข่ำยสังคมออนไลน ์

ที่ง ่ ำย และใช ้งำนสะดวกหรือแม ้แต ่กำรรองรับ 

กำรใช้งำนมัลติมีเดีย ทสำให้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้

รับกำรพัฒนำฟังก์ชั่นกำรทสำงำนใหม่ท่ีหลำกหลำย  

เพื่อตอบสนองควำมต ้องกำรดังกล ่ำวมำกยิ่งขึ้น  

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมำร์ทโฟน 

ซึง่กสำลงัอยูใ่นกระแสควำมนยิมของผูบ้รโิภคในปัจจบุนั 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังพบว่ำ ปัจจุบันผู้บริโภค มีกำร 

ถือครองสมำร์ทโฟนในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 50.4  

โดยกลุ่มผู้บริโภคที่เพ่ิมเริ่มทสำงำนในช่วงอำยุ 20-24 ปี 

มีสัดส่วนกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนมำกที่สุดถึงร้อยละ 56 

ถึงแม้ว่ำสัดส่วนกำรถือครองสมำร์ทโฟนของผู้บริโภค

จะอยู่ในระดับที่ค่อนข้ำงสูง แต่ผู้ที่ยังไม่มีสมำร์ทโฟน 

ในครอบครองก็มีแผนที่จะซื้อสมำร์ทโฟนไว้ใช้งำน 

ในอนำคตมำกกว่ำร้อยละ 20 จำกผลสสำรวจดังกล่ำว 

นับได้ว่ำควำมต้องกำรสมำร์ทโฟนในตลำดยังคงมีอยู่

มำกและยงัคงมช่ีองว่ำงทำงกำรตลำดให้เตบิโตไปได้อกี  

ทั้งจำกกลุ ่มผู ้บริโภคทียังไม ่ มีสมำร ์ทโฟน และ 

กลุ ่มผู ้ที่ ใช ้งำนสมำร ์ทโฟนอยู ่แล ้ว แต ่ต ้องกำร 

เปลี่ยนเครื่องใหม่ที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้น 

 นอกเหนือจำกนี้เมื่อพิจำรณำถึงพฤติกรรมกำร

ถือครองโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตภำคใต้ 

ตอนบน พบว่ำ ในปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่มีกำร 

ถือครองโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับกำรถ่ำยรูป ใช้งำน

มัลติมีเดีย และกำรเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 

(EDGE/WIFI/3G/4G) ในสัดส่วนที่สูง สะท้อนให้เห็น

ถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใช้งำนโทรศัพท์

เคลื่อนที่ในลักษณะอุปกรณ์พกพำสำรพัดประโยชน์ 

แทนที่อุปกรณ์พกพำที่มีฟังก์ช่ันเฉพำะอย่ำง และยัง

แสดงให้เหน็ถงึควำมพร้อมของผูบ้รโิภคในด้ำนอปุกรณ์

สื่อสำรที่รองรับกำรให้บริกำร 3G และ 4G ซึ่งจะทยอย

เปิดให้บริกำรเชิงพำณิชย์ 

 จำกปัญหำดงักล่ำวผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษำเรือ่ง 

ส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซ้ือ 

สมำร์ทโฟนของผูบ้รโิภคในเขตภำคใต้ตอนบน รวมไป 

ถึงพฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อสมำร์ทโฟน เพื่อนสำ 

ผลกำรศึกษำไปใช้เป ็นกลยุทธ์ทำงกำรตลำดและ

วำงแผนพฒันำให้แก่กลุม่ ผูใ้ห้บรกิำรโทรศพัท์เคลือ่นที่

ระบบสมำร์ทโฟน แต่ละยี่ห้อให้มีประสิทธิภำพมำก

ขึ้น โดยข้อมูลที่ได้จึงใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำงำน
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และปรบัปรงุคณุภำพโทรศพัท์เคลือ่นทีข่องผูใ้ห้บรกิำร

ให้ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน อีกทั้งยึดหลัก

กลยทุธ์กำรสือ่สำร กำรตลำดให้เหมำะสมสอดคล้องตรง

กับควำมต้องกำรของกลุ่มประชำชนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษำพฤตกิรรมผูบ้รโิภคต่อกำรตดัสนิใจ

ซื้อสมำร์ทโฟนในเขตภำคใต้ตอนบน

 2.  เพื่อศึกษำส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผล

ต่อกำรตัดสินใจซื้อสมำร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขต 

ภำคใต้ตอนบน

 3.  เพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทำงกำรตลำด

ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซ้ือสมำร์ทโฟนของผู้บริโภค 

ในเขตภำคใต้ตอนบน จสำแนกตำมลักษณะส่วนบุคคล

 4. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรม

ผู้บริโภคกับส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำร

ตัดสินใจซื้อสมำร์ทโฟนในเขตภำคใต้ตอนบน

 5. เพื่อศึกษำข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 

ส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อ 

สมำร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตภำคใต้ตอนบน

วิธีด�าเนินการวิจัย

 กำรศกึษำครัง้นีเ้ป็นกำรศกึษำเรือ่ง ส่วนประสม

ทำงกำรตลำดทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจซือ้สมำร์ทโฟน ของ

ผูบ้รโิภคในเขตภำคใต้ตอนบน ผูว้จิยัได้กสำหนดขอบเขต

ในกำรวิจัยไว้ดังนี้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ประชำกรในเขต

ภำคใต้ตอนบน ประกอบด้วย 7 จังหวัด สสำหรับกำรวิจัย

ครัง้นีเ้ลอืกเพยีง 2 จงัหวดั คอื จงัหวดัชมุพร และจงัหวดั

สุรำษฎร์ธำนี

 กลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจิยั ผูว้จิยัใช้กำรสุม่แบบ

บังเอิญ (Accidental Sampling) และเนื่องด้วยผู้วิจัยไม่

ทรำบถงึจสำนวนประชำกรผูโ้ภคอย่ำงชดัเจน ทรำบแต่เพยีง

ว่ำมีจสำนวนมำก จึงใช้สูตรของคอชรัน [7] ในกำรกสำหนด

ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง ได้กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 385 คน 

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 กำรวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ศึกษำแนวคิดเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของผู้บริโภค คือ 6Ws และ 1H ตำมแนวคิด

ของ คอทเลอร์ ฟิลิปส์ [8]  และแนวคิดส่วนประสม

ทำงกำรตลำดของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ [9] โดยมี 

รำยละเอียดตัวแปรดังนี้

 1.  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 

ได้แก่  ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของผู้บริโภคที่ 

ตอบแบบสอบถำมที่ประกอบด้วย เพศ อำยุ ระดับ 

กำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ต่อเดือน และพฤติกรรม

ผู ้บริโภค ประกอบด ้วย  เหตุผลที่ ตัดสินใจซื้ อ  

วิธีกำรชสำระเงิน ระบบปฏิบัติกำรของสมำร์ทโฟน  

กำรเลือกยี่ห้อสมำร์ทโฟน สถำนที่ที่นิยมซื้อ แหล่ง

ที่มำของข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ และผู้ที่มีส่วนร่วมใน 

กำรตัดสินใจซื้อ

 2.  ตัวแปรตำม (Dependent Variable) ได้แก่ 

ส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซ้ือ 

สมำร ์ทโฟนของผู ้บริโภคในเขตภำคใต ้ตอนบน 

ประกอบด้วย ด้ำนผลติภณัฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำร

จัดจสำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนบุคลำกร  

ด้ำนภำพลักษณ์ และด้ำนกระบวนกำร

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 แบบสอบถำมทีผู่ว้จิยัได้สร้ำงขึน้แบ่งเป็น 4 ตอน

ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับลักษณะส่วน

บุคคล ประกอบด้วย เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ 

และรำยได้ต่อเดือน จสำนวน 5 ข้อ มีลักษณะคสำถำมเป็น

แบบตรวจรำยกำร (Check List)

 ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเก่ียวกับพฤติกรรมกำร

ตัดสินใจซื้อสมำร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตภำคใต้ 

ตอนบน ได้แก่ เหตผุลทีต่ดัสนิใจซือ้ วธิกีำรชสำระเงนิ ระบบ

ปฏิบัติกำรของสมำร์ทโฟน กำรเลือกยี่ห้อสมำร์ทโฟน 

สถำนทีท่ีน่ยิมซือ้ แหล่งทีม่ำของข้อมลูก่อนตดัสนิใจซือ้ 

และผู้ที่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจซื้อ มีลักษณะคสำถำม

เป็นแบบตรวจรำยกำร (Check List)

 ตอนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับส่วนประสม
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ทำงกำรตลำดทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจซือ้สมำร์ทโฟนของ

ผู้บริโภคในเขตภำคใต้ตอนบน มีลักษณะคสำถำมเป็น

แบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดบั ของลเิคร์ิท (Likert 

Rating scale) 

 ตอนที่ 4 แบบสอบถำมข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

เกีย่วกบัส่วนประสมทำงกำรตลำดทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจ 

ซื้อสมำร์ทโฟนของผู ้บริโภคในเขตภำคใต้ตอนบน  

มลีกัษณะเป็นแบบสอบถำมแบบปลำยเปิดเพือ่ให้ผูต้อบ

แบบสอบถำมได้แสดงควำมคิดเห็น

 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ

 1. นสำแบบสอบถำมทีแ่ก้ไขเรยีบร้อยแล้วเสนอ

ให้ผูเ้ชีย่วชำญ 3 ท่ำน พจิำรณำตรวจสอบควำมเทีย่งตรง 

ทำงด้ำนเนื้อหำเชิงเนื้อหำ (Content Validity) โดย

ใช้สูตรของโรวิเนลลี่ และแฮมเบอร์ตัน (Rovinelli 

& Hambleton, [10] จำกนั้นนสำผลของผู ้เชี่ยวชำญ

แต่ละท่ำนนสำมำรวมกันคสำนวณหำค่ำควำมเท่ียงตรง 

เชิงเนื้อหำโดยเลือกข้อที่มีค่ำตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไปมำ 

สร้ำงเป็นแบบสอบถำม

 2. นสำแบบสอบถำมไปทดลองใช ้  (Try-

out) กับผู ้บริโภคที่มีลักษณะเช่นเดียวกับประชำกร 

และไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่ำง จสำนวน 30 คน แล้วนสำค่ำ

คะแนนที่ได้ไปคสำนวณหำค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) 

ของแบบสอบถำมด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟำ (Alpha 

Coefficient) ของครอนบำร์ค (Cronbach) [10]

 3. นสำแบบสอบถำมให้ผู ้ทรงคุณวุฒิในกำร

ตรวจสอบควำมถูกต้องของเน้ือหำของแบบสอบถำม 

และนสำมำปรับปรุง

 4. แบบสอบถำมท่ีผ่ำนกำรทดสอบแล้วเสนอ

อำจำรย์ที่ปรึกษำเป็นครั้งสุดท้ำย เพื่อตรวจสอบและ

แนะนสำเกี่ยวกับกำรจัดทสำฉบับท่ีสมบูรณ์ใช้สสำหรับเก็บ

รวบรวมข้อมูลต่อไป

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลผู ้วิจัยได้ศึกษำข้อมูล 

โดยใช้กำรเก็บข้อมูล 2 แบบ คือ

 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลนี้เป็นกำรเก็บข้อมูลโดย

กำรแจกแบบสอบถำมให้กลุ ่มตัวอย่ำงประชำกรใน

เขตภำคใต้ตอนบนที่ใช้สมำร์ทโฟน ผู้วิจัยทสำกำรแจก

แบบสอบถำมด้วยตนเองจนได้ตำมจสำนวนที่ได้กสำหนด

ไว้ โดยให้กลุ่มตัวอย่ำงตอบแบบสอบถำม ด้วยตนเอง 

และนสำแบบสอบถำมมำตรวจสอบหำควำมสมบูรณ  ์

ของข้อมูลเพื่อนสำไปวิเครำะห์ข้อมูลต่อไป

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

 เป ็นข ้อมูลจำกกำรศึกษำค ้นคว ้ำ เอกสำร 

ที่ เกี่ยวข้องต่ำง ๆ รวมไปถึงกำรศึกษำค้นคว้ำหำ 

ข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบ 

ในเน้ือหำของงำนวิจัยและนสำไปใช้ในกำรวิเครำะห์

ข้อมูล

สรุปผลการวิจัย

 1. ลกัษณะส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถำม 

พบว่ำ กลุม่ตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมอีำย ุ20-30 ปี 

มกีำรศกึษำปรญิญำตร ีมอีำชีพพนกังำนบรษัิทธุรกจิส่วน

ตัว/ค้ำขำย และมีรำยได้ต่อเดือน 10,000-15,000 บำท 

 2. พฤตกิรรมกำรตดัสนิใจซือ้สมำร์ทโฟน ของ

ผูบ้รโิภคในเขตภำคใต้ตอนบน พบว่ำ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ 

มีเหตุผลเพื่อช่วยในกำรทสำงำน ซื้อด้วยเงินสด เลือก

ระบบปฏิบัติกำร Android เลือกย่ีห้อ Apple นิยมซ้ือที่

ร้ำนค้ำของเครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น AIS, True 

Shop, DTAC ได้ข้อมูลจำกสื่ออินเทอร์เน็ต และสมำชิก

ในครอบครัวมีส่วนในกำรตัดสินใจซื้อ 

 3. ส ่ วนประสมทำงกำรตลำดที่ มี ผลต ่อ 

กำรตัดสินใจซื้อสมำร์ทโฟนของผู ้บริโภคในเขต

ภำคใต้ตอนบน โดยรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู ่ในระดับมำก

ที่สุด เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด ้ำนมีค ่ำเฉลี่ย 

อยู่ในระดับมำกที่สุด ได้แก่ ด้ำนผลิตภัณฑ์ รองลงมำ

คือ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนภำพลักษณ์ ด้ำนกำรส่งเสริม 

กำรตลำด และด้ำนกระบวนกำร ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ 

ในระดับมำก ได้แก่ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจสำหน่ำย และ

ด้ำนรำคำ ตำมลสำดับ พิจำรณำเป็นรำยด้ำนได้ดังนี้ 

  3.1 ด้ำนผลิตภัณฑ์ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มำกที่สุด เม่ือพิจำรณำรำยข้อพบว่ำทุกข้อมีค่ำเฉลี่ยอยู่
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ในระดับมำกที่สุด ได้แก่ สินค้ำมีคุณภำพและมำตรฐำน

รองลงมำคือ มีควำมทันสมัยและควำมสวยงำม มีควำม

สำมำรถในกำรทสำงำนที่หลำกหลำย เช่น แชทออนไลน์ 

เข้ำเวบ็ไซต์ เป็นต้น มรีะบบประหยดัพลงังำนแบตเตอรี่ 

และตรำยี่ห้อได้รับควำมนิยม ตำมลสำดับ

  3.2 ด้ำนรำคำ มค่ีำเฉลีย่อยูใ่นระดบัมำก เมือ่

พิจำรณำรำยข้อพบว่ำ ข้อท่ีมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก

ที่สุด ได้แก่ มีวิธีกำรชสำระเงินหลำยรูปแบบ เช่น เงินสด 

หรือบัตรเครดิต รองลงมำคือ รำคำมีควำมเหมำะสม

กับควำมสำมำรถในกำรทสำงำน ระดับรำคำมีให้เลือก

หลำกหลำย และอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรใช้บริกำร

อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์ไม่สูงเกินไป และข้อที่มีค่ำ

เฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ มีวิธีกำรชสำระเงินหลำย 

รูปแบบ เช่น เงินสด หรือบัตรเครดิต ตำมลสำดับ

  3.3 ด้ำนช่องทำงกำรจัดจสำหน่ำย มีค่ำเฉลี่ย

อยู ่ในระดับมำก เม่ือพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ ข้อที่ม ี

ค่ำเฉลีย่อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ ได้แก่ สำมำรถเลอืกซือ้ได้

หลำยช่องทำง เช่น ศูนย์บริกำร ร้ำนขำยโทรศัพท์ทั่วไป 

เป็นต้น รองลงมำคือ บริษัทหรือตัวแทนจสำหน่ำยมีทสำเล

ที่ตั้งติดต่อได้สะดวก มีตัวแทนจสำหน่ำยกระจำยตัวตำม

ศูนย์กำรค้ำ/ห้ำงสรรพสินค้ำ และมีกำรจัดวำงสินค้ำใน

ตสำแหน่งที่มองเห็นและสำมำรถทดสอบใช้งำนได้ และ

ข้อท่ีมค่ีำเฉลีย่อยูใ่นระดบัน้อย ได้แก่ มกีำรจสำหน่ำยผ่ำน

ทำง Internet หรือตำม website ต่ำง ๆ ตำมลสำดับ

 3.4 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด มีค่ำเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำทุกข้อมีค่ำ

เฉลีย่อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ ได้แก่ มกีำรรบัประกนัสนิค้ำ

หรือตัวเครื่อง รองลงมำคือ มีกำรโฆษณำสินค้ำตำมสื่อ 

ต่ำง ๆ  เป็นกำรกระตุน้ให้เกดิกำรตดัสนิใจซือ้ มโีปรโมชัน่ 

กำรผ่อนชสำระแบบไม่มีดอกเบี้ย หรือ 0% มีกำรจัดงำน

แนะนสำสินค้ำ เช่น โมบำยเอ็กโปร์ (Mobile Expo) และ

มีส่วนลดสสำหรับลูกค้ำที่ซื้อสินค้ำครบตำมข้อตกลง

หรือเงื่อนไขเป็นไปตำมรำยละเอียดของร้ำน ตำมลสำดับ

 3.5 ด้ำนบคุลำกร มค่ีำเฉลีย่อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ 

เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำทุกข้อมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มำกที่สุด ได้แก่ พนักงำนขำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน

กำรให้คสำแนะนสำและสำมำรถตอบปัญหำได้ รองลงมำ 

คือ พนักงำนมีควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำใน

แต่ละด้ำนด้วยควำมถกูต้องและรวดเรว็ พนกังำนมคีวำม 

น่ำเช่ือถือ พนักงำนมีมำรยำทและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  

และพนักงำนขำยรับผิดชอบและดูแลลูกค้ำจนเสร็จสิ้น

กำรขำยตำมลสำดับ 

  3.6 ด้ำนภำพลักษณ์ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มำกที่สุด เม่ือพิจำรณำรำยข้อพบว่ำทุกข้อมีค่ำเฉลี่ยอยู่

ในระดบัมำกทีส่ดุ ได้แก่ บรษิทัผูผ้ลติโทรศพัท์เคลือ่นที่

ระบบสมำร์ทโฟน มคีวำมน่ำเชือ่ถอื รองลงมำคอื บรษิทั

ผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบสมำร์ทโฟนเป็นที่รู้จักดี 

และมีชื่อเสียง บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ

สมำร์ทโฟน มีเครือข่ำยศูนย์บริกำรครอบคลุมทุกพื้นที่ 

สถำนที่มีกำรตกแต่งสวยงำม สะอำด บรรยำกำศดี และ

มีป้ำยหรือสัญลักษณ์แสดงรำยละเอียดของสินค้ำแต่ละ

ประเภทที่ชัดเจน ตำมลสำดับ

  3.7 ด้ำนกระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มำกที่สุด เม่ือพิจำรณำรำยข้อพบว่ำทุกข้อมีค่ำเฉลี่ยอยู่

ในระดับมำกที่สุด ได้แก่ มีขั้นตอนในกำรให้บริกำร 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ รองลงมำคือ มีระบบรักษำควำม

ปลอดภยัภำยในร้ำนทีม่ปีระสทิธภิำพ มกีำรดแูล เอำใจใส่ 

ลูกค้ำและให้บริกำรตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

ระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม และมี

กระบวนกำรชสำระเงินที่ถูกต้องและรวดเร็ว ตำมลสำดับ

 4.  ผลกำรทดสอบสมมติฐำน

 สมมุติฐำนข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีเพศ ระดับกำร

ศึกษำ อำชีพ และรำยได้ต่อเดือนต่ำงกัน มีควำมคิดเห็น

ต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจ 

ซ้ือสมำร์ทโฟนของผู ้บริโภคในเขตภำคใต้ตอนบน 

แตกต่ำงกนั อย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.01 ส่วน

ผู้บริโภคที่มีอำยุต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อส่วนประสม

ทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อสมำร์ทโฟน

ของผู้บริโภคในเขตภำคใต้ตอนบนแตกต่ำงกัน ไม่แตก

ต่ำงกัน

 สมมุติฐำนข้อที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภคทุกด้ำน 

ประกอบด้วย เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อ วิธีกำรชสำระเงิน  
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ระบบปฏิบัติกำรของสมำร ์ทโฟน กำรเลือกยี่ห ้อ 

สมำร์ทโฟน สถำนที่ที่นิยมซ้ือ แหล่งท่ีมำของข้อมูล 

ก่อนตดัสนิใจซือ้ และผูท้ีม่ส่ีวนร่วมในกำรตดัสนิใจซือ้  

มีควำมสัมพันธ์กับส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผล 

ต่อกำรตัดสินใจซื้อสมำร์ทโฟนในเขตภำคใต้ตอนบน 

อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01

 5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับส่วนประสม

ทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อสมำร์ทโฟน

ของผู ้บริโภคในเขตภำคใต้ตอนบน พบว่ำ ผู ้ตอบ

แบบสอบถำมส่วนใหญ่เห็นว่ำก่อนกำรวำงจสำหน่ำย 

ควรทสำกำรทดสอบสมำร์ทโฟนก่อน เพื่อควำมปลอดภัย

ของผูบ้รโิภคและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล รองลงมำคอื 

สำมำรถติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบและดูแล

กำรบริกำรหลังกำรขำยโดยตรง เมื่อโทรศัพท์มีปัญหำ 

ควำมคงทนของแบตเตอรี่ในกำรใช้งำนในแต่ละวัน 

สำยชำร์จแบตเตอรี่ควรมีควำมคงทนมำขึ้นกว่ำเดิม และ

ผู้จัดจสำหน่ำยควรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำย เพื่อส่งเสริม 

กำรขำย เช่น ลดรำคำในเทศกำลสสำคัญ มีกิจกรรม 

ให้ผู้ซื้อได้ร่วมสนุก หรือมีของแถม ตำมลสำดับ

อภิปรายผลการวิจัย

 กำรวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้นสำประเด็นที่น่ำสนใจ

สำมำรถนสำมำอภิปรำยได้ดังนี้

 1. พฤตกิรรมกำรตดัสนิใจซือ้สมำร์ทโฟน ของ

ผูบ้รโิภคในเขตภำคใต้ตอนบน พบว่ำ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ 

มีเหตุผลเพื่อช่วยในกำรทสำงำน ซื้อด้วยเงินสด เลือก

ระบบปฏิบัติกำร Android เลือกยี่ห้อ Apple นิยมซื้อที่

ร้ำนค้ำของเครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนท่ี เช่น AIS, True 

Shop, DTAC ได้ข้อมูลจำกสื่ออินเทอร์เน็ต และสมำชิก

ในครอบครัวมีส่วนในกำรตัดสินใจซื้อ แสดงให้เห็น

ว่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์มีควำม

สำมำรถมำกกว่ำโทรศัพท์มือถือท่ัว ๆ ไป สำมำรถ

ติดตั้งโปรแกรมเสริมสสำหรับเพ่ิมควำมสำมำรถของ

โทรศัพท์มือถือสมำร์ทโฟนได้ จึงทสำให้ผู ้บริโภค

เกิดควำมประทับใจในรูปลักษณ์ และควำมสำมำรถ 

ในกำรใช้งำน ผู ้บริโภคจึงตัดสินใจซื้อสมำร์นโฟน  

ไปใช้งำน สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ยุวดี เป้ำมงคล 

[11] ได้ศกึษำเรือ่งกำรศกึษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปัจจยั

ส่วนประสมทำงกำรตลำดกับพฤติกรรมกำรตัดสินใจ 

ซ้ือสนิค้ำโทรศพัท์เคลือ่นที ่ยีห้่อไอโฟน ในเขตอสำเภอเมอืง  

จังหวัดสุพรรณบุรี  ผลกำรวิจัยพบว่ำ พฤติกรรม 

กำรตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่ีห้อไอโฟนของ 

กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในกำรซื้อไป

ใช้งำนเป็นเครื่องหลักมำกที่สุด โดยรุ ่นของสินค้ำ 

ที่ชื่นชอบคือ ไอโฟน 4S เลือกซื้อสินค้ำจำกศูนย์กำรค้ำ

ทั่วไป อิทธิพลต ่อกำรตัดสินใจซื้อพิจำรณำจำก 

ควำมสำมำรถของสินค้ำ เช่น ควำมจุ ขนำด รวมถึง 

รปูลกัษณ์ เหตผุลทีใ่ช้ในกำรตดิสนิใจคอื ควำมทนัสมยั 

โดยมีกำรค้นหำข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ 

ไอโฟนจำกอนิเทอร์เนต็ และสอดคล้องกบังำนวจิยัของ 

เดโชชัย อำจมนตร ี[3] ได้ศกึษำปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อกำร

ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์สมำร์ทโฟนต่อผู้บริโภคอสำเภอ

เมือง จังหวัดขอนแก่น ผลกำรวิจัยพบว่ำ พฤติกรรมกำร

ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์สมำร์ทโฟนต่อผู้บริโภคอสำเภอ

เมือง จังหวัดขอนแก่นพบว่ำ โทรศัพท์ Apple (iphone)  

มีผู ้บริโภคใช้มำกที่สุด สำเหตุหลักที่เลือกใช้ยี่ห้อ 

ดังกล่ำวคือ มีฟังก์ชั่นกำรใช้งำนที่หลำกหลำยมำกที่สุด 

ซื้อด้วยเงินสดมำกที่สุด ใช้เพื่อควำมบันเทิงมำกที่สุด 

ช่องทำงโฆษณำอินเทอร์เน็ตมีมำกที่สุด สถำนที่ที่ท่ำน

ซื้อโทรศัพท์สมำร์ทโฟน คือ ศูนย์บริกำรยี่ห้อนั้น ๆ  

มีมำกที่สุด 

 2. ส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำร

ตัดสินใจซื้อสมำร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตภำคใต้

ตอนบน โดยรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด เมื่อ

พิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนผลิตภัณฑ์ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ใน

ลสำดับแรก รองลงมำคือ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนภำพลักษณ์ 

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนกระบวนกำร ด้ำนช่อง

ทำงกำรจัดจสำหน่ำย และด้ำนรำคำ ตำมลสำดับ ทั้งนี้เป็น

เพรำะว่ำสมำร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีควำม

สำมำรถที่เพิ่มเติมนอกเหนือจำกโทรศัพท์เคลื่อนที่

ทั่วไป ที่ใช้โทรออก-รับสำย แต่ยังมีแอปพลิเคชั่นให้

ใช้งำนมำกมำย สำมำรถรองรับกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต
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ผ่ำน 3G, 4G, Wifi และสำมำรถใช้งำนโซเซียลเน็ตเวิร์ค

และแอปพลิเคชั่นสนทนำชั้นนสำ เช่น Line, Youtube, 

Facebook, Twitter เป็นต้นโดยที่ผู้บริโภคสำมำรถปรับ

แต่งลูกเล่นกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนให้ตรงกับควำม

ต้องกำรได้มำกกว่ำมือถือธรรมดำ ผู้ผลิตสมำร์ทโฟน 

จงึนยิมผลติสมำร์ทโฟนทีม่หีน้ำจอระบบสมัผสั ใส่กล้อง 

ถ่ำยรปูทีม่คีวำมละเอยีดสงู ออกแบบดไีซน์รปูลกัษณ์ให้

สวยงำมทันสมัย มีแอปพลิเคชั่นและลูกเล่นท่ีน่ำสนใจ 

มีควำมทันสมัย สวยงำม และมีคุณภำพและมำตรฐำน 

จึงทสำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสมำร์ทโฟน สอดคล้อง

กับงำนวิจัยของพำกภูมิ พร้อมไวพล [12] ได้ศึกษำเรื่อง

พฤติกรรมกำรซื้อและปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดที่มี

อิทธิพลต่อ กำรตัดสินใจซ้ือสินค้ำ iPod ของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยส่วน

ประสมกำรตลำดพบว่ำ ปัจจยัด้ำนผลติภณัฑ์เป็นปัจจยัที่

อทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้มำกทีส่ดุ รองลงมำเป็นด้ำน

รำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจสำหน่ำย และด้ำนกำรส่งเสริม

กำรตลำด ตำมลสำดับ สอดคล้องกับงำนวิจัยของศรัญญำ 

เรอืนศร ี[13] ได้ศกึษำกำรเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมในกำร

ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบล็คเบอรี่กับโทรศัพท์

เคลื่อนที่ชนิดอื่นของนักศึกษำมหำวิทยำลัย เชียงใหม่ 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ โดยรวมให้ควำมสสำคัญกับปัจจัยด้ำน

ผลิตภัณฑ์ในเรื่อง ควำมสำมำรถในกำรทสำงำนท่ีหลำก

หลำยมำกที่สุด ปัจจัยด้ำนรำคำให้ควำมสสำคัญในเรื่อง 

รำคำเหมำะสมกบัควำมสำมำรถในกำรทสำงำนมำกทีส่ดุ 

ปัจจยัด้ำนช่องทำงกำรจดัจสำหน่ำยให้ควำมสสำคญัในเรือ่ง 

กำรทีส่ำมำรถเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์ได้หลำกหลำยช่องทำง

มำกที่สุด ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำยให้ควำมสสำคัญ

ในเรือ่งกำรแถมอตัรำค่ำโทรศพัท์ฟร ีหรอืแถมอตัรำกำร

ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือมำกท่ีสุด ปัจจัยด้ำนบุคลำกร

ให้ควำมสสำคญัในเรือ่งของกำรทีพ่นกังำนมคีวำมรูค้วำม

เข้ำใจในกำรให้คสำแนะนสำ และสำมำรถตอบปัญหำได้

มำกที่สุด และปัจจัยด้ำนภำพลักษณ์ให้ควำมสสำคัญใน

เรื่องควำมน่ำเชื่อถือของบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่

มำกทีส่ดุและสอดคล้องกบังำนวจิยัของ ชไมพร ผำดศรี  

[14] ได้ศึกษำปัจจัยทำงกำรตลำดในกำรตัดสินใจ 

ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบสมำร์ทโฟนของประชำชน

ในเขตคันนำยำว ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยทำงกำรตลำด

ในกำรตดัสนิใจซือ้โทรศพัท์เคลือ่นทีร่ะบบสมำร์ทโฟน 

ของประชำชน ในเขตคันนำยำว มี 7 ด้ำน ได้แก่ ด้ำน

ผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจสำหน่ำย ด้ำน

กำรส่งเสรมิกำรตลำด ด้ำนบคุลำกร ด้ำนภำพลกัษณ์ และ

ด้ำนประโยชน์ เมื่อพิจำรณำระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ปัจจัยทั้ง 7 ด้ำนในภำพรวม พบว่ำ มีควำมเห็นด้วย

ว่ำ ปัจจัยทั้ง 7 ด้ำน มีผลต่อกำรตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์

เคลื่อนที่ระบบสมำร์ทโฟน และเม่ือพิจำรณำเป็นรำย

ด้ำนพบว่ำ ควำมคิดเห็นที่อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 

ได้แก่ ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนส่งเสริมกำร

ตลำด และด้ำนประโยชน์ ส่วนควำมคิดเห็นที่อยู่ใน

ระดบัเห็นด้วย ได้แก่ ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจสำหน่ำย 

ด้ำนบุคลำกร และด้ำนภำพลักษณ์ ส่วนปัจจัยย่อยของ

ปัจจัยแต่ละด้ำนที่เป็นควำมคิดเห็นลสำดับแรกของกำร

ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบสมำร์ทโฟน คือ 

ด้ำนผลิตภัณฑ์ ซื้อเพรำะตรำยี่ห้อที่ได้รับควำมนิยม 

ด้ำนรำคำ ซือ้เพรำะ อตัรำค่ำธรรมเนยีมในกำรใช้บรกิำร

อนิเทอร์เนต็บนโทรศพัท์ ไม่สงูเกนิไป ด้ำนช่องทำงกำร

จัดจสำหน่ำย ซื้อเพรำะสำมำรถชสำระผ่ำนบัตรเครดิตได้ 

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ซ้ือเพรำะโปรโมช่ันในกำร

ใช้บรกิำรอนิเทอร์เนต็บนโทรศพัท์มใีห้เลอืกหลำกหลำย 

ด้ำนบคุลำกร ซือ้เพรำะพนกังำนขำยมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจ

ในกำรให้คสำแนะนสำ และสำมำรถตอบปัญหำได้ ด้ำน

ภำพลักษณ์ ซื้อเพรำะบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่

ระบบสมำร์ทโฟน มีเครือข่ำยครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ

ด้ำนประโยชน์ ซื้อเพรำะสำมำรถรับ-ส่งข้อมูลต่ำง ๆ 

ผ่ำนระบบไร้สำย

 3. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ ระดบักำรศกึษำ อำชพี และ

รำยได้ต่อเดือนต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อส่วนประสม

ทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อสมำร์ทโฟน 

ของผู้บริโภคในเขตภำคใต้ตอนบนแตกต่ำงกัน อย่ำงมี

นัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนผู้บริโภคที่มีอำยุ

ต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดที่

มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อสมำร์ทโฟนของผู้บริโภคใน 
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เขตภำคใต้ตอนบนแตกต่ำงกนั ไม่แตกต่ำงกนั แสดงให้ 

เห็นว่ำเพศ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ต่อเดือน 

ของผู้บริโภคมีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อสมำร์ทโฟน ทั้งนี ้

เนื่องจำกผู ้บริโภคที่มีเพศต่ำงกันมักมีวัตถุประสงค์ 

ในกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนไม่เหมอืนกนั ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั 

กำรศกึษำต่ำงกันจะมกีำรตดัสินใจซ้ือสมำร์ทโฟน ต่ำงกนั 

เพรำะผูบ้รโิภคกลุม่นีจ้ะมกีำรพจิำรณำและเปรยีบเทยีบ 

ข้อมูลเกี่ยวกับสมำร์ทโฟนในเรื่องต่ำง ๆ ก่อนจะ 

ตัดสินใจซื้อ ผู ้บริโภคที่มีอำชีพและรำยได้ต่อเดือน 

ต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจซ้ือสมำร์ทโฟน ต่ำงกันท้ังน้ี

เนื่องจำกผู ้บริโภคแต่ละอำชีพจะมีรำยได้ต่อเดือน 

แตกต่ำงกัน ผู ้บริโภคบำงรำยอำจมีกำรดสำเนินชีวิต 

อยู ่ในชุมชนเมือง มีสภำพแวดล้อมในกำรทสำงำนที ่

ทนัสมยั จงึทสำให้ต้องกำรใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั ไปตำม 

สภำพแวดล้อมรอบข้ำง ผู้บริโภคบำงรำยมีรำยได้น้อย

ทสำให้อสำนำจในกำรซ้ือของแต่ละบคุคลแตกต่ำงกนัออก

ไป จึงต้องคสำนึงถึงควำมคุ้มค่ำกับค่ำใช้จ่ำยมำกท่ีสุด 

สอดคล้องกับงำนวิจัยของ นุชจรินทร์ อิ่มสมบัติ [15]

ได้ศึกษำกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกใช้โทรศัพท์

เคลื่อนที่แบบสมำร์ทโฟน ของพนักงำนซ่อมบสำรุง

อำกำศยำนฝ่ำยช่ำง บริษัทกำรบินไทย จสำกัด (มหำชน) 

ที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ ผลกำรวิจัย

พบว่ำ ปัจจัยพื้นฐำนส่วนบุคคลด้ำนระดับกำรศึกษำ 

มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้

งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมำร์ทโฟน ในส่วนของ 

ระยะเวลำในกำรตัดสินใจเลือกซื้อ รวมทั้งพฤติกรรม

ด้ำนกำรใช้งำนของเครือ่ง (ฟังก์ชัน่ต่ำง ๆ ) ทีก่ลุม่ตวัอย่ำง 

ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมำร์ทโฟน ส่วนปัจจัย

พื้นฐำนส่วนบุคคลด้ำนอำยุของกลุ ่มตัวอย่ำงท่ีใช้

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมำร์ทโฟน มีควำมสัมพันธ์กับ

กำรเลอืกใช้โทรศพัท์เคลือ่นทีแ่บบสมำร์ทโฟน ทำงด้ำน 

ปัจจัยทำงกำรตลำด คือ ผลิตภัณฑ์, รำคำ, กำรส่งเสริม 

กำรตลำด และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ณัฐวุฒิ  

เหลืองพิศำลพร [16] ได ้ศึกษำปัจจัยท่ีมีอิทธิพล 

ในกำรเลือกใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบสมำร์ทโฟนของ

ผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ ผลกำรวิจัยพบว่ำ ตัวแปร

ที่มีอิทธิพลต่อกำรเลือกใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ 

สมำร์ทโฟน ได้แก่ อำย ุโดยหำกอำยเุพิม่ขึน้จะส่งผลให้ 

โอกำสที่จะเลือกใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมำร์ทโฟน 

ลดลง เนือ่งจำกผูส้งูอำยเุหน็ว่ำกำรใช้โทรศพัท์เคลือ่นที่

แบบสมำร์ทโฟน มีควำมยุ่งยำกซับซ้อนกว่ำโทรศัพท์

เคลื่อนที่ทั่วไป ทำงด้ำนรำยได้ หำกรำยได้เพิ่มขึ้น  

จะทสำให้โอกำสที่จะเลือกใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ 

สมำร์ทโฟนเพิม่ขึน้ เช่นเดยีวกบัระดบักำรศกึษำทีส่งูขึน้  

จะส่งผลให้มีโอกำสใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมำร์ท

โฟนเพิ่มขึ้น กำรประกอบอำชีพธุรกิจส่วนตัว ส่งผล

ให้โอกำสที่จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมำร์ทโฟน

เพิ่มขึ้น และผู้มีสถำนภำพโสด จะทสำให้โอกำสที่จะใช้

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมำร์ทโฟนเพิ่มขึ้น

 4. พฤติกรรมผู้บริโภคทุกด้ำน ประกอบด้วย 

เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อ วิธีกำรชสำระเงิน ระบบปฏิบัติกำร

ของสมำร์ทโฟน กำรเลือกยี่ห้อสมำร์ทโฟน สถำนที่ 

ที่นิยมซ้ือ แหล่งที่มำของข้อมูลก่อนตัดสินใจซ้ือ และผู้

ที่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจซื้อ มีควำมสัมพันธ์กับส่วน

ประสมทำงกำรตลำดทีม่ผีลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสมำร์ทโฟน 

ในเขตภำคใต้ตอนบน อย ่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ 

ที่ระดับ 0.01 แสดงให้เห็นว่ำบริษัทผู้ผลิตสมำร์ทโฟน 

ให้ควำมสสำคญักบัปัจจยัต่ำง ๆ  ทีจ่ะมผีลต่อกำรตดัสนิใจ

ซื้อของผู้บริโภค จึงได้วำงแผนกลยุทธ์ทำงกำรตลำดได้

สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค เพือ่ให้ผูบ้รโิภคมี

ทำงเลือกที่หลำกหลำยในกำรตัดสินใจซ้ือสมำร์ทโฟน 

จึงส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคมีควำมสัมพันธ์กับส่วน

ประสมทำงกำรตลำดทีม่ต่ีอกำรตดัสนิใจซือ้สมำร์ทโฟน

ในเขตภำคใต้ตอนบน สอดคล้องกบังำนวจิยัของ ธีรำทร 

ภูเ่ขยีว [4] ได้ศกึษำปัจจยัทีม่ผีลต่อกระบวนกำรตดัสนิใจ 

ซื้อสมำร์ทโฟน ของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหำนคร  

ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี ปัจจัยด้ำนช่อง

ทำงกำรจัดจสำหน่ำย ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 

ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้ำนบริโภคนิยม มีผล

ต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อสมำร์ทโฟนโดยรวม โดย

ตัวแปรอิสระทั้งหมดสำมำรถอธิบำยกำรผันแปรของ

กระบวนกำรตัดสินใจซื้อสมำร์ทโฟน ได้ร้อยละ 55.2 
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และสอดคล้องกบังำนวจิยัของ พำกภมู ิพร้อมไวพล [12] 

ได้ศึกษำเรื่องพฤติกรรมกำรซ้ือและปัจจัยส่วนประสม

กำรตลำดที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซ้ือสินค้ำ iPod 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรเลอืกซ้ือคอื ควำมสำมำรถของสินค้ำ  

กิจกรรมที่ใช้ iPod คือ กำรฟังเพลง สถำนท่ีเลือกซื้อ

สินค้ำ iPod คือ ตัวแทนจสำหน่ำยของบริษัทฯ เหตุผลที่

ตดัสนิใจซือ้สนิค้ำ iPod คอื มคีวำมจสำเป็นต้องใช้งำนด่วน

 5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับส่วนประสม

ทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อสมำร์ทโฟน

ของผู ้บริโภคในเขตภำคใต้ตอนบน พบว่ำ ผู ้ตอบ

แบบสอบถำมส่วนใหญ่เหน็ว่ำก่อนกำรวำงจสำหน่ำยควร

ทสำกำรทดสอบสมำร์ทโฟนก่อน เพือ่ควำมปลอดภยัของ

ผู้บริโภคและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล รองลงมำคือ 

สำมำรถติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบและดูแล

กำรบริกำรหลังกำรขำยโดยตรง เม่ือโทรศัพท์มีปัญหำ 

ควำมคงทนของแบตเตอรีใ่นกำรใช้งำนในแต่ละวนั สำย

ชำร์จแบตเตอรี่ควรมีควำมคงทนมำขึ้นกว่ำเดิม และผู้

จัดจสำหน่ำยควรจัดกิจกรรมท่ีหลำกหลำย เพ่ือส่งเสริม

กำรขำย เช่น ลดรำคำในเทศกำลสสำคัญ มีกิจกรรมให้

ผู้ซื้อได้ร่วมสนุก หรือมีของแถม ตำมลสำดับ แสดงให้

เห็นว่ำผู้บริโภคต้องกำรควำมเชื่อมั่นจำกบริษัทผู้ผลิต 

สมำร์ทโฟน ในตัวผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน 

สำมำรถใช้งำนได้คุ้มค่ำกับรำคำ สอดคล้องกับงำนวิจัย

ของ เสำวภำคย์ วปิโุร [17] ได้ศกึษำเรือ่งส่วนประสมกำร

ตลำดทีม่ผีลต่อผูบ้รโิภคในเขตเทศบำลนครสมทุรสำคร

ต่อกำรซื้อสมำร์ทโฟน ผลกำรวิจัยพบว่ำ ข้อเสนอแนะ

ที่ได้จำกกำรวิจัยพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่

ได้เสนอแนะในเรื่องของควำมคงทนของแบตเตอรี่ 

รองลงมำคือ เรื่องของสำยชำร์จแบตเตอรี่ควรมีควำม

คงทนมำกขึ้นกว่ำเดิม และสำมำรถติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่

ในกำรดูแลกำรบริกำรหลังกำรขำยเมื่อโทรศัพท์มี

ปัญหำและสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ธีรำทร ภู่เขียว 

[4] ได้ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อ

สมำร์ทโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนคร ผลกำร

วิจัยพบว่ำ ข้อเสนอแนะควำมคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

กระบวนกำรตัดสินใจซื้อสมำร์ทโฟน จำกข้อมูลของ 

ผู้ตอบแบบสอบถำมสรุปได้ดังน้ี 1) ผู้ผลิตควรพัฒนำ

แอบพลิเคชั่นใหม่ ๆ และเป็นประโยชน์ทั้งด้ำนบันเทิง 

และด้ำนกำรทสำงำนอย่ำงสมส่ำเสมอ และให้ดำวน์โหลด

แบบไม่เสยีค่ำใช้จ่ำย 2) ผูผ้ลติควรเน้นพฒันำสมำร์ทโฟน 

ให้สำมำรถรองรับควำมต้องกำรของผู้บริโภคในเรื่อง

ควำมบันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม เล่นอินเทอร์เน็ต 

3) ผู้จสำหน่ำยควรฝึกอบรมพนักงำนขำยอยู่ตลอดเวลำ 

เพ่ือสำมำรถตอบคสำถำม ด้ำนควำมสำมำรถที่เพ่ิมขึ้น

หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เพิ่มเข้ำไปในสมำร์ทโฟนรุ่น

ทีผู่ซ้ือ้สนใจ 4) ผูจ้ดัจสำหน่ำยควรเปิดโอกำสให้ผูบ้รโิภค 

ทดสอบกำรใช้งำนเครื่องจริง เนื่องจำกผู ้บริโภค 

ส่วนใหญ่นิยมที่จะทดสอบกำรใช้งำนเครื่องจริงก่อน

กำรตดัสนิใจซือ้ 5) ควรผลติสมำร์ทโฟนทีม่คีวำมคุม้ค่ำ 

กับรำคำ 6) ควรมีกำรทดสอบควำมสำมำรถของ 

สมำร์ทโฟน ก่อนออกวำงจสำหน่ำย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ 

มีคุณภำพได้มำตรฐำน 

ข้อเสนอแนะ

 จำกกำรศึกษำวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ไว้ดังนี้

 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย

  1.1 ควรมกีำรโฆษณำผลติภณัฑ์สมำร์ทโฟน

แต่ละยี่ห้อให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเพิ่มมำกขึ้น อีกทั้ง

ควรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สำมำรถประหยัดพลังงำน

แบตเตอรี่มำกยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ 

ผู้บริโภคได้ตรงจุด

  1.2 บริษัทผู ้ผลิตควรคสำนึงถึงสภำวะทำง

เศรษฐกิจและรำคำที่ผู ้บริโภคสำมำรถจ่ำยได้ ดังนั้น 

ผู้ผลิตควรปรับระดับรำคำให้เลือกหลำกหลำย มีควำม

เหมำะสมกับควำมสำมำรถในกำรทสำงำน และอัตรำ 

ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตบนมือถือ

ไม่สูงเกินไป 

  1.3 ควรเพิ่มช ่องทำงกำรให ้บริกำรให ้

ผู ้บริโภคสำมำรถเลือกซื้อได้หลำยช่องทำง เช ่น 

อนิเทอร์เนต็ ศนูย์บรกิำร ร้ำนขำยโทรศพัท์ทัว่ไป เป็นต้น 

และมีทสำเลที่ตั้งที่ติดต่อได้สะดวก 
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  1.4 ควรมีกำรกสำหนดกลยุทธ ์ส ่ง เสริม 

กำรตลำดเพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรซื้อสินค้ำ เช่น ควรม ี

โปรโมชั่นในกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตบนมือถือ 

ให้เลือกหลำกหลำย มีส่วนลดสสำหรับลูกค้ำที่ซื้อสินค้ำ

ครบตำมเงื่อนไขเป็นไปตำมรำยละเอียดของร้ำน

  1.5 ควรส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรในกำร

อบรมให้มีควำมสำมำรถในกำรขำยมำกขึ้น ให้บริกำร

ด้วยมำรยำทและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สำมำรถรับผิดชอบ

และดูแลลูกค้ำจนเสร็จสิ้นกำรขำย

  1.6 ค ว ร มี ป ้ ำ ย ห รื อ สั ญ ลั ก ษ ณ ์ แ ส ด ง 

รำยละเอียดของสินค้ำแต่ละประเภทที่ชัดเจน เพื่อให้

ผู ้บริโภคได้รับทรำบข้อมูลของสินค้ำและเพ่ือเป็น 

กำรกระตุ้นกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

  1.7 ควรมีกำรจัดระบบกำรชสำระเงินให้มี

ควำมถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อให้ผู ้บริโภคเกิดควำม

ประทับใจและอยำกกลับมำใช้บริกำรอีกครั้ง

 2.  ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

  2.1  ควรมีกำรขยำยขอบเขตกำรวิจัยไปยัง

ภูมิภำคอื่น เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงส่วนประสมทำงกำร

ตลำดที่มีผลต ่อกำรตัดสินใจซื้อสมำร ์ทโฟนของ 

ผู ้บริโภค เพื่อนสำมำเปรียบเทียบว ่ำแตกต่ำงหรือ 

ใกล้เคยีงกบัผูบ้รโิภคในเขตภำคใต้ตอนบนหรอืไม่ และ

นสำไปใช้ในวำงแผนกลยุทธ์กำรตลำดของบริษัทผู้ผลิต 

สมำร์ทโฟนต่อไป

  2.2 ควรมีกำรศึกษำเพิ่มเติมปัจจัยด้ำนอื่น ๆ 

ที่คำดว่ำจะมีผลต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อ

กำรตดัสนิใจซือ้สมำร์ทโฟน เพือ่นสำผลทีไ่ด้มำวเิครำะห์

ให้ละเอียดและใกล้เคียงกับควำมเป็นจริงมำกขึ้น

  2.3  ควรศึกษำถึงพฤติกรรมกำรเลือกซื้อซส้ำ

ของผู้บริโภคเพื่อองค์กรจะได้ทรำบถึงเหตุผลของกำร

ตัดสินสินใจซื้อสมำร์ทโฟนของผู้บริโภค และนสำมำ

พฒันำปรบัปรงุให้สำมำรถบรกิำรผูบ้รโิภคได้อย่ำงเป็น
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ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดปราจีนบุรี

The Administration Factors Affecting to Child Centered Efficiency 
in School under the Secondary Educational Service Area Office 7 

Prachin Buri Province

บทคัดย่อ

 กำรศกึษำวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อศกึษำ 1) ระดบัปัจจยัทำงกำรบรหิำรของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ 2) ระดบั

ประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญของครู และ3) ปัจจัยทำงกำรบริหำรที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพ

กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญของครูในสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7  

จังหวัดปรำจีนบุรี กลุ่มตัวอย่ำงประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 76 คน ครูผู้สอน 248 คน และคณะกรรมกำร 

สถำนศกึษำ 38 คนรวมท้ังสิน้ 362 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้เป็นแบบสอบถำมเกีย่วกบัปัจจยัทำงกำรบรหิำรและประสทิธภิำพ

กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญของครู เป็นแบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับของไลเคิร์ท 

วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 ผลกำรวจิยัพบว่ำ 1) ผูบ้รหิำรมกีำรใช้ปัจจยัทำงกำรบรหิำรสถำนศกึษำ ในภำพรวม อยูใ่นระดบัมำก เมือ่พจิำรณำ

เป็นรำยด้ำนและด้ำนที่มีระดับมำกเรียงจำกมำกไปหำน้อย คือ ด้ำนวัฒนธรรมองค์กร ด้ำนควำมผูกพันต่อองค์กร  

ด้ำนคณุภำพชวีติของครดู้ำนบรรยำกำศองค์กร ส่วนด้ำนทีอ่ยูใ่นระดบัปำนกลำง คอื ด้ำนพฤติกรรมกำรบรหิำรของผูน้สำ 

2) ประสิทธภิำพกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสสำคญัในภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก เมือ่พจิำรณำเป็นรำยด้ำนทกุด้ำน 

อยู่ในระดับมำก โดยเรียงจำกมำกไปหำน้อย คือ ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนสื่อกำรเรียนรู้ ด้ำนมโนทัศน์  

ด้ำนยุทธวิธีในกำรสอนและด้ำนหลักสูตรตำมลสำดับ และ3) ปัจจัยทำงกำรบริหำรที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำร

จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญโดยได้รับเลือกเข้ำสมกำรตำมลสำดับ คือ 1) ควำมผูกพันต่อองค์กร (X
5
) 2) 

บรรยำกำศองค์กร (X
2
) โดยมีกำรทสำนำยได้ร้อยละ 78.90 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำรวิเครำะห์กำรถดถอย ได้ดังน้ี  

Ŷ
tot

 = 2.718 + .366 (X
5
) + .358 (X

2
) 

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยทำงกำรบริหำร ประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้

1*   นักศึกษำหลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ วิทยำลัยทองสุข เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
2   รองศำสตรำจำรย์ ดร. อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ  

วิทยำลัย ทองสุข เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

สวรส ตำลกุล 1*

Sawarote Tankun 1*

 ปิยะนำถ บุญมีพิพิธ 2

 Piyanart bunmepipit 2
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บทน�า

 โรงเรียนในสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 7 ประกอบด้วย โรงเรียนในจังหวัด

นครนำยก ปรำจีนบุรีและสระแก้ว [1] ซึ่งเป็นโรงเรียน

ในกสำกับของรัฐ โดยมีหลักกำรที่สสำคัญคือ ให้โรงเรียน

มกีำรจดัระบบบรกิำรและกำรจดักำรทีม่คีวำมเป็นอสิระ 

และคล ่องตัว เพื่อพัฒนำไปสู ่ควำมเป ็นเลิศของ 

สถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพซ่ึงควำมเป็นอิสระนั้น

ต้องครอบคลุม 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรเงิน 

และงบประมำณ ด้ำนบุคลำกร และด้ำนบริหำรท่ัวไป  

ซึง่ควำมเปน็อิสระในที่นีห้มำยถึง อิสระเท่ำทีก่ระทรวง

หรือสสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

(สพฐ.) จะมอบอสำนำจให้ แต่จะต้องมำกกว่ำโรงเรียน

ของรัฐทั่วไปที่เป็นนิติบุคคลเพรำะกำรเป็นโรงเรียน

นติบิคุคลเป็นมมุมองในเรือ่งของกำรทสำนติกิรรมสญัญำ

และกำรใช้ประโยชน์จำกที่ดินและอสังหำริมทรัพย์ 

ของสถำนศึกษำเป็นหลักส่วนโรงเรียนในกสำกับของรัฐ

จะมีอะไรที่มำกกว่ำนั้น ประกอบด้วย

 ด้ำนวิชำกำรอำจกสำหนดสัดส่วนเพ่ิมเติมในวิชำ 

ทีโ่รงเรยีนต้องกำรสร้ำงควำมเป็นเลศิเฉพำะทำงทัง้สำขำ

วิชำกำรศิลปะ ดนตรี กีฬำ ให้เป็นไปตำมศักยภำพของ 

ผู้เรียนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น

 ด้ำนกำรเงินอำจกสำหนดค่ำใช้จ่ำยที่ผู้ปกครอง

นกัเรยีนมส่ีวนร่วมพจิำรณำโดยควำมเหน็ชอบของคณะ

กรรมกำรสถำนศกึษำซึง่จะต้องเป็นค่ำใช้จ่ำยทีเ่หมำะสม 

กับสภำพท้องถิ่นและฐำนะทำงเศรษฐกิจของชุมชน 

โดยมีกำรจัดทุนกำรศึกษำหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม 

ให้แก่เด็กด้อยโอกำสจสำนวนหนึ่ง

 ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลโรงเรียนในกสำกับ 

จะสำมำรถออกระเบียบกฎเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคล

ที่จัดจ้ำงด้วยเงินนอกงบประมำณโดยควำมเห็นชอบ

ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและโรงเรียนอำจมี 

ส่วนร่วมเสนอควำมเหน็ต่อคณะอนกุรรมกำรข้ำรำชกำร

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (อ.ก.ค.ศ.) ของเขตพื้นที่

กำรศึกษำ ในกำรสรรหำ และบรรจุแต่งต้ังข้ำรำชกำร

ในโรงเรียน

Abstract

 The purpose of this research were to study 1) the level of administration factors of the administrators in school. 

2) the level of child centered efficiency in school and 3) the administration factors affecting to teaching efficiency 

in school under the secondary educational service area office 7 Prachinburi Province. The samples consisted of 76 

administrators, 248 teachers and 38 schools committee, 362 respondents in total. The research instrument was rating 

scale (5 levels) questionnaire. The data analysis were a percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple 

regression analysis. 

 The results of the study were as follows : 1) The administration factors of administrators in schools were 

overall at a high level. The classification were finding at the high level and separately chronological ranked, followed 

by culture organization, organizational commitment, quality of teachers life, organization climate and the average 

level was behavioral management of administrators. 2) The child centered efficiency were overall at a high level.The 

classification were finding at the high level and separately chronological ranked, followed by teaching, instructional 

media, concept, tactical teaching and curriculum. 3) The administration factors affecting to child centered efficiency 

in school under the secondary educational service area office 7 Prachin Buri province were that: organizational 

commitment (X
5
) and organization climate (X

2
). The predict efficiency was 78.90 percentage. Can be write the 

equation: Ŷ
tot

=2.718 + .366 (X
5
) + .358 (X

2
)

Keywords : the administration, eaching efficiency
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 สสำหรับ ด้ำนกำรบริหำรทั่วไปโรงเรียนในกสำกับ

ของรัฐจะสำมำรถกสำหนดโครงสร้ำงระบบบริหำรของ

สถำนศึกษำที่มีควำมคล่องตัวเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำ

ศักยภำพควำมสำมำรถของนักเรียนและโรงเรียนยัง

สำมำรถกสำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรรับนักเรียนในแต่ละ

ช่วงชั้นที่มีควำมยืดหยุ่นในลักษณะเดียวกับโรงเรียน

วัตถุประสงค์พิเศษได้ด้วยเพื่อพัฒนำไปสู่ควำมเป็นเลิศ

เฉพำะทำงกำรบรหิำรงำนนอกจำกจะมทีกัษะหลำกหลำย 

แล้วยังควรคสำนึงถึงคุณธรรม กำรเคำรพศักด์ิศร ี

ควำมเป็นมนุษย์ กำรนอบน้อมถ่อมตน ควำมแตกต่ำง 

ระหว่ำงบุคคลและกำรใช้ลักษณะผู ้นสำทั้ง 3 แบบ 

โดยเลือกใช้ตำมสถำนกำรณ์ ไม่ว่ำจะเป็นเผด็จกำร 

ประชำธิปไตยหรือแบบสบำย ๆ ตำมภำรกิจ ขอบข่ำย

กำรบรหิำรงำนโรงเรยีนทัง้ด้ำนกำรบรหิำรวชิำกำร กำร

บริหำรงบประมำณ กำรบริหำรบุคคลและกำรบริหำร

ทั่วไป ยังต้องมีปัจจัยสิ่งอสำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ใน

กำรบริหำรงำนให้ประสบผลสสำเร็จ ประกอบด้วย 4 

ปัจจัยสสำคัญ คือ คน (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ 

(material) และกำรบรหิำรจดักำร (management) ซึง่ตวัชี ้

วัดควำมสสำเร็จของสถำนศึกษำนั้น คือคุณภำพผู้เรียน 

ซึง่เป็นผลมำจำกกำรจดักำรเรยีนกำรสอนของครนูัน่เอง 

ซึ่งผู้วิจัยได้สังเครำะห์จำกงำนวิจัยของ ถวิล เกื้อกูลวงศ์ 

[2] เรือ่ง กำรบรหิำรโรงเรยีนทีม่อีทิธพิลต่อคณุภำพกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ ประกอบ

ด้วย 1) พฤติกรรมกำรบริหำรของผู้นสำ 2) บรรยำกำศ

องค์กร 3) วัฒนธรรม องค์กร 4) คุณภำพชีวิตของครู 5)

ควำมผูกพันต่อองค์กรและนสำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญของ ทิศนำ แขมมณี [3] ได้นสำ

เสนอกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น

สสำคญั ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้ำน คอื 1) หลกัสตูร 

2) มโนทัศน์ 3) ยุทธวิธีในกำรสอน 4) สื่อกำรเรียนรู้ 5) 

กจิกรรมกำรเรยีนกำรสอน และ6) กำรวดัและประเมนิผล  

ที่ผู ้ วิ จั ยนส ำสู ่กำรศึกษำวิจัยในเรื่ อง  “ป ัจจัยทำง 

กำรบริหำรที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำน

เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 7 จงัหวดัปรำจนีบรุ”ี 

โดยกสำหนดตัวแปรต้นเป ็นปัจจัยทำงกำรบริหำร 

สถำนศึกษำประกอบด้วย 1) พฤติกรรมกำร บริหำร 

ของผู้นสำ 2) บรรยำกำศองค์กร 3) วัฒนธรรมองค์กร 4) 

คุณภำพชีวิตของครูและ 5) ควำมผูกพันต่อองค์กร และ

ตัวแปรตำม คือ กระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้

เรียนเป็นสสำคัญ ประกอบด้วย 6 ด้ำน คือ 1) หลักสูตร 

2) มโนทัศน์ 3) ยุทธวิธีในกำรสอน 4) สื่อกำรเรียนรู้  

5) กจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนและ 6) กำรวดัและประเมนิผล 

เพื่อกำรวิจัยในครั้งนี้

 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำในสังกัดสสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรี 

บำงโรงเรยีนมผีลสมัฤทธิท์ำงกำรศกึษำทีว่ดัจำกคะแนน 

O-Net มีระดับคะแนนสูงกว่ำเกณฑ์ระดับประเทศและ

มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง แต่ยังพบว่ำมีบำงโรงเรียน

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำอยู ่ในระดับตส่ำจนถึง 

ตสำ่มำกเมือ่เทยีบกบัเกณฑ์คะแนนระดบัประเทศหรอืแม้

กระทัง่เกณฑ์ของเขตพืน้ทีเ่อง ทสำให้ผูว้จิยัสนใจค้นคว้ำ

หำสำเหตุและปัจจัยที่มีควำมสสำคัญและส่งผลทสำให้เกิด

ควำมแตกต่ำงของผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนไม่ว่ำจะเป็น

ด้ำนกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้

ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสสำคญัของคร ูสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษำระดับปัจจัยทำงกำรบริหำรของ 

ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ สงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

มัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรี

 2. เพื่อศึกษำระดับประสิทธิภำพกำรจัดกำร

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญของครูในสถำนศึกษำ 

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 

จังหวัดปรำจีนบุรี

 3. เพื่อศึกษำปัจจัยทำงกำรบริหำรที่ส ่งผล

ต่อประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู ้ที่เน้นผู ้เรียนเป็น

สสำคัญของครูในสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที ่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรี
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. ประชากรท่ีใช้ในกำรวิจัยในครั้งน้ีกสำหนด

เป ็นบุคลำกรในโรงเรียนในสังกัดสสำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรี  

จำก 19 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหำร จสำนวน 76 คน 

ครู จสำนวน 700 คน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ จสำนวน 

57 คน รวมประชำกร จสำนวน 833 คน

 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในกำรวิจัย ผู้วิจัยกสำหนด 

ดังนี้ 1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ใช้กำรเลือกแบบเจำะจง 

(purposive samples) รวมทั้งสิ้น 76 คน และให้ผู้บริหำร

ทกุคนตอบแบบสอบถำม 2) คณะกรรมกำรสถำนศกึษำ 

ใช้กำรเลือกแบบเจำะจง (purposive samples) โดย

กสำหนดโรงเรียนละ 2 คน รวมท้ังส้ิน 38 คน ใช้กำร

สุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีกำร

จับฉลำกในกำรกสำหนดผู้ตอบแบบสอบถำมและ 3) ครู

ผู้สอน โดยเปิดตำรำงเกรจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie& 

Morgan) จำกครูท้ังส้ิน จสำนวน 700 คน เปิดตำรำง

ได้ จสำนวน 248 คนจำกน้ันใช้กำรเทียบสัดส่วนตำม

จสำนวนครูจริงในแต่ละโรงเรียนและกสำหนดผู้ให้ข้อมูล

แต่ละโรงเรียนด้วยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random 

Sampling) ด้วยวิธีกำรจับฉลำก รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 

362 คน

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม 

(Questionnaire) เพือ่ใช้ในกำรเกบ็ข้อมลู 1 ฉบบัแบ่งเป็น 

3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แบบสอบถำมเก่ียวกับสถำนภำพ

ของผู้ตอบแบบสอบถำม คือ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ 

ตสำแหน่ง ประสบกำรณ์ในกำรทสำงำน มีลักษณะเป็น

แบบสสำรวจรำยกำร (Check List) จสำนวน 5 ข้อตอนที่ 2 

แบบสอบถำมเกีย่วกบัปัจจยัทำงกำรบรหิำรสถำนศกึษำ

ที่ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู ้ที่เน้นผู ้เรียนเป็นสสำคัญ  

เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating 

Scale) 5 ระดบั ประกอบด้วยข้อคสำถำมรวม 35 ข้อ ตอนที ่3 

แบบสอบถำมเก่ียวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นสสำคัญของครู เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วน

ประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย  

ข้อคสำถำมรวม 35 ข้อ เพื่อกำรวิจัยในครั้งนี้

 การสร้างเครื่องมือในการศึกษา

 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ผู้วิจัยดสำเนิน

กำรตำมขั้นตอนดังนี้

 1. ศึกษำเอกสำร หลักกำร แนวคิด ทฤษฎี งำน

วิจัยและทสำกำรรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับปัจจัย

ทำงกำรบรหิำรทีส่่งผลต่อกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน

เป็นสสำคญั ซึง่รวบรวม โดยทสำกำรวเิครำะห์เอกสำร เพือ่

กสำหนดเป็นตัวแปรในกำรวิจัยครั้งนี้

 2. กสำหนดโครงสร้ำงของแบบสอบถำม โดย

นสำข้อมูลต่ำง ๆ ที่ได้จำกตัวแปรที่ได้จำกกำรศึกษำ

เอกสำรมำพัฒนำมำเป็นสร้ำงแบบสอบถำม เสร็จแล้ว

นสำแบบสอบถำมนัน้เสนออำจำรย์ทีป่รกึษำวทิยำนพินธ์ 

เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทำงปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจัย

ทสำกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ

 3. หำค่ำประสิทธิภำพควำมตรง (validity) 

โดยนสำแบบสอบถำมที่ปรับแก้แล้ว เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

จสำนวน 3 ท่ำน เพื่อประเมินเครื่องมือโดยใช้เกณฑ์ IOC 

(Index of Item–Objective Congruence) โดยกสำหนดค่ำ 

IOC ของแบบสอบถำม ระหว่ำง 0.67 ถึง 1.0 ซึ่งผู้ทรง

คุณวุฒิ จสำนวน 3 ท่ำน ได้แก่ 1) นำยนิรันดร์ กิจวิจำรณ์

รองผู ้อสำนวยกำรชสำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนปรำจีน

กัลยำณี 2) นำยสุดใจ ศรีบุญเรือง ครูชสำนำญกำรพิเศษ 

รองหวัหน้ำกลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศกึษำ ศำสนำ และ

วฒันธรรม โรงเรยีน ปรำจณิรำษฎรอสำรงุ 3) ดร.ฐติพิฒัน์  

หิรัญนิธิธสำรง อำจำรย์สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

วทิยำลยัทองสขุ เพือ่ตรวจสอบคณุภำพเครือ่งมอืและนสำ

แบบสอบถำมทีผ่่ำนกำรตรวจสอบจำกผูท้รงคณุวฒุแิละ

อำจำรย์ทีป่รกึษำมำดสำเนนิกำร ดงันี ้1) นสำแบบสอบถำม

ทีป่รบัปรงุแก้ไขแล้ว เสนออำจำรย์ทีป่รกึษำวทิยำนพินธ์ 

เพื่อให้ข้อเสนอแนะและผู้วิจัยปรับตำมข้อเสนอแนะ

และ 2) ผูว้จิยันสำแบบสอบถำมไปทดลองใช้กบัผูบ้รหิำร 

ครู โรงเรียนปรำจิณรำษฎรอสำรุงในสสำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 ซึ่ง ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง 

จสำนวน 30 คน เพื่อนสำมำวิเครำะห์หำค่ำควำมเช่ือมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถำม โดยใช้เกณฑ์มำตรฐำน
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ค่ำควำมเชื่อมั่นของครอนบำค [4] ด้วยเกณฑ์ alpha ที่ 

.55 ขึ้นไป

 4. นสำแบบสอบถำมทีม่ปีระสทิธภิำพตำมเกณฑ์

แล้ว เกบ็รวบรวมข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่ำงเพือ่กำรวจิยัครัง้

นี้ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู ้วิจัยนสำแบบสอบถำมที่ได ้รับกลับคืนมำ

วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสสำเร็จรูปทำงสถิติเพ่ือ

กำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมขั้นตอน ดังนี้

 1. ตรวจนบัแบบสอบถำม พร้อมทัง้ตรวจสอบ

ควำมถกูต้องสมบรูณ์ของแบบสอบถำมทีไ่ด้รบักลบัคนื

มำโดยได้กลบัคนืมำและมคีวำมสมบรูณ์ใช้วเิครำะห์ผล

 2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลในครั้งน้ี กสำหนดกำร

วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อคสำนวณค่ำสถิติ ดังนี้ 

   2.1 วิเครำะห์สถำนภำพของผู ้ตอบแบบ 

สอบถำม โดยหำค่ำควำมถี่ (Frequency) และร้อยละ 

(Percentage) 

  2.2 วิเครำะห์ระดับปัจจัยกำรบริหำรสถำน

ศึกษำโดยใช้หำค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

  2.3 วเิครำะห์ระดบัประสทิธภิำพกำรจดักำร

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ โดยใช้ค่ำเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมำตรฐำนตำมเกณฑ์ของลิเคิร์ทและนสำผล 

กำรวิเครำะห์ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรแปล

ควำมหมำย ค่ำเฉลี่ย ตำมเกณฑ์ของเบส (Best) [5]

  2.4 วิ เครำะห์หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ปัจจัยทำงกำรบริหำรสถำนศึกษำกับกำรจัดกำรเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

อย่ำงง่ำยของ (SimpleCorrelation) ของเพียร์สัน 

(Pearson’sProduct Moment Correlation Coefficient)

  2.5 นสำข้อมูลที่ได้วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู ้ที่เน้นผู ้เรียนเป็น

สสำคญัในสถำนศกึษำสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

มัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรี โดยกำรวิเครำะห์

กำรถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย

 จำกผลกำรศึกษำผู้วิจัยนสำผลกำรวิจัยมำสรุปได้

ดังนี้

 1. ผลกำรศกึษำระดบัปัจจยัทำงกำรบรหิำรของ

ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

มัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรี พบว่ำ ผู้บริหำร 

มีกำรใช้ปัจจัยทำงกำรบริหำรสถำนศึกษำในภำพรวม

อยู่ในระดับมำก เมื่อแยกพิจำรณำเป็นรำยด้ำน โดยเรียง

ตำมค่ำเฉลี่ยมำกไปหำน้อยดังน้ี ด้ำนวัฒนธรรมองค์กร 

(X
3
) อยู่ในระดับมำก, ด้ำนควำมผูกพันต่อองค์กร (X

5
)  

อยู ่ในระดับมำก, ด ้ำนคุณภำพชีวิตของครู  (X
4
)  

อยู่ในระดับมำก, ด้ำนบรรยำกำศองค์กร (X
2
) อยู่ใน

ระดบัมำก, และด้ำนพฤตกิรรมกำรบรหิำรของผูน้สำ (X
1
)  

อยู่ในระดับปำนกลำง 

 2. ผลกำรศกึษำระดบัประสทิธภิำพกำรจดักำร

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญของครูในสถำนศึกษำ

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 

จงัหวดัปรำจนีบรุ ีพบว่ำ ระดบัประสทิธภิำพกำรจดักำร

เรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสสำคญั มค่ีำเฉลีย่อยูใ่นระดบัมำก 

เมื่อแยกพิจำรณำเป็นรำยด้ำน โดยเรียงตำมค่ำเฉลี่ยมำก

ไปหำน้อยดังนี้ ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน (Y
5
) อยู่

ในระดับมำก, ด้ำนสื่อกำรเรียนรู้ (Y
4
) อยู่ในระดับมำก, 

ด้ำนมโนทศัน์ (Y
2
) อยูใ่นระดบัมำก, ด้ำนยทุธวธิใีนกำร

สอน (Y
3
) อยู่ในระดับมำก, และด้ำนหลักสูตร (Y

1
) อยู่

ในระดับมำก 

 3. ผลกำรศึกษำปัจจัยทำงกำรบริหำรที่ส่งผล 

ต่อประสทิธิภำพกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสสำคญั

ของครูในสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำร

ศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรี สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรปัจจัยทำงกำรบริหำร (X) 

และประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สสำคัญ (Y) ของครูในสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรี 

พบว่ำตัวแปรทุกตัวของปัจจัยทำงกำรบริหำร (X) และ

ประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ 

(Y) มีควำมสัมพันธ์เชิงบวกอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ
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ที่ระดับ .01

 ผลกำรศึกษำกำรถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ของปัจจัยทำงกำรบริหำรที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำร

จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญของครูในสถำน

ศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

เขต 7 จงัหวดัปรำจนีบรุ ีพบว่ำ ตวัแปรด้ำนปัจจยัทำงกำร

บริหำรที่ได้รับเลือกเข้ำสมกำรตำมลสำดับ คือ 1) ควำม

ผูกพันต่อองค์กร (X
5
) และ2) บรรยำกำศองค์กร(X

2
)  

โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณในกำรทสำนำย

เท่ำกับ .888aค่ำสัมประสิทธ์ิกำรทสำนำย (R
2
) เท่ำกับ 

.789 นั่นคือ ตัวแปรท้ัง 2 ตัว ร่วมกันสำมำรถทสำนำย

ประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ

ของครูในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรีในภำพรวม 

(Ytot) ได้ร้อยละ 78.90 ค่ำประสิทธิภำพกำรทสำนำยที่

ปรบัแล้ว (Adjusted R2) เท่ำกบั .788 มคีวำมคลำดเคลือ่น

มำตรฐำนในกำรทสำนำย (Standard Error) 0.17253 ใน

ลักษณะนี้แสดงว่ำปัจจัยทำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 

จังหวัดปรำจีนบุรีร่วมกันส่งผลต่อประสิทธิภำพกำร

จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญของครูซ่ึงสำมำรถ

เขียนเป็นสมกำรวิเครำะห์กำรถดถอย ได้ดังนี้

 Ŷ
tot 

= 2.718 + .366 (X
5
) + .358 (X

2
) 

การอภิปรายผลการวิจัย

 1. ผลกำรศกึษำระดบัปัจจยัทำงกำรบรหิำรของ

ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

มัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรี พบว่ำ ผู้บริหำรมี

กำรใช้ปัจจัยทำงกำรบริหำรสถำนศึกษำประกอบด้วย 

ด้ำนพฤตกิรรมกำรบรหิำรของผูน้สำอยูใ่นระดบัปำนกลำง 

ด้ำนบรรยำกำศองค์กร อยู่ในระดับมำก ด้ำนวัฒนธรรม

องค์กร อยูใ่นระดบัมำก ด้ำนคณุภำพชวีติคร ูอยูใ่นระดบั

มำก และด้ำนควำมผกูพนัต่อองค์กร อยูใ่นระดบัมำก ใน

ภำพรวมผู้บริหำรมีกำรใช้ปัจจัยทำงกำรบริหำรสถำน

ศกึษำอยูใ่นระดบัมำกกำรบรหิำรโรงเรยีนทีม่อีทิธพิลต่อ

คณุภำพกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสสำคญั 

บัวเรียน พิลำบุต [5]ได้ทสำวิจัยเรื่อง บทบำทผู้บริหำร 

ในกำรส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นสสำคญัในสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน อสำเภอโคกโพธิไ์ชย 

สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 

เขต 2 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำบทบำทผู้

บริหำรในกำรส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสสำคัญและข้อเสนอแนะบทบำทผู้บริหำร

ในกำรส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นสสำคัญในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนอสำเภอโคกโพธิ์

ไชยสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ขอนแก่น เขต 2 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จสำนวน 21 คน ครูผู้สอน จสำนวน  

197 คน และกรรมกำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน จสำนวน 124 

คนรวมทัง้สิน้ 342 คน กสำหนดขนำดกลุม่ตวัอย่ำงโดยใช้

ตำรำงเครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณ

ค่ำ 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้แก่ 

กำรแจกแจงควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำนผลกำรวิจัยพบว่ำ บทบำทผู้บริหำรในกำร

ส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สสำคัญมีกำรปฏิบัติอยู ่ในระดับมำกทั้งภำพรวมและ 

รำยด้ำน อดิศร ศรีอรัญ [6] ได้ทสำวิจัยเรื่อง บทบำทของ

ผู้บริหำรในกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทำง

ด้ำนดนตรีของกลุ่มโรงเรียนไตรมิตร สังกัดสสำนักงำน

เขตพื้นที่ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 กำรวิจัยครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำบทบำทของผู้บริหำรในกำรส่ง

เสริมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทำงด้ำนดนตรีและหำ

แนวทำงในกำรส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมกำรเรียน

กำรสอนทำงด้ำนดนตรขีองกลุม่โรงเรยีนไตรมติร สงักดั

สสำนักงำนเขตพ้ืนที่ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 กลุ่ม

ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหำร 

จสำนวน 30 คน และครูผู้สอนจสำนวน 80 คน รวมจสำนวน 

110 คน ผลกำรวิจัยพบว่ำ บทบำทของผู้บริหำรในกำร

ส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทำงด้ำนดนตรีของ

กลุ่มโรงเรียนไตรมิตรสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่ประถม

ศึกษำขอนแก่น เขต 4 โดยรวมพบว่ำอยู่ในระดับมำก 
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โดยเฉพำะด้ำนกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอน

ผู ้บริหำรควรส่งเสริมให้มีห้องเรียนดนตรี สถำนที่

สสำหรับจัดกำรแสดงดนตรีในโรงเรียนและครูสอน

ดนตรีโดยตรง

 2. ผลกำรศกึษำระดบัประสทิธภิำพกำรจดักำร 

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญของครู ในสถำนศึกษำ

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7  

จงัหวดัปรำจนีบรุ ีพบว่ำ ระดบัประสทิธภิำพกำรจดักำร 

เรียนรู ้ที่ เน ้นผู ้ เรียนเป็นสสำคัญ ประกอบด้วยด้ำน

หลักสูตร ด้ำนมโนทัศน์ ด้ำนยุทธวีธีในกำรสอน ด้ำน

สื่อกำรเรียนรู้ และด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน มีค่ำ

เฉลี่ยอยู่ในระดับมำกทั้งในภำพรวมและรำยด้ำน ซ่ึง

สอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ [7] ได้

กล่ำวถึง หลักกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ 

โดยมีหลักกำรที่ว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

สสำคญัเกดิขึน้จำกพืน้ฐำนควำมเชือ่ทีว่่ำกำรจดักำรศกึษำ

มีเป้ำหมำยสสำคัญที่สุดคือ กำรจัดกำรให้ผู้เรียนเกิดกำร

เรียนรู้เพื่อให้ผู ้เรียนแต่ละคนได้พัฒนำตนเองสูงสุด

ตำมกสำลงัหรอืศกัยภำพของแต่ละคนแต่เนือ่งจำกผูเ้รยีน 

แต่ละคนมีควำมแตกต่ำงกันทั้งด้ำนควำมต้องกำร 

ควำมสนใจควำมถนัดและยังมีทักษะพื้นฐำนอันเป็น 

เครือ่งมอืสสำคัญทีจ่ะใช้ในกำรเรยีนรูอ้นัได้แก่ควำมสำมำรถ

ในกำรฟังพูดอ่ำนเขียนควำมสำมำรถทำงสมองระดับ

สติปัญญำและกำรแสดงผลของกำรเรียนรู้ออกมำใน

ลักษณะที่ต่ำงกันจึงควรมีกำรจัดกำรท่ีเหมำะสมใน

ลักษณะที่แตกต่ำงกันเพื่อพัฒนำผู้เรียนแต่ละคนน้ัน

ให้บรรลุถึงศักยภำพสูงสุดที่มีอยู่และจำกข้อมูลที่เป็น

วิกฤตทำงกำรศึกษำและวิกฤตของผู้เรียนอีกประกำร

หนึง่คอืกำรจดักำรศกึษำทีไ่ม่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้นสำสิง่

ที่ได้เรียนรู้มำปฏิบัติในชีวิตจริงทสำให้ไม่เกิดกำรเรียนรู้

ที่ยั่งยืนผู้สอนจึงต้องหันมำทบทวนบทบำทและหน้ำที่

ที่จะต้องแก้ไขโดยต้องตระหนักว่ำคุณค่ำของกำรเรียน

รู้คือกำรได้นสำสิ่งที่เรียนรู้มำนั้นไปปฏิบัติให้เกิดผลด้วย

แต่ในยุคของกำรปฏิรูปกำรศึกษำนี้ได้มีกำรกสำหนด

เป็นกฎหมำยแล้วว่ำผู ้สอนทุกคนจะต้องใช้รูปแบบ 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสสำคัญได้จึง

เป็นควำมจสำเป็นทีผู่ส้อนทกุคนจะต้องให้ควำมสนใจกบั

รำยละเอียดในส่วนนี้โดยกำรศึกษำทสำควำมเข้ำใจและ

หำแนวทำงมำใช้ในกำรปฏิบติังำนของตนให้ประสบผล

สสำเร็จดังน้ันกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึงเป็นกำรจัดกำร

บรรยำกำศจัดกิจกรรมจัดสื่อจัดสถำนกำรณ์ ฯลฯ ให ้

ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้เต็มตำมศักยภำพผู้สอนจึงมี

ควำมจสำเป็นที่จะต้องรู ้จักผู ้เรียนให้ครอบคลุมอย่ำง 

รอบด้ำนและสำมำรถวเิครำะห์ข้อมลูเพือ่นสำไปเป็นพืน้ฐำน 

กำรออกแบบหรือวำงแผนกำรเรียนรู้ได้สอดคล้องกับ

ผู้เรียน

 ทศินำ แขมมณ ี[8] มหีลกักำรในกำรจดักำรเรยีน 

กำรสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสสำคัญ นั้นประกอบด้วย  

หลักกำร ดังนี้ 1) เปิดโอกำสให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกหรือ

ตัดสินใจในเนื้อหำสำระที่สนใจเป็นประโยชน์ต่อ

ตัวผู้เรียนหรือไม่ 2) เปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมกำรเรียนรู ้โดยได้คิดได้รวบรวมควำมรู ้

และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองหรือไม่ซ่ึงได้นสำเสนอ

แนวคิดในกำรเปิดโอกำสให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมและ

สำมำรถนสำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติได้ (2.1) กิจกรรมกำร

เรียนรู้ที่ดีที่ควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทำงด้ำน

ร่ำงกำย (2.2) กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียน

ได้มีส่วนร่วมทำงสติปัญญำ (2.3) กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่

ดีจะช่วยผู้เรียนมีส่วนร่วมทำงสังคม (2.4) กิจกรรมกำร

เรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทำงอำรมณ์

 สคุนธ์ สนิธพุำนนท์และคณะ ได้กล่ำวถงึบทบำท

ของผูส้อนในกำรดสำเนนิงำนตำมกระบวนกำรปฏริปูกำร

เรียนรู้เพื่อให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะตำมมำตรฐำนกำร

ศกึษำนัน้ผูส้อนทกุคนจะต้องมส่ีวนร่วมในกระบวนกำร

ดังต่อไปนี้ 1) กำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์และควำมร่วม

มือกับชุมชนกำรที่ผู ้สอนจะสำมำรถจัดกิจกรรมกำร

เรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตำมมำตรฐำน

กำรศึกษำเป็นผลสสำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพนั้นจะ

ต้องได้รับกำรสนับสนุนจำกผู ้บริหำรและชุมชนใน

กำรพัฒนำกำรศึกษำ ดังนั้นผู้บริหำรและผู้สอนจะต้อง

ร่วมกันสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในกำรร่วมกัน

จัดกำรศึกษำซ่ึงผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีบทบำท
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ในกำรพัฒนำกำรศึกษำและมีกำรประชำสัมพันธ์เพื่อ

สร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงกัน 2) กำรจัดสภำพแวดล้อม 

ทีเ่อือ้ต่อกำรเรยีนรูผู้ส้อนจะต้องคสำนงึถงึสภำพแวดล้อม

ซึ่งเป็นบรรยำกำศท่ีเอ้ืออสำนวยต่อกำรเรียนรู ้กำรจัด

บรรยำกำศในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้เหมำะสม

ต่อกำรเรยีนรูม้สีือ่กำรสอนทีเ่ร้ำควำมสนใจผูเ้รยีนตลอด

จนกำรดสำเนินกิจกรรมในบรรยำกำศแห่งควำมเป็น 

กลัยำณมติรย่อมเอือ้ต่อกำรพฒันำกำรเรยีนรู ้3) กำรพฒันำ 

งำนของตนเองผู ้สอนจะต้องแสวงหำควำมรู ้และ

ประสบกำรณ์เพื่อนสำมำใช้ในกำรพัฒนำกระบวนกำร

จัดกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อให้

สอดคล้องกับกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ตลอดจนมีกำรแลก

เปลีย่นผลกำรปฏบิติังำนทีป่ระสบควำมสสำเร็จระหว่ำงกนั  

4) กำรจัดกำรเรียนรู ้สอดคล้องกับหลักสูตรควำม

ต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่นผู้สอนจะต้องให้ควำม

ร่วมมือกับสถำนศึกษำในกำรพัฒนำหลักสูตรให้

สอดคล้องกับสภำพและควำมต้องกำรของท้องถิ่นโดย

ให้ชมุชนเข้ำมำมส่ีวนร่วมและมกีำรจดัแนวกำรเรยีนกำร

สอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรตำมควำมต้องกำรของผู้

เรยีนควำมต้องกำรของท้องถิน่และกำรเปลีย่นแปลงทำง

เศรษฐกจิสงัคมให้สำมำรถเชือ่มโยงแก้ไขปัญหำท้องถิน่

ได้และเน้นกำรปฏิบัติจริง 5) กระบวนกำรจัดกำรเรียน 

โดยเน้นผู ้ เรียนเป็นสสำคัญผู ้สอนทุกคนควรจะได้

ทสำควำมเข้ำใจให้กระจ่ำงชดัในควำมหมำยและลกัษณะ

ของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สสำคัญเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ผลกำรศึกษำปัจจัย

ทำงกำรบริหำรที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรจัดกำร

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญของครูในสถำนศึกษำ 

สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7  

จังหวัดปรำจีนบุรี พบว่ำ ตัวแปรของปัจจัยทำงกำร

บริหำร และประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู ้ที่ เน้น

ผู ้เรียนเป็นสสำคัญมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกอย่ำงมีนัย

สสำคัญซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุพจน์ วิเชียรศรี 

กล่ำวว่ำ ระบบกำรบริหำร (Management System) หรือ

แบบของควำมเป็นผู้นสำ (Leadership Pattern) ภำยใน

องค์กร ได้แก่ ระบบเผดจ็กำร ระบบเผดจ็กำรแบบมศีลิป์  

ระบบกำรปรึกษำหำรือและระบบกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม

และ สุพจน์ วิเชียรศรี [4] กล่ำวว่ำภำวะผู้นสำทำงกำร

บริหำร หมำยถึงกำรกระทสำหรือวิธีกำรของผู้บริหำรที่

สำมำรถทสำให้ยุทธศำสตร์บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่ำง

ดีและรวดเร็วมีกลยุทธ์ซ่ึงเป็นวิธีกำรที่จะช่วยให้งำน

ประสบผลสสำเร็จ และ ศิรำภรณ์ ช่วยบสำรุง [9] ได้ทสำวิจัย

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

บุรีรัมย์ เขต 1 กำรวิจัยครั้งนี้ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ปัจจัยด้ำนกระบวนกำรบริหำร ด้ำนกระบวนกำรเรียน

กำรสอน ด้ำนกระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

ปัจจยัทีส่ำมำรถพยำกรณ์คณุภำพกำรศกึษำของโรงเรยีน 

กลุ่มตัวอย่ำงเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ จสำนวน 136 คน  

และครูผู ้สอน จสำนวน 327 คน สังกัดสสำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 รวมทั้งสิ้น  

จสำนวน 463 คน ซึ่งได้มำโดยกำรสุ่มแบบหลำยขั้นตอน 

(Multi–stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถำมซึง่ม ี2 ลักษณะ 

ได้แก่ แบบตรวจสอบรำยกำร แบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ  

5 ระดับ มีค่ำควำมเช่ือม่ันเท่ำกับ .96 สถิติที่ใช้ในกำร

วิเครำะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 

มำตรฐำน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์พหุคูณและ 

กำรถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน ผลกำรวจิยั พบว่ำ ผูบ้รหิำร 

สถำนศึกษำและครูมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที ่

ส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน โดยรวมอยู่

ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ อยู่ใน 

ระดับมำก ทุกด้ำนเช่นกัน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัย

ด้ำนกระบวนกำรบรหิำร ด้ำนกระบวนกำรเรยีนกำรสอน 

ด้ำนกระบวนกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำ มีควำมสัมพนัธ์ 

ทำงบวกอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 และ

ปัจจัยแต่ละปัจจัยมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับคุณภำพ

กำรศกึษำ อย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .01 พจิำรณำ

ตัวแปรปัจจัยที่มีค ่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด

คือ ด้ำนกระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และ 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำร พบว่ำมีควำมสัมพันธ์กัน 

ในระดับสูง ส่วนด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนมี 
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ค ว ำ ม สั ม พั น ธ ์ กั น ใ น ร ะ ดั บ ป ำ น ก ล ำ ง ป ั จ จั ย 

ด ้ำนกระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและ 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรร่วมกัน มีควำมสัมพันธ์ 

ทำงบวกกับคุณภำพกำรศึกษำอยู ่ในระดับสูง และ

สำมำรถพยำกรณ์คุณภำพกำรศึกษำได้ร้อยละ 81

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในกำรนสำผลกำรศึกษำไปใช้

  1.1 นสำผลกำรศกึษำเสนอสสำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรี เพื่อใช้

เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรระบบ

บริหำรงำนในสถำนศึกษำ

  1.2 ใช้ผลกำรศึกษำเป็นแนวทำงในกำร

กสำหนดทิศทำงกำรพฒันำประสทิธภิำพกำรจดักำรเรยีนรู้ 

ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำในสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ี

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรี ให้มี

ประสิทธิภำพสูงสุด

  1.3 นสำข้อมูลกำรศึกษำไปปรับใช้ในกำร

พัฒนำสภำพแวดล้อมในสถำนศึกษำให้ น่ำอยู่ น่ำเรียน 

มีบรรยำกำศเหมำะสมต่อกำรเป็นแหล่งเรยีนรูเ้อือ้ต่อกำร

เรียนรู้ให้มำกที่สุด

   1.4 จำกผลกำรศกึษำไปวำงแผนให้ผูบ้รหิำร

และครูทุกคน เกิดกำรประสำนงำนกัน ร่วมมือกัน 

มุ ่งเน้นส่งเสริมนักเรียนให้สำมำรถพัฒนำตนเอง 

ได้เต็มตำมศักยภำพสูงสุด 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรศึกษำวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมีกำรศึกษำด้ำนควำมพร้อมด้ำน

สถำนที่ ด้ำนผู ้เรียนและอื่น ๆ ในสังกัดสสำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดปรำจีนบุรี

  2.2 ควรมกีำรศกึษำเกีย่วกบัขนำดของสถำน

ศึกษำมีผลต่อประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้น 

ผู้เรียนเป็นสสำคัญมำกน้อยเพียงใด
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ความสูงของต้นทุนน�้าที่มีผลต่อประสิทธิภาพของตะบันน�้าที่ใช้หลักการ
เปลี่ยนแปลงโมเมนตัม ของการไหลและการดลมวลน�้า

Height of water source costing on effective of sock with principle to change
fluid flow momentum and water impulse

บทคัดย่อ

 กำรวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้ำงปั้มนส้ำที่ใช้หลักกำรเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของกำรไหล

และกำรดลมวลนส้ำเพื่อ เปรียบเทียบถึงประสิทธิภำพ และสมรรถนะ ทสำกำรทดลองโดยกสำหนดนส้ำต้นทุนเริ่มต้นที่ 1 

เมตร 1.5 เมตร 2 เมตรและ 2.5 เมตร ส่งนส้ำขึ้นได้ที่ระดับ 5 เมตร 6 เมตร 7 เมตร และ 8 เมตร ตำมลสำดับ พบว่ำ จำกผล

กำรทดลองที่ระดับควำมสูงของแหล่งนส้ำเริ่มต้นที่ 2 เมตร ส่งนส้ำขึ้นได้ที่ระดับ 7 เมตร ปริมำณอัตรำกำรไหลได้สูงสุด 

3,116.74 ลิตรต่อวัน มปีริมำณนส้ำทิง้ 74.70 ลิตรต่อวัน ประสทิธภิำพกำรส่งนส้ำ 98.74% เป็นเงื่อนไขที่ดทีี่ทีสุ่ด เพรำะมี

อตัรำกำรไหลทีส่งู แต่ปรมิำณนสำ้ทิง้น้อย ตลอดจนมปีระสทิธภิำพกำรส่งนสำ้สงูทีส่ดุ และพบว่ำ ตะบนันสำ้มปีระสทิธภิำพ

กำรทสำงำนแปรผกผนักบัระดบัควำมสงูของนสำ้ทีส่่งขึน้ไป ตะบนันสำ้ทีส่ร้ำงขึน้สำมำรถส่งนสำ้ได้ด้วยอตัรำกำรไหลเฉลีย่ 

2937.6 ลิตรต่อวัน ที่ระดับควำมสูงที่สุด 3.2 เท่ำ จำกระดับแหล่งนส้ำต้นทุนที่ 2 เมตร 

ค�าส�าคัญ : โมเมนตัม กำรดลนส้ำ เครื่องสูบนส้ำ

Abstract

 The objective of this research were to design and build the water pump with principle of change fluid 

flow momentum and water impulse. The performance and efficiency of the obtained water pump were compared. 

Experimental was initiated by setting the initial costing water as 1.0 m, 1.5 m, 2.0 m and 2.5 m that could be transferred 

the water up to level 5.0 m, 6 m, 7 m and 8 m, respectively. The results showed that at the high level of the water 

source at 2.0 m that could be moved the water up at 7.0 m of high level with the fluid flow rate, waste water and the 

water delivery performance as 3,116.74 Liter/day, 74.70 Liter/day and 98.74%, respectively. This condition was the 

best due to it had a highest flow rate with very low level of waste water as well as having the highest water delivery 

efficiency. In addition, the results exhibited that the water sock efficiency was inversely proportional to height of 

the water moved up. The generated water sock could deliver water at an average flow rate of 2937.6 Liter/day with 

the highest level 3.2 times from the water source costing of 2.5 m.

Keyword: momentum, water impulse, water pump

 1* ผูช่้วยศำสตรำจำรย์สำขำวชิำวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยอีตุสำหกรรม มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุี 
ต.นำวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โชติวัธน์ ศุภิรัตนกุล 1*
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บทน�า 

 จำกปัญหำในอดีตท่ีผ่ำนมำปัญหำควำมยำกจน

ภำคเกษตรกรรมระดับรำกหญ้ำ ของเกษตรกรอสำเภอ

เขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี ที่ต้องพึ่งพำนสำ้เป็นปัจจัยสสำคญั 

ในกำรเพิ่มผลผลิตทั้งยังมีปัญหำกำรขำดแคลนนส้ำ หรือ

มีนส้ำมำกเกินควำมต้องกำรในบำงฤดู ทสำให้เกษตรกร

ทสำกำรเกษตรได้บำงฤดูกำล ถ้ำไม่มีกำรบริหำรจัดกำร

นส้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก็ยำกท่ีจะขจัดปัญหำ

ควำมยำกจนจำกเกษตรกรของประเทศ ในระยะยำว

ได้ ปัจจุบันเกษตรกรในอสำเภอเขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี  

มีกำรใช้เครื่องสูบนส้ำในภำคเกษตรทุกครัวเรือนและ 

ส่วนใหญ่มกันยิมใช้เครือ่งสบูนสำ้ทีใ่ช้ต้นกสำลงัจำกมอเตอร์ 

ไฟฟ้ำ หรือเครื่องสูบนส้ำที่ใช้ต้นกสำลังจำกเครื่องยนต์ท่ี

ใช้นส้ำมันเชื้อเพลิงมำผันนส้ำเข้ำสู่ไร่นำเป็นหลัก ทสำให้มี

ค่ำใช้จ่ำยอันเนื่องมำจำกกำรใช้พลังงำนและซ่อมบสำรุง

อุปกรณ์ ผลที่เกิดขึ้นคือต้นทุนกำรผลิตภำคเกษตรเพ่ิม

ขึ้น และยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำ

ตะบันนส้ำที่ใช้หลักกำรเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของ

กำรไหลและกำรดลมวลนส้ำเพื่อเพิ่มสมรรถนะสสำหรับ 

ใช้งำนภำคเกษตรกรรม เพื่อพัฒนำบนพื้นฐำนกำร

มีส่วนร่วมของชุมชน โดยจะพัฒนำตะบันนส้ำที่ใช้ 

หลักกำรดลของนส้ำ ซึ่งจะอำศัยพลังงำนจำกธรรมชำติ

เป็นตัวสร้ำงพลังงำนเพื่อท่ีจะปั๊มนส้ำส่งไปยังระดับท่ี 

สูงกว่ำ โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้ำหรือเชื้อเพลิง ระบบน้ีเป็น 

กระบวนกำรอัตโนมั ติและต ่อ เนื่ อง  โดยอำศัย 

แรงกระแทกจำกนส้ำ ทสำให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำย กำรผันนส้ำ 

จำกที่ตส่ำขึ้นสู่ที่สูงเพื่อไว้ใช้ในกำรเกษตร กำรทสำสวน

ไร่นำ และอุปโภค ทั้งยังดีต่อส่ิงแวดล้อม เน่ืองมำจำก 

ปั ้มนส้ำนั้นใช้พลังงำนที่ได้จำกธรรมชำติ จึงเหมำะ

สสำหรับพื้นที่ไม่มีไฟฟ้ำหรือเครื่องสูบนส้ำอื่นที่เข้ำได้

ยำก อีกทั้งเกษตรกรสำมำรถประดิษฐ์ใช้ได้ด้วยตนเอง 

จำกวัสดุที่หำได้ง่ำยตำมร้ำนวัสดุก่อสร้ำงในท้องถิ่น 

เพื่อให้เกษตรกรนสำมำเป็นทำงเลือกอีกทำงหนึ่ง และ

ไม่ต้องเผชิญกับปัญหำทำงเศรษฐกิจและวิกฤติกำรณ์

ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทสำให้เกษตรกรสำมำรถอยู่ได้

อย่ำงพอเพียง

วัตถุประสงค์

 1. เพือ่สสำรวจวธีิกำรใช้ป้ัมนสำ้ และทสำกำรพฒันำ

ภูมิปัญญำท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมไปด้วยกันในภำค

กำรเกษตรและอำหำรของเกษตรกร

 2. เพ่ือออกแบบและสร้ำงปั้มนส้ำที่ใช้หลักกำร

เปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของกำรไหลและกำรดลมวลนส้ำ

ที่เหมำะสมและเพียงพอกับเกษตรกร

 3. เพือ่ทสำกำรทดสอบคณุสมบติั อตัรำกำรไหล

และประสิทธิภำพของปั้มนส้ำที่ใช้หลักกำรดลของนส้ำที่

ประดิษฐ์ขึ้น

  

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. แนวคิดและหลักกำรดสำเนินงำน

 ประสทิธภิำพตลอดจนควำมสำมำรถในกำรสบูนสำ้ 

ของตะบันนส้ำสำมำรถคสำนวณได้ จำกสมกำรดังต่อไปนี้

ประสิทธิภำพ (D’A buisson’s) = q(H+h) x100 (1)

ประสิทธิภำพ (Rankine)  = qH  x100 (2)

เมื่อ Q = ปริมำณนส้ำที่สูบได้ (L/sec)

 Q = ปรมิำณนสำ้ท่ีสูญเสียไปจำกกำรผลกัดัน (L/sec)

 H = ควำมสูงของหัวนส้ำที่ส่งเข้ำเครื่อง (m)

 H = ควำมสงูของหวันสำ้ทีส่บูขึน้ไปใช้งำน (m)

 ควำมเรว็ไหลแล่นของนสำ้สงูสดุทีไ่หลในเส้นท่อ 

(Drive Pipe) ที่ supply Head (h) หำได้จำกสมกำร

 mV  =  (3)

เมื่อ

 V
m
 = ควำมเร็วไหลแล่นของนส้ำสูงสุดที่ไหล

ในเส้นท่อ (m/s)

 A
w
 = พื้นที่หน้ำตัดของลิ้นทิ้งนส้ำขณะเปิด (cm2)

 A
d
 =  พื้นที่หน้ำตัดของท่อส่งนส้ำ (cm2)

 

o
d

w V
A
A

×

(q+Q)h

Qh
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 ปรมิำณนสำ้ทีไ่หลผ่ำนลิน้ทิง้นสำ้ หำได้จำกสมกำร

 

 Qw =   (4)

เมื่อ 

 Q
w
 = ปริมำณนส้ำที่ไหลผ่ำนลิ้นทิ้ง (m3/s)

 D =  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงภำยในของท่อส่งนสำ้ (m)

 V
m
 = ควำมเร็วไหลแล่นของนส้ำสูงสุดที่ไหล

ในเส้นท่อ (m/s)

 t
1
 =  ระยะเวลำที่ทสำให้เกิด V

m
 (sec) 

 t
2
 =  ระยะเวลำที่ลิ้นจ่ำยนส้ำยังเปิดอยู่ (sec) 

ปริมำณนส้ำที่สูบได้ส่งไปใช้งำนบนท่ีสูง หำได้จำก

สมกำร

 Q = (5)

เมื่อ 

 Q = ปรมิำณนสำ้ทีส่บูได้ส่งไปใช้งำนบนทีส่งู 

(m3/s)

 d  = ขนำดเส้นผ่ำศนูย์กลำงภำยในของท่อส่ง

นส้ำ (m)

 V
m
  =  ควำมเร็วไหลแล่นของนส้ำสูงสุดที่ไหล

ในเส้นท่อ (m/s)

 t
1
 =  ระยะเวลำที่ทสำให้เกิด V

m
 (sec) 

 t
2
 = ระยะเวลำที่ลิ้นจ่ำยนส้ำยังเปิดอยู่ (sec)

 2. ขั้นตอนกำรดสำเนินกำร ดังนี้ 

  - กำรออกแบบ สร้ำง และทดสอบป้ัมนสำ้ที่

ใช้หลกักำรเปลีย่นแปลงโมเมนตมัของกำรไหลและกำร

ดลมวลนส้ำ

  - กำรวเิครำะห์ข้อมลูเพือ่ประเมนิสมรรถนะ

ป้ัมนสำ้ทีใ่ช้หลกักำรเปลีย่นแปลงโมเมนตมัของกำรไหล

และกำรดลมวลนส้ำ

 3. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรวิจัย

รูปที่ 1 ชุดทดสอบตะบันนส้ำ

รูปที่ 2 กำรติดตั้งชุดทดสอบปริมำณนส้ำที่ส่งขึ้นไปได้
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 (1) ท่อทำงนสำ้เข้ำ, (2) วำล์วกนักลบั, (3) กระบอก

อัดอำกำศ, (4) วำล์วทิ้งนส้ำ, (5) และ (6)วำล์วเปิด-ปิดนส้ำ

รูปที่ 3 ตะบันนส้ำแบบกระบอกควำมดันคู่

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

 1) ผลความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราการไหลของ

น�้าทิ้งและระดับของเฮดเริ่มต้น

 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำกำรไหลของนส้ำท้ิง

และระดับของเฮดเริ่มต้นแสดงดังรูปที่ 4 พบว่ำปริมำณ

นส้ำทิ้งมีควำมแตกต่ำงกันไม่มำก ในกำรทดลองเฮด 

เริ่มต้นที่ 2.5 เมตร มีนส้ำทิ้งเท่ำกับ 0.8646 ลิตรต่อวินำที 

กำรทดลองเฮดเริ่มต้นที่ 2.0 เมตรมีนส้ำทิ้งเท่ำกับ 0.8696 

ลิตรต่อวินำที กำรทดลองเฮดเริ่มต้นที่ 1.5 เมตร มีนส้ำทิ้ง

เท่ำกับ 0.7673 ลิตรต่อวินำที และกำรทดลองเฮดเริ่มต้น

ที่ 1.0 เมตร มีนส้ำทิ้งเท่ำกับ 1.024 ลิตรต่อวินำที และมี

ค่ำพิสัยเท่ำกับ 0.3371 ลิตรต่อวินำที สรุปได้ว่ำ ปริมำณ

นส้ำทิ้งที่แตกต่ำงกันนั้นเกิดจำกจังหวะกำรกระแทกของ

วำล์วนสำ้ทิง้ถ้ำใช้นสำ้หนกักดช่องลิน้วำล์วมำกไปจะทสำให้

เกิดกำรกระแทกของลิ้นวำลว์นส้ำทิ้งที่ช้ำน้ี เป็นปัจจัยที่

ทสำให้เกิดปริมำณนส้ำทิ้งที่มำก

รูปที่ 4 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำกำรไหลของ

นส้ำทิ้งและระดับของเฮดเริ่มต้น

 2) ผลความสัมพันธ์ระหว่างเฮดเริ่มต้นและ

ความสามารถส่งน�้าได้

 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเฮดเริ่มต้นและควำม

สำมำรถส่งนส้ำได้ แสดงดังรูปที่ 5. ในกำรใช้ควำม

สมัพนัธ์เชงิเส้นพบว่ำม ีR2 เท่ำกบั 0.9922 ในขณะทีเ่พิม่

เฮดเริ่มต้นและระดับกำรส่งเท่ำเดิมจะพบว่ำมีอัตรำกำร

ไหลเพิ่มขึ้นแปรผันตำมเฮดเริ่มต้น เช่น ผลกำรทดลอง 

ที่เฮดเริ่มต้น 1 เมตรและเฮดเริ่มต้น 1.5 เมตร ได้ผลต่ำง 

ของอัตรำกำรไหลเท่ำกับ 0.051 ลิตรต่อวินำที และ 

เฮดเริ่มต้น 2.0 เมตร ได้ผลต่ำงของอตัรำกำรไหลเท่ำกับ 

0.083 ลติรต่อวนิำท ีเป็นต้น และมอีตัรำกำรไหลเพิม่ขึน้ 

63 เปอร์เซน็ต์ ทีก่ำรเปลีย่นแปลงเฮดเริม่ต้นจำก 1.5 เมตร 

เป็น 2.0 เมตร มีอัตรำกำรไหลเพิ่มขึ้น 61 เปอร์เซ็นต์  

ทีก่ำรเปลีย่นแปลงเฮดเริม่ต้นจำก 2.0 เมตรเป็น 2.5 เมตร 

จะได้ว่ำกำรเพิ่มเฮดเริ่มต้นทสำให้ได้อัตรำกำรไหล 

ค่อนข้ำงจะเป็นเส้นตรง
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รูปที่ 5 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเฮดเริ่มต้นและ 

ควำมสำมำรถส่งนส้ำได้

 3) ผลความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลและ

ระดับความสูง

 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำกำรไหลและระดับ

ควำมสูง รูปที่ 5. พบว่ำ เมื่อมีกำรเพิ่มระดับกำรสูบทสำให้

ประสิทธิภำพของเครื่องสูบนส้ำลดลงท่ีระดับเฮดเริ่มต้น 

เท่ำเดิม เช่น เฮดเริ่มต้น 2.5 เมตรที่ระดับกำรสูบ 8 เมตร

สญูเสยีนสำ้ไปเท่ำกบั 96.13 เปอร์เซน็ต์ และทีร่ะดบักำรสบู 

7 เมตร สญูเสยีนสำ้ไปเท่ำกบั 92.45 เปอร์เซน็ต์ และทีร่ะดบั

กำรสูบ 6 เมตร สูญเสียนส้ำไปเท่ำกับ 87.23 เปอร์เซ็นต์ 

และที่ระดับกำรสูบ 5 เมตร สูญเสียนส้ำไปเท่ำกับ 81.97 

เปอร์เซ็นต์ และท่ีเฮดเริ่ม 2.0, 1.5 และ 1.0 เมตร  

มีกำรสูญเสียนส้ำลักษณะเดียวกัน เป็นต้น

รูปที่ 6 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำกำรไหลและ

ควำมสูง

สรุปผลการวิจัย

 จำกผลกำรทดลองที่ระดับควำมสูงของแหล่งนส้ำ

เริ่มต้นที่ 1 เมตร 1.5 เมตร 2 เมตร และ 2.5 เมตรจะพบว่ำ

จำกผลกำรทดลองที่ระดับควำมสูงของแหล่งนส้ำเริ่มต้น

ที่ระดับ 1 เมตร ส่งนส้ำขึ้นได้ที่ระดับ 5 เมตร ได้อัตรำกำร

ไหล 1,673.84 ลิตรต่อวัน มีนส้ำทิ้ง 44.47 ลิตรต่อวัน และ

ที่ระดับ 1.5 เมตร ส่งนส้ำขึ้นได้ที่ระดับ 6 เมตร ได้อัตรำ

กำรไหล 4,116.74 ลิตรต่อวัน มีนส้ำทิ้ง 66.30 ลิตรต่อวัน 

และที่ระดับ 2.0 เมตร ส่งนส้ำขึ้นได้ที่ระดับ 7 เมตร ได้

อัตรำกำรไหล 3,116.74 ลิตรต่อวัน มีนส้ำทิ้ง 75.13 ลิตร

ต่อวัน ที่ระดับ 2.5 เมตร ส่งนส้ำขึ้นได้ที่ระดับ 8 เมตร 

และได้อัตรำกำรไหล 3,237.14 ลิตรต่อวัน มีนส้ำทิ้ง 74.70 

ลิตรต่อวัน จำกกำรทดลองพบว่ำในแต่ละระดับแหล่งนส้ำ

และในแต่ละระดับจ่ำยนส้ำที่ส่งได้ เมื่อระดับควำมสูงของ 

หัวจ่ำยนส้ำสูงขึ้นทสำให้ประสิทธิภำพลดลงและอัตรำกำร

ไหลใกล้เคียงกัน เมื่อระดับควำมสูงของหัวจ่ำยนส้ำสูงขึ้น 

ทสำให้ประสิทธิภำพลดลง และอัตรำกำรไหลใกล้เคียง

กัน ทั้งนี้กำรกระแทกของลิ้นที่เพิ่มขึ้นก็จะทสำให้สูญเสีย

นสำ้เพิม่ขึน้เช่นกนั แต่อตัรำกำรไหลไม่ได้เพิม่ขึน้เสมอไป 

นอกจำกนีจ้ะขึน้อยูก่บัควำมเหมำะสมของนสำ้หนกักดของ

ลิน้ควบคมุควำมเรว็ รวมทัง้พืน้ทีห่น้ำตดัของวำล์วจ่ำยนสำ้

ที่เหมำะสมอีกด้วย
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การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ของชุมชนบางขันแตก จังหวัดสมุทรสงคราม

Community Based Tourism Management and Sustainable Tourism 
Development of Bangkantaek Community in Samutsongkhram Province

บทคัดย่อ

 กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวโดยชุมชนกับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนของชุมชน 

บำงขันแตก จังหวัดสมุทรสงครำม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ 1) ศักยภำพในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ที่จะนสำไปสู่กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนของชุมชนบำงขันแตก จังหวัดสมุทรสงครำม และ 2) กำรรับรู้และ 

กำรเรยีนรูเ้กีย่วกบักำรท่องเทีย่วโดยชมุชนทีส่่งผลต่อกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน ซึง่เป็นกำรต่อยอดกำรวจิยั 

ปี 2555 และ 2559 กำรวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถำมรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับศักยภำพในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดย

ชุมชนอย่ำงยั่งยืนประกอบด้วยควำมคิดเห็นเก่ียวกับศักยภำพของแหล่งท่องเที่ยว กำรรับรู้และกำรเรียนรู้เกี่ยวกับ 

กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน จำกกำรรวบรวมข้อมูลจำกประชำชน 360 คน จำก 12 หมู่บ้ำน จำกกำรวิเครำะห์

ข้อมลูด้วยสถติเิชงิพรรณนำ โดยใช้ค่ำร้อยละ อธบิำยข้อมลูส่วนบคุคลของกลุม่ตวัอย่ำงด้ำนเพศ อำย ุกำรศกึษำ อำชพี 

และค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน อธิบำยเก่ียวกับศักยภำพในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนกำรรับรู้และ 

กำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนและกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน ส่วนควำมคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน ผู้วิจัยได้วิเครำะห์เน้ือหำและสรุปประเด็นสสำคัญ 

ที่ตรงกัน พบว่ำ ศักยภำพด้ำนองค์กรชุมชนและด้ำนกำรจัดกำรในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนส่งผลต่อ 

กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวที่ย่ังยืนมำกท่ีสุด โดยเฉพำะกำรท่ีชุมชนมีระบบสังคมที่เข้ำใจกันชุมชนสำมำรถเช่ือมโยง 

กำรท่องเท่ียวกบักำรพฒันำชมุชนโดยรวมได้ และกำรมกีฎกตกิำในกำรจดักำรสิง่แวดล้อม วฒันธรรม และกำรท่องเทีย่ว  

เป็นองค์ประกอบสสำคัญของศักยภำพในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนมำกที่สุด ส่วนกำรรับรู้และเรียนรู ้

เกีย่วกบักำรท่องเทีย่วโดยชมุชนจำกสือ่แผ่นพบัทีผู่ว้จิยัได้จดัทสำและเผยแพร่ผ่ำนกจิกรรมบรกิำรวชิำกำร กลุม่ตัวอย่ำง 

ส่วนใหญ่เรียนรู้เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนในเรื่องกำรสร้ำงจิตสสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

และวัฒนธรรมทั้งในส่วนของชำวบ้ำนและผู้มำเยือนมำกที่สุด กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีควำมเห็นว่ำในภำพรวมของ

กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ย่ังยืน กิจกรรมกำรท่องเที่ยวมีผลต่อรำยได้ของชุมชน สังคม และกำรอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนมำกที่สุด 

ค�าส�าคัญ : กำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
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บทน�า

 กำรท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community Based 

Tourism; CBT) เป็นแนวคิดที่ประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก

นสำมำจัดกำรในชุมชนท้องถิ่น โดยรูปแบบของกำร

จดักำรโดยชมุชนหรอืเจ้ำของพืน้ที ่(Host Management) 

เช ่น ประเทศญ่ีปุ ่น หรือฟิลิปปินส์  Etsuko [1]  

แห่งมหำวิทยำลัย Okazaki Kobe ได้ศึกษำและพบว่ำ  

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นตัวแบบของกำรท่องเที่ยว 

เชิงนิ เวศ ซึ่งมีองค ์ประกอบสสำคัญคือกำรมีส ่วน

ร่วม กำรกระจำยอสำนำจ ควำมร่วมมือ และควำมคิด

สร้ำงสรรค์ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวโดยชุมชนขยำย

ตัวอย่ำงรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเป็น 

เครือข่ำยเชื่อมโยงภำยในและภำยนอกชุมชนมำก

ขึ้น อีกทั้งยังเป็นวิธีกำรจัดกำรท่องเที่ยวแบบหน่ึง

ที่มีศักยภำพ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชนใน 

กำรจัดกำร สนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ธรรมชำติ 

และทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวในตัวเอง [2] 

 สสำหรับประเทศไทย กระแสกำรพัฒนำเพื่อ

สนับสนุนกำรยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำกของคนใน

ท้องถิ่น รัฐบำลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้ควำมสสำคัญกับกำรกระจำยอสำนำจและสิทธิชุมชน

ตำมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 (มำตรำ 46 และ 56) โดย

เฉพำะกำรมส่ีวนร่วมในกำรจดัสรรทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิง่แวดล้อม กำรพึง่ตนเอง และกำรตดัสนิใจเกีย่วกบั 

กำรจัดกำรธุรกิจชุมชน (มำตรำ 78) รวมถึงแนวโน้ม 

กำรเรียกร ้องสิทธิต ่ำง ๆ ตำมแนวคิดกำรพัฒนำ

กระบวนกำรมีส่วนร่วม [3] แต่ในควำมเป็นจริงแล้ว 

กลับพบว่ำมีปัญหำและอุปสรรคเกี่ยวกับกำรมีส่วน

ร่วมในหลำยพ้ืนที่ที่นักวิจัยศึกษำรูปแบบและแนวทำง 

กำรพัฒนำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวประเภทต่ำง ๆ และ

กำรท่องเที่ยวโดยกำรจัดกำรร่วมกันของชุมชนเอง 

ก็พบว่ำ ปัญหำเกิดจำกกำรขำดควำมรู ้ควำมเข้ำใจ

และกำรมีส่วนร่วมในทุกกระบวนกำรจัดกำร ซึ่งเป็น

อุปสรรคอย่ำงยิ่งต่อกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน

Abstract

 A study of community based tourism management and sustainable tourism development of Bangkantaek 

Community in Samutsongkhram Province was aimed to study 1) the potentials of community based tourism 

management enhancing sustainable tourism development and 2) the perception and learning about community 

based tourism effecting tourism promotion. This research was the combination of the research findings in 2012 with  

the survey data in 2016. Data was gathered from 360 samples in 12 villages and using the descriptive statistics 

including percentage, mean, and standard deviation for analyzing of quantitative data whereas the content analysize 

was used for qualitative data. The fndings of the research were as follows : 1) Community based tourism management 

in “community organizing” and “management” factors were highest level, especially in the items of understanding 

to each others amoung people and the ability of linkage for tourism and overview of community development.  

2) The regulations and rules in their environmental, cultural, and tourism management were the essential components 

of potential in community based tourism management. 3) The perception and learning on community based tourism 

management from printed media via the activities of academic project that researcher conducted, most samples 

acknowledged about community based tourism management. As a whole of overview on sustainable tourism 

development, most samples refered that tourism activities affected the sustainable incomes, society, and environment 

at the highest level.

Keywords : community based tourism, tourism development, sustainable tourism 
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 ท่ำมกลำงกระแสท้องถิ่นนิยม ที่มุ ่งเน้นให้

มีกำรกระจำยอสำนำจสู ่ท้องถิ่น และให้ควำมสสำคัญ

กับสิทธิชุมชนท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จำกรัฐธรรมนูญ 

แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540 พอสรุปได้ว่ำ 

ในมำตรำ 46 และมำตรำ 56 กล่ำวถึงกำรให้สิทธิชุมชน

ท้องถิน่ในกำรมส่ีวนร่วมจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละ

สิ่งแวดล้อมของชุมชน มีกำรกระจำยอสำนำจให้ท้องถิ่น 

พึง่ตนเองและกำรตดัสินใจในกจิกำรท้องถิน่ตำม มำตรำ 

78 รวมทั้งกระแสกำรเรียกร้องของชุมชนท้องถิ่น

ท่ำมกลำงแนวคิดกำรพัฒนำแบบมีส่วนร่วม

 ปัญหำอุปสรรคท่ีพบจำกผลกำรวิจัยในหลำย

พื้นที่พบว่ำ ปัญหำในกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชำชนในท้องถิ่น ประชำชน

ในท้องถิ่นไม่ค่อยได้รับทรำบข่ำวสำรเก่ียวกับกำร 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง

ในกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขำดกำรประสำนควำมร่วม

มือกันระหว่ำงประชำชนกับหน่วยงำนภำครัฐ ปัญหำ

ควำมขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ รวมท้ังหน่วยงำนรัฐ 

ไม่ค่อยเปิดโอกำสให้ประชำชนในท้องถิ่นได้เข้ำมำ 

มีส่วนร่วมอย่ำงจริงจัง

 กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนในบริบทของพื้นที่

แหล่งทรัพยำกรอันหลำกหลำยของชุมชน กำรพิจำรณำ

กำรใช้ประโยชน์ในประเดน็นีเ้ป็นกำรเน้นกำรท่องเทีย่ว

ในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเน่ืองกับธรรมชำติเป็นหลัก

มีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและ

ประวตัศิำสตร์ท่ีเกีย่วเนือ่งกบัระบบนเิวศในพืน้ที ่ดงันัน้  

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงตั้งอยู่บนฐำนคิดที่เน้นให้

เห็นถึงควำมสสำคัญของกำรผสมผสำนจุดมุ่งหมำยของ

กำรฟื้นฟูและอนุรักษ์สภำพแวดล้อม รวมทั้งอัตลักษณ์

และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมของกลุ่มชำติพันธุ์

ต ่ำง ๆของชุมชนอันมีวิถีชีวิตและจำรีตประเพณี 

แตกต่ำงกัน นอกจำกนี้ยังมีจุดมุ่งหมำยให้คนในชุมชน

รู ้จักกำรสร้ำงสสำนึกท้องถิ่น เร่งเร้ำควำมภำคภูมิใจ

ในควำมเป็นอัตลักษณ์ทำงชำติพันธุ ์และวัฒนธรรม

ประเพณีของตน รวมทั้งสำมำรถให้คสำอธิบำยแก  ่

นกัท่องเทีย่วได้รบัรู ้และเข้ำใจในวถิชีวีติและวฒันธรรม

ท้องถิ่น ควำมสวยงำมและคุณค่ำ ตลอดจนกำรส่ือให้

เหน็พฒันำกำรของวฒันธรรม จำรตีประเพณทีัง้นีเ้พือ่ให้

คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกระบวน 

กำรเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั กำรเคำรพต่อควำมเชือ่ ศกัดิศ์รี

และสิทธิในกำรเป็นกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ วัฒนธรรม 

ประเพณี และพิธีกรรมของชุมชนโดยเน้นกำรจัดกำร

ท่องเทีย่วบนเงือ่นไขของกำรจดักำรทีม่คีวำมรบัผดิชอบ

ทีจ่ะช่วยกนัลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม ทัง้นี้

มุ่งให้มีกำรจัดกำรที่ยั่งยืนครอบคลุมถึงกำรอนุรักษ์

 ดังนั้น ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษำเกี่ยวกับศักยภำพ

ในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จะนสำไปสู ่

กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวได้อย่ำงยั่งยืน โดยอำศัยควำม

อนุเครำะห์และควำมร่วมมือของผู ้บริหำรองค์กำร

บริหำรส่วนตสำบล โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตสำบล 

ผู ้นสำชุมชน และชำวบ้ำน ซึ่งมีบทบำทสสำคัญในกำร

พัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว

โดยชุมชน ประกอบกับกำรจัดทสำส่ือแผ่นพับและกำร

ให้บริกำรวิชำกำรเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ชุมชนและ

เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล

ภำคสนำม เป็นพื้นฐำนสสำคัญในกำรศึกษำครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพื่ อศึกษำศักยภำพในกำรจัดกำรกำร 

ท่องเทีย่วโดยชมุชนทีจ่ะนสำไปสูก่ำรพฒันำกำรท่องเทีย่ว

อย่ำงยัง่ยนืของชุมชนบำงขนัแตก จงัหวดัสมทุรสงครำม

 2. เพือ่ศกึษำกำรรบัรูแ้ละกำรเรยีนรูเ้กีย่วกบักำร

ส่ือสำรควำมรู้เก่ียวกับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน พัฒนำ

ควำมสัมพันธ์ของเครือข่ำยต่อยอดกำรวิจัยเพ่ือส่งเสริม

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. ผู้นสำชุมชนและชำวบ้ำนสำมำรถนสำผลกำร 

วจิยัสรปุเป็นแนวทำงกำรจดักำรกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน

บำงขันแตกอย่ำงยั่งยืน

 2. แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรท่องเที่ยว 

โดยชมุชน กำรท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ซึง่จะนสำไปสูก่ำร
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พัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนของชุมชนอื่น

 3. องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำน 

ของรัฐที่เกี่ยวข้องสำมำรถนสำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำร

กสำหนดแผนปฏิบัติกำรเพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

หรือสนับสนุนกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรม 

กำรท่องเที่ยวของชุมชนตำมบริบทของชุมชนได้อย่ำง

เหมำะสม

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 กำรท่องเทีย่วโดยชมุชนจดัว่ำเป็นกำรมุง่บทบำท

สสำคัญของกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน จสำเป็น

ต้องมีหน่วยงำนรัฐและเอกชนทุกส่วนสนับสนุนและ

ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวในชุมชน โดยเฉพำะองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่และหน่วยงำนกำรท่องเทีย่วมหีน้ำ

ที่โดยตรงในกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวและสนับสนุน

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่อง

เที่ยวอย่ำงจริงจัง

 กำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วและกำรพฒันำสถำนที่ 

ท่องเที่ยว ในควำมหมำยที่ครอบคลุมทรัพยำกรกำร

ท่องเที่ยว ซึ่งหมำยควำมถึง พื้นที่ สิ่งของ กิจกรรม และ

หรือมิติอื่นใดที่สำมำรถให้คุณค่ำเชิงกำรท่องเท่ียว เช่น 

ควำมสวยงำมตำมธรรมชำติคุณค่ำเชิงประวัติศำสตร์ 

ศิลปวัฒนธรรม และกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์ใหม่ ทั้งนี้ 

ทรพัยำกรกำรท่องเทีย่วสำมำรถปรำกฏได้ทัง้ในลกัษณะ

ของรูปธรรม สัมผัสได้ด้วยกำรจับต้อง เช่น สิ่งก่อสร้ำง 

ของที่ระลึก ถส้ำ และนส้ำตก เป็นต้น และในลักษณะของ

นำมธรรมที่ไม่สำมำรถสัมผัสได้แต่สำมำรถสัมผัสได้

ด้วยทำงอืน่ เช่น ภมูปัิญญำท้องถิน่ ภำษำ ควำมเป็นชนเผ่ำ 

และกำรเล่นกำรแสดงพ้ืนบ้ำน เป็นต้น รวมถึงสถำนที่ 

ที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติและสิ่งที่มนุษย์สร้ำงข้ึน 

เพื่อใช้เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียว กิจกรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม

ของแต่ละท้องถิน่ทีม่ลีกัษณะเด่นดงึดดูควำมสนใจของ

นักท่องเที่ยว [4]

 รูปแบบการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

(CBT) มี 3 รูปแบบ คือ  1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็น

โปรแกรมกำรท่องเท่ียวปกติของชุมชน 2) ศึกษำดูงำน

เป็นกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู ้ ซึ่งมีทั้งกำรบรรยำย 

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เพื่อให้ผู ้มำศึกษำดูงำนได้

เข้ำใจและนสำไปประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับบริบท 

หรือวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำดูงำน 3) จิตอำสำ

เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมสสำหรับอำสำสมัครที่ต้องกำรทสำ

กจิกรรมบสำเพญ็ประโยชน์ทีส่อดคล้องกบัควำมต้องกำร

ของชุมชน ส่วนองค์ประกอบหลักของกำรท่องเที่ยว

โดยชุมชน มีอยู่ 4 ด้ำน คือ 1) ทรัพยำกรธรรมชำติและ

วัฒนธรรม 2) องค์กรชุมชน 3) กำรจัดกำร 4) กำรเรียน

รู้ [5]

 การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) กับการพัฒนา

ชุมชนอย่างเป็นองค์รวม

 กำรท่องเที่ยวมีควำมสัมพันธ์กับกำรพัฒนำ

ชุมชนอย่ำงเป็นองค์รวม  เนื่องจำกทรัพยำกรกำร 

ท่องเที่ยวกับทรัพยำกรที่ชุมชนใช้เป็นฐำนกำรผลิต

เป็นทรัพยำกรเดียวกัน วัฒนธรรมและสังคมเป็นตัว 

ขบัเคลือ่นเรือ่งจติวญิญำณของชมุชน ในกำรสร้ำงสมัพนัธ์ 

กันภำยในชุมชนและกำรสัมพันธ์กับภำยนอก  ควรจะ

เชือ่มโยงให้เหน็กำรท่องเทีย่วกบักำรพฒันำชมุชนอย่ำง

เป็นองค์รวม 

 สรุปได้ว่ำ หลักกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 

มีหัวใจอยู่ที่ควำมเป็นเจ้ำของร่วมกัน กำรมีส่วนร่วมใน

กำรตดัสนิใจกสำหนดเป้ำหมำยและทศิทำงกำรดสำเนนิกำร 

ซึ่งสะท้อนถึงควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นชุมชน และ 

ส่งผลต่อกำรยกระดบัคณุภำพชีวติ สิง่แวดล้อม รกัษำไว้

ซ่ึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่ำนกระบวนกำร

เรียนรู้ระหว่ำงคนต่ำงวัฒนธรรม เคำรพในวัฒนธรรม

ที่แตกต่ำงและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ โดยมีผลลัพธ์ที่

เป็นประโยชน์โดยตรงแก่ชุมชนในส่วนของกำรสร้ำง

งำนสร้ำงรำยได้อย่ำงเป็นธรรม

 ดังนั้น กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน จะเกิดขึ้นได้ 

สมำชิกในชุมชนจะต้องยึดม่ันและปฏิบัติอยู่ในกรอบ

ของหลักกำรข้ำงต้น เนื่องจำกชำวบ้ำนทุกคนเป็น

เจ้ำของทรัพยำกรและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำร

ท่องเทีย่ว กำรท่องเทีย่วโดยชุมชนจงึเป็นเครือ่งมอืสร้ำง

ควำมเข้มแข็งขององค์กรโดยชำวบ้ำนร่วมกันจัดกำร
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ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม ผ่ำนกระบวนกำรมี

ส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม

ในกำรกสำหนดทศิทำงกำรพฒันำ และมคีวำมโปร่งใสใน

กำรแบ่งปันประโยชน์จำกกำรท่องเทีย่วอย่ำงมเีหตมุผีล

 การท่องเที่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

 จำกกำรประชุมระดับโลกเรื่องส่ิงแวดล้อมโลก 

(Earth Summit) ในปี 2535  นบัเป็นจดุเริม่ในกำรผลกัดนั 

ควำมคิดเรื่อง “กำรพัฒนำท่ียั่งยืน” ส่งอิทธิพลถึง 

กำรให้ควำมสสำคัญเรื่อง “กำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” จำก

กระแสกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 3 ประกำร กล่ำวคือ

 1. กระแสควำมต้องกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

 2. กระแสควำมต้องกำรของนักท่องเท่ียวท่ี

สนใจกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรเรียนรู้

  3. กระแสควำมต้องกำรในกำรพัฒนำคนและ

ให้ควำมสสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

 กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นควำมพยำยำมหนึ่ง

ของกำรสร้ำงทำงเลือกในกำรพัฒนำในประเด็นกำร

ท่องเที่ยวที่ให้คนในชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและได้รับ

ประโยชน์จำกท่องเที่ยว และมีบทบำทในกำรกสำหนด

ทิศทำงกำรพัฒนำ

 การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

 กำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

เป็นกำรท่องเที่ยวที่มีควำมต่อเนื่อง มีคุณภำพ และมี

ควำมสมดุล ด้ำนควำมต้องกำร อุตสำหกรรมกำรท่อง

เที่ยวควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่นและขีดควำม

สำมำรถของทรัพยำกรที่มี [5]

 กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) เป็นผลิตภัณฑ์

กำรท่องเที่ยวที่มีแนวคิดชัดเจน  กล่ำวคือ เป็นกำรท่อง

เที่ยวที่จัดกำรโดยชุมชน เน้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้

เกิดกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน จุดเด่น ของกำรท่องเท่ียวโดย

ชุมชน (CBT) คือ แต่ละชุมชนจะมีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น 

นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับควำมเป็นท้องถิ่นดั้งเดิม 

เป็นกำรท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มี

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงนักท่องเที่ยวกับชำวบ้ำน 

นักท่องเที่ยวสำมำรถรับรู้ถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคน

กับธรรมชำติ วัฒนธรรมกับภูมิปัญญำท้องถิ่น และ

ทรัพยำกรธรรมชำติ 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน

กับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนจึงมีนัยสสำคัญ 

เช่ือมโยงกัน คือ กำรมีส่วนร่วมของชุมชน กำรพึ่งพำ 

ตนเองโดยมุ ่ งอนุรักษ ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ 

สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญำท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม 

ท้องถิ่น รวมไปถึงกำรสร้ำงงำนและรำยได้อย่ำงเป็น

ธรรมและทั่วถึงเพื่อกำรพึ่งตนเองได้อย่ำงแท้จริง  

ซึ่งต้องได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนควำมรู้และ

ทักษะในกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องและเหมำะสมกับ

บริบทของพ้ืนที่ หน่วยงำนของรัฐและองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นมีบทบำทและหน้ำที่สสำคัญอย่ำงยิ่ง

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชำกรในกำรศกึษำ คอื ประชำชน/ชำวบ้ำนใน

ตสำบลบำงขนัแตก จสำนวนหลงัคำเรอืน 927 หลงัคำเรอืน 

จสำนวนประชำกรทั้งหมด 4,595 คน จำกกำรสุ่มตัวอย่ำง

กำรสุ่มแบบใช้ควำมสะดวก (Accessible Sampling) 

และกสำหนดสัดส่วน (Quata Ampling) ตำมตำรำง

กำรกสำหนดจสำนวนตัวอย่ำงของ Krejcie และ Morgan 

(ประชำกร 4,500 คน ตัวอย่ำง 354 คน) [6] ผู้วิจัยเก็บ

ข้อมูลจำกประชำกรในแต่ละหมู่บ้ำน โดยคละเพศและ

วัยตำมควำมสะดวกที่จะให้ข้อมูลได้ ทั้งหมด 12 หมู่ 

คือ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 12 กลุ่มเป้ำหมำย หมู่ละ 30 คน  

รวมตัวอย่ำง 360 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 แบบสอบถำม ประกอบด้วยข้อคสำถำม 4 ส่วนคอื

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ กำร

ศึกษำ อำชีพ 

 ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็นเก่ียวกับศักยภำพในกำร

จดักำรกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนอย่ำงยัง่ยนืประกอบด้วย

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภำพของแหล่งท่องเที่ยว ด้ำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม ได้แก่ ชุมชนมีฐำน
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ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีอุดมสมบูรณ์และมีวิถีกำรผลิต

ที่พึ่งพำและใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ชุมชน

มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น ด้ำน

องค์กรชุมชน ได้แก่ ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้ำใจกัน  

มปีรำชญ์หรอืผูม้คีวำมรูแ้ละทกัษะในเรือ่งต่ำง ๆ  ชมุชน

รู้สึกเป็นเจ้ำของและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำร 

พัฒนำ ด้ำนกำรจัดกำร ได้แก่ กำรมีกฎกติกำในกำร

จัดกำรสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และกำรท่องเที่ยว  

มีองค์กรหรือกลไกในกำรทสำงำนเพ่ือจัดกำรกำรท่อง

เที่ยว และสำมำรถเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวกับกำรพัฒนำ

ชมุชน มกีำรกระจำยผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรม มกีองทนุ

ที่เอื้อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของ

ชุมชน ด้ำนกำรเรียนรู้ ลักษณะของกิจกรรมกำรท่อง

เที่ยวสำมำรถสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจในวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมที่แตกต่ำง

 ส่วนที่ 3 กำรรับรู้และกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำร

จัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน

 ส่วนที ่4 ควำมคดิเหน็และข้อเสนอแนะเกีย่วกบั

แนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรสอบถำมกลุ่ม

ตวัอย่ำง ประกอบด้วย ประชำชน/ชำวบ้ำนทีอ่ำศยัอยูใ่น

ตสำบลบำงขันแตก ที่เข้ำร่วมและไม่เข้ำร่วมกิจกรรมกำร

บริกำรวิชำกำร ระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงสิงหำคม 2560

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยใช้สถิติวิเครำะห์ (Statistical Analysis) 

ประเภทสถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) โดย

ใช้ค่ำร้อยละ (Percentage) อธิบำยข้อมูลส่วนบุคคลของ 

กลุ่มตัวอย่ำงด้ำนเพศ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ และค่ำเฉลี่ย 

(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation ; 

S.D.) อธบิำยเกีย่วกบัศกัยภำพในกำรจดักำรกำรท่องเทีย่ว 

โดยชุมชนกำรรับรู้และกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำร

ท่องเที่ยวโดยชุมชนและกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำง

ยั่งยืน ส่วนควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

แนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ผู้วิจัยได้

วิเครำะห์เนื้อหำและสรุปประเด็นสสำคัญที่ตรงกัน

สรุปผลการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีอำชีพรับจ้ำงและเป็น 

แม่บ้ำนในขณะที่เป็นเกษตรกรด้วย ผลกำรวิจัยจำก 

ควำมคดิเหน็และข้อเสนอแนะของกลุม่ตวัอย่ำงไม่แตกต่ำง 

กันมำกนัก โดยสรุปเป็นประเด็นสสำคัญได้ดังนี้

 ศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม พบว่ำ ชุมชน 

มีวิถีกำรผลิตที่พึ่งพำและใช ้ทรัพยำกรธรรมชำติ 

อย่ำงย่ังยืนมีควำมเก่ียวข้องกับศักยภำพในกำรจัดกำร

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนมำกที่สุด 

 ด้ำนองค์กรชุมชน พบว่ำ กำรที่ชุมชนมีระบบ

สังคมที่เข้ำใจกันเป็นองค์ประกอบสสำคัญของศักยภำพ

ในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนมำกที่สุด รองลง

มำ คือ มีปรำชญ์หรือผู้มีควำมรู้และควำมเช่ียวชำญใน

เรื่องต่ำง ๆ หลำกหลำย อยู่ในระดับมำก 

 ด้ำนกำรจัดกำร พบว่ำชุมชนสำมำรถเชื่อมโยง

กำรท่องเที่ยวกับกำรพัฒนำชุมชนโดยรวมได้ และกำร

มีกฎกติกำในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และ 

กำรท่องเที่ยว เกี่ยวข้องกับศักยภำพในกำรจัดกำร 

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนมำกที่สุด 

 ด้ำนกำรเรยีนรู ้พบว่ำกลุม่ตวัอย่ำงได้เรยีนรูเ้กีย่วกบั 

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนในเรื่องกำรสร้ำงจิตสสำนึกใน

กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรมทั้งใน

ส่วนของชำวบ้ำนและผู้มำเยือนมำกที่สุด รองลงมำคือ

ลกัษณะของกจิกรรมกำรท่องเทีย่วสำมำรถสร้ำงกำรรบั

รู้และควำมเข้ำใจในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่แตกต่ำง 

อยู่ในระดับมำกที่สุด 

 ในภำพรวมของกำรพัฒนำกำรท ่องเที่ ยว 

โดยชุมชนให้ยั่งยืน กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีควำมเห็น

ว่ำกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ยั่งยืนเกี่ยวข้อง

กับกิจกรรมกำรท่องเที่ยวมีผลต่อรำยได้ของชุมชน 

สังคม และกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนมำกที่สุด 

รองลงมำ คือ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกิจกรรม

กำรท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศชุมชน อยู่ใน 

ระดบัมำก เช่นเดยีวกบั กจิกรรมกำรท่องเทีย่วมผีลกระทบ 

ต่อธรรมชำติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม อยู่ในระดับมำก 
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 การรับรู้และการเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

โดยชุมชน

 ด้ำนกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรท่องเท่ียวโดยชุมชน 

พบว่ำ สื่อแผ่นพับทสำให้กลุ่มตัวอย่ำงได้รับควำมรู้เกี่ยว

กับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน และช่วยให้นักท่องเที่ยว

รับรู้ถึงควำมเป็นมำของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวได้

เป็นอย่ำงดีส่วนควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับ

กำรท่องเทีย่วโดยชมุชน กลุม่ตวัอย่ำงส่วนใหญ่สำมำรถ

นสำควำมรูไ้ปใช้ประโยชน์ในกำรทสำงำนและดสำเนนิชวีติ

มำกที่สุดรองลงมำคือ ควำมรู้และแผ่นพับหรือสื่ออื่น ๆ  

ชมุชนสำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ว

ที่บำงขันแตกได้เป็นอย่ำงดี

 ชี้ให้เห็นว่ำ กำรใช้แผ่นพับท่ีนักวิจัยได้ผลิต

ขึ้นเป็นสื่อที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้ดี ดังนั้น ในกำร

ประชำสมัพนัธ์ด้ำนกำรท่องเทีย่วและกำรสือ่สำรข้อมลู

ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท่องเท่ียวโดยชุมชน เหมำะกับกำร

ใช้สื่อเฉพำะเพื่อกำรสื่อสำรข้อมูลไปยังกลุ่มเป้ำหมำย 

ชุมชน ทั้งนี้  ผู ้ผลิตสื่อต ้องคสำนึงถึงรูปแบบและ 

กำรออกแบบให้น่ำสนใจ น่ำอ่ำน และน่ำเก็บรักษำ ด้วย

ควำมสวยงำมของรูปภำพและคุณค่ำของข้อมูลประวัติ

ควำมเป็นมำและแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นควำมภำคภูมิใจ

ของคนในชุมชน

 ด้ำนกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรท่องเท่ียวโดยชุมชน 

จำกควำมเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงที่ใกล้เคียงกันมำก และ

อยู่ในระดบัมำกถงึมำกท่ีสดุ พบว่ำ กลุม่ตวัอย่ำงสำมำรถ

นสำควำมรูเ้กีย่วกบักำรจดักำรและกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบั

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนไปใช้ประโยชน์ในกำรทสำงำน

และดสำเนนิชวีติ อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ รองลงมำคอื ควำมรู้ 

และแผ่นพับหรือสื่ออื่น ๆ ชุมชนสำมำรถใช้ประโยชน์

ในกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วทีบ่ำงขนัแตกได้เป็นอย่ำงดี  

อยู่ในระดับมำก รองลงมำคือ ข้อมูลสถำนท่ีและแหล่ง

ท่องเทีย่ว ควำมรูแ้ละแผ่นพบัหรอืสือ่อืน่ ๆ  อบต.สำมำรถ

ใช้ประโยชน์ในกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วทีบ่ำงขนัแตก

ได้เป็นอย่ำงดี และลสำดับสุดท้ำยคือ ข้อมูลสถำนท่ี 

และแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนสำมำรถใช้ประโยชน์ใน 

กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวท่ีบำงขันแตกได้เป็นอย่ำงดี 

อยู่ในระดับมำก ชี้ให้เห็นว่ำ แสดงว่ำกลุ่มตัวอย่ำงค่อน

ข้ำงสนใจเกีย่วกบักำรจดักำรและข้อกฎหมำยทีส่ำมำรถ

นสำไปใช้ได้จริง รวมถึงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและ

หน่วยงำนท้องถิ่น และกำรสนับสนุนของหน่วยงำน

ภำครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด 

และระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 กลุ ่มตัวอย ่ำงส ่วนใหญ่ให้ควำมสสำคัญกับ

กิจกรรมกำรท่องเที่ยวมีผลต่อรำยได้ของชุมชน สังคม 

และกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน รวมถึงกำรมี 

ส่วนร่วมของประชำชนในกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่

มีผลกระทบต่อระบบนิเวศชุมชน ขนบธรรมเนียม 

ประเพณ ีวฒันธรรม และวถิชีวีติ ซึง่สอดคล้องกบัควำม

คิดเห็นเกี่ยวกับศักยภำพของชุมชน ซึ่งมีควำมคิดเห็น

สสำคัญที่ตรงกัน 3 ด้ำน ดังนี้

 1) การจัดการการท่องเที่ยวที่มีจิตส�านึกและ 

มีความรับผิดชอบต ่อสภาพแวดล ้อมและระบบ

นิเวศ โดยกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวที่มีจิตสสำนึกและมี 

ควำมรับผิดชอบต่อสภำพแวดล้อมและระบบนิเวศ

เกีย่วข้องกบัแม่นสำ้ ลสำคลองมำกทีส่ดุ รองลงมำคอื สิง่มชีวีติ 

ตำมธรรมชำติและพืชพันธุ์ไม้ต่ำงๆ ตำมลสำดับ

 2) การจัดการท่องเที่ยวที่สร้างความรู ้และ

ให้ความรู ้ กลุ ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีคิดเห็นเกี่ยวกับ

กำรจัดกำรท่องเที่ยวที่สร้ำงควำมรู ้และให้ควำมรู  ้

ด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นมำกที่สุด รองลงมำคือ กำรสร้ำง

และกำรให้ควำมรูเ้กีย่วกบัศลิปวฒันธรรม และกำรสร้ำง

งำนสร้ำงอำชีพ ตำมลสำดับ

 3) ความต้องการให้ประชาชนในท้องถิ่นมี

บทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว  

ท้องถิน่มบีทบำทและมส่ีวนร่วมในกำรจดัทสำโครงกำร/

กิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน รองลงมำคือ 

กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจเลือกกิจกรรมและลสำดับ

สุดท้ำย คือ กำรมีส่วนร่วมในกำรได้รับผลประโยชน์

อย่ำงเสมอภำค ตำมลสำดับ
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 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  เพื่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 

โดยชุมชน กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นชำวบ้ำน 

ใ น ตส ำ บ ล บ ำ ง ขั น แ ตก เ ส น อ ให ้ อ ง ค ์ ก ำ ร บ ริ ห ำ ร 

ส่วนตสำบลและเทศบำลส่งเสริมและสนับสนุนกำรให้

ควำมรู ้โดยร่วมมอืกบัชมุชน วดัและโรงเรยีน เพือ่สร้ำง

ชุมชนเข้มแข็ง รวมถึงกำรส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และ

กำรพัฒนำงำนและอำชีพที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว 

เนื่องจำกตสำบลบำงขันแตกมีแหล่งท่องเท่ียวโดดเด่น 

เชิงวัฒนธรรมเท่ำนั้นคือวัดและโบรำณสถำน

การอภิปรายผลการวิจัย

 ในภำพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีควำม

เห็นว่ำ ศักยภำพในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 

มีองค์ประกอบสสำคัญด้ำนองค์กรชุมชน โดยเฉพำะกำร 

ทีช่มุชนมรีะบบสงัคมทีเ่ข้ำใจกัน และด้ำนกำรเรยีนรูเ้ก่ียวกบั 

กำรสร้ำงจิตสสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

และวัฒนธรรมทั้งในส่วนของชำวบ้ำนและผู้มำเยือน

 ด ้วยเหตุที่ชุมชนมีควำมตระหนักถึงกำรมี 

ส่วนร่วมในกำรดสำเนินกิจกรรมกลุ่มและกำรเข้ำร่วม

โครงกำรพัฒนำงำนอำชีพโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

มำกขึ้น ทสำให้ชุมชนตื่นตัวในกำรรับรู ้และเรียนรู  ้

เกี่ยวกับควำมหมำยและรูปแบบของกำรท่องเที่ยว 

โดยชุมชนมำกขึ้น จำกกำรสังเกตของผู ้วิจัย พบว่ำ  

กลุม่ตวัอย่ำงสนใจเรยีนรูแ้ละเปิดรบัควำมรูจ้ำกสือ่ต่ำง ๆ  

ทัง้ด้ำนกำรตลำด กำรผลติ ตลอดจนควำมรูด้้ำนกฎหมำย

ที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเท่ียวโดยชุมชนไปใช้ประโยชน์

ในกำรทสำงำนและดสำเนินชีวิตเป็นอย่ำงมำก ซึ่งสะท้อน

ให้เห็นถึงศักยภำพในกำรพัฒนำควำมร่วมมือและ 

กำรเรียนรู้เพื่อกำรพึ่งตนเองอย่ำงชัดเจน

 แสดงให้เหน็ว่ำ กลุม่ตัวอย่ำงในชมุชน ต.บำงขนัแตก 

เข้ำใจและตระหนักถึงองค์ประกอบสสำคัญของกำรท่องเที่ยว 

โดยชุมชน ทั้ง 4 ด้ำน ตำมที่ พจนำ สวนศรี [7] กล่ำวถึง 

องค์ประกอบหลกัของกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนว่ำมอียู ่4 

ด้ำน คอื 1) ทรพัยำกรธรรมชำตแิละวฒันธรรม 2) องค์กร

ชมุชน 3) กำรจดักำร 4) กำรเรยีนรู ้ควำมคดิเหน็เกีย่วกบั

ศักยภำพด้ำนองค์กรชุมชนและกำรจัดกำร ชี้ให้เห็นว่ำ 

ชุมชนมีจิตสสำนึกในกำรพัฒนำตนเอง พ่ึงพำตนเอง คิด

เป็นทสำเป็น มคีวำมพยำยำมในกำรเรยีนรูพ้ฒันำ เกดิรำยได้ 

เพิ่มขึ้นมีกำรรวมตัวกัน สร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชน 

นสำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ตำมควำมคำดหวังและควำม

พยำยำมที่จะดสำเนินกำรเพื่อให้เป็นตำมหลักกำรพัฒนำ

อย่ำงยั่งยืน ตำมที่ วีระพล ทองมำ [8] อธิบำยไว้คือ  

1) ด้ำนเศรษฐกจิ 2) ด้ำนสงัคมวฒันธรรม 3) สิง่แวดล้อม 

และสิ่งสสำคัญประกำรหนึ่งที่จะนสำไปสู่ควำมยั่งยืนคือ

กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำ สืบสำนสืบทอด 

ตลอดจนกำรนสำไปใช้ประโยชน์ได้ เกิดควำมรัก ควำม

ภำคภมูใินควำมรูส้กึเป็นเจ้ำของ มส่ีวนร่วมในทรพัยำกร

ของชุมชน และเกิดกระบวนกำรเรียนรู้กำรทสำงำนร่วม

กันในที่สุด ในควำมหมำยของผลกระทบด้ำนบวกของ

กำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน

 จำกผลกำรวิจัย ของสุดถนอม ตันเจริญ [9] 

ศักยภำพด ้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรกระจำยผล

ประโยชน์ที่เกิดจำกกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่ำง

เป็นธรรม และศกัยภำพด้ำนองค์กรชมุชน เกีย่วกบัชมุชน

รู้สึกเป็นเจ้ำของและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำร

พัฒนำ สร้ำงเสริมงำนและรำยได้ให้แก่ชุมชน มีค่ำ

เฉลี่ยตส่ำที่สุด แสดงว่ำ สมำชิกในชุมชนส่วนใหญ่ยัง

รู้สึกว่ำผลประโยชน์ที่ชำวบ้ำนได้รับจำกกำรท่องเที่ยว

ในพื้นที่ยังไม่มีควำมเป็นธรรมเท่ำที่ควร อีกทั้งพวกเขำ

ยังต้องกำรกำรมีส่วนร่วมในกำรดสำเนินกำรด้ำนต่ำง ๆ 

มำกขึ้น เช่นเดียวกับผลกำรวิจัยของ นรินทร์ สังข์รักษำ  

สุภำภรณ์ พรหมฤำษี และ ธีรังกูร วรบสำรุงกุล [10] ที่พบ

ว่ำ แนวทำงกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วต้องกำรบทบำทของ 

5 ส่วน ได้แก่ ภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชน นักท่องเที่ยว 

และสถำบันกำรศึกษำ ซ่ึงจะช่วยกันสร้ำงแรงจูงใจแก่

นักท่องเที่ยว ทั้งด้ำนควำมหลำกหลำยของแหล่งท่อง

เที่ยว กิจกรรมต่ำง ๆ  ควำมปลอดภัย ควำมเป็นมิตร และ 

สิ่งอสำนวยควำมสะดวก ล้วนต้องกำรผู้บริหำรและคน

จำกทุกฝ่ำยส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

 ส่วนควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

แนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน กลุ ่ม

ตัวอย่ำงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทำงกำรพัฒนำกำร



40 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
Vol.8 No.2 May-August 2018

ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

ท ่องเที่ยวโดยชุมชนให้ยั่งยืน โดยกำรจัดกำรกำร 

ท่องเที่ยวที่มีจิตสสำนึกและมีควำมรับผิดชอบต่อสภำพ

แวดล้อมและระบบนิเวศโดยเฉพำะแม่นส้ำลสำคลอง 

กำรจัดกำรท่องเที่ยวที่สร้ำงควำมรู้และให้ควำมรู้ด้ำน

ภูมิปัญญำท้องถิ่น และต้องกำรให้ประชำชนในท้องถิ่น 

มีบทบำทและมีส ่วนร ่วมในกำรจัดทสำโครงกำร/ 

กิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียวโดยชุมชนสอดคล้องกับ

แนวคิดของ อุษำวดี พูลพิพัฒน์ [5] ที่ว่ำ กำรท่องเที่ยว

แบบยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม เป็นกำรท่องเท่ียวท่ีมี

ควำมต่อเนื่อง มีคุณภำพ และมีควำมสมดุล ด้ำนควำม

ต้องกำร อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวควำมต้องกำรของ

ชุมชนท้องถิ่นและขีดควำมสำมำรถของทรัพยำกรที่มี 

เช่นเดียวกับผลกำรวิจัยของ เทพรัตน์ จันทพันธ์ และ

วิวัฒน์ ฤทธิมำ [11] พบว่ำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดย

ชุมชนของตสำบลบ้ำนขำว อสำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ 

มีรูปแบบของฐำนกำรเรียนรู้ในชุมชน ซ่ึงลักษณะของ

ฐำนองค์ควำมรู้ ประกอบด้วยกิจกรรมของแหล่งเรียนรู ้

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนของตสำบลบ้ำนขำว คสำนึงถึง

ควำมยัง่ยนืของสิง่แวดล้อม สงัคมและวฒันธรรม มกีำร

กสำหนดทิศทำงโดยชุมชน กำรจัดกำรโดยชุมชน เพื่อ

ชุมชน โดยที่ชุมชนมีบทบำทในฐำนะเจ้ำของ มีสิทธิ

ในกำรจัดกำรดูแลเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้แก่ผู ้มำเยือน 

และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน องค์กร 

ชุมชน และหน่วยงำนภำครัฐในพื้นที ่เข้ำมำรว่มคดิรว่ม

วำงแผน มส่ีวนร่วมในกำรดสำเนนิกำรในกำรจดักำรท่อง

เที่ยวโดยชุมชนเช่นเดียวกับผลกำรวิจัยของ สุดถนอม 

ตันเจริญ [8] เรื่อง ประเพณีลอยกระทงตำมภูมิปัญญำ

ท้องถิ่นเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกำรประชำสัมพันธ์

ผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์และป้ำยประชำสัมพันธ์ที่สร้ำงสรรค์

เผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรสื่อสำรกำรตลำดผสมผสำน

กับกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย 

เป็นที่สนใจของชุมชน ต.บำงขันแตกอย่ำงมำก รวมถึง

กำรเรียนรู้ของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืนด้ำนกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

และสิง่แวดล้อม ย่อมก่อเกดิศักยภำพในกำรจดักำรท่องเทีย่ว 

โดยชุมชนอย่ำงยั่งยืนได้คือสำมำรถพึ่งตนเองได้ด้วย 

กำรจัดกำรร่วมกันของสมำชิกในชุมชน

ข้อเสนอแนะ

 1. จำกผลกำรวิจัยศักยภำพด้ำนกำรจัดกำร 

เกีย่วกบักำรกระจำยผลประโยชน์ทีเ่กดิจำกกำรท่องเทีย่ว

โดยชุมชนได้อย่ำงเป็นธรรม และศักยภำพด้ำนองค์กร

ชุมชน เกี่ยวกับชุมชนรู ้สึกเป็นเจ้ำของและเข้ำมำมี 

ส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำ สร้ำงเสริมงำนและ

รำยได้ให้แก่ชุมชน มีค ่ำเฉลี่ยตส่ำที่สุด ดังนั้นกำร 

เพ่ิมศักยภำพของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว  

ต้องมีกำรวำงแผนร่วมกันของทุกฝ่ำยที่มีส่วนได้ส่วน

เสียอย่ำงจริงจัง เพ่ือป้องกันและลดปัญหำควำมขัดแย้ง 

เรื่องผลประโยชน์ รวมถึงบทบำทของผู ้นสำชุมชน  

และกำรสนบัสนนุจำกหน่วยงำนภำครฐัทีเ่กีย่วข้อง โดย

เฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2. ผูบ้รหิำร ผูน้สำชมุชน ธรุกจิชมุชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ควรเน้นกำรสร้ำงตรำสนิค้ำแหล่ง

ท่องเที่ยว (Destination Branding) เพื่อกำรพัฒนำแหล่ง

ท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ของชมุชนอย่ำงยัง่ยนื ได้กลำยเป็น

แนวคิดที่สสำคัญแนวคิดหนึ่งในกำรพัฒนำแหล่งท่อง

เที่ยว

 3. กำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่ำงยั่งยืน 

ควรมีกำรรณรงค์เพ่ือป้องกันและลดกำรต่อต้ำนกำร

เจริญเติบโต อันเนื่องมำจำกกำรพัฒนำ แต่ต้องเน้นข้อ

จสำกดัของกำรเจรญิเตบิโต และกำรท่องเทีย่วต้องจดักำร

บริหำรภำยใต้ข้อจสำกัดด้ำนทรัพยำกรของชุมชน

 4. สมำชิกของชุมชนและผู้นสำชุมชนควรร่วม

หำรือกับผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกำร

วำงแผนและจดักำรกำรท่องเทีย่ว มุง่นสำเสนอผลติภณัฑ์

ท้องถิ่นจำกภูมิปัญญำชำวบ้ำนเป็นหลักและคสำนึงถึง

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 5. ควรให้ควำมสสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมและ

กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับงำนต่ำง ๆ 

อย่ำงระมัดระวัง โดยอำศัยกำรแสดงควำมคิดเห็นด้วย

ฉันทำมติทุกขั้นตอน

 6. เพื่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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ควรสร้ำงสรรค์แหล่งท่องเที่ยวที่มีควำมโดดเด่น 

เชิงวัฒนธรรมที่ เป ็นเอกลักษณ์ องค ์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นควรมีบทบำทสสำคัญในกำรสนับสนุนและ

จูงใจให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

สนับสนุนให้มีเอกลักษณ์และมีควำมเป็นระเบียบ 

ที่สำมำรถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
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ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา 

และทักษะการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย

Development the Supported Experience by Project Approach with Local 
Information to Promote Thinking and Problem Solving Ability 

and Knowledge Seeking Skill of Early Childhood
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บทคัดย่อ

 กำรวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) พฒันำกจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์ด้วยกำรจดัประสบกำรณ์แบบโครงกำร

ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำ และทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ของเด็ก

ปฐมวยัให้มปีระสทิธภิำพเป็นไปตำมเกณฑ์ 80/80 2) ประเมนิประสทิธผิลของกำรพฒันำกจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์ 

ด้วยกำรจดัประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกบัข้อมลูท้องถิน่และ จำกกำรศกึษำวเิครำะห์ ดงันี ้(1) ประเมนิควำมรูเ้รือ่ง

ข้อมูลท้องถิ่นให้ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป (2) ประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำ (3) ประเมินทักษะ

กำรแสวงหำควำมรู้และ (4) ประเมินควำมคิดเห็นของเด็กปฐมวัยที่มีต่อกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ กลุ่มตัวอย่ำงคือ 

เด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 1 จสำนวน 18 คน โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำรำชบุรี เขต 2 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 ที่มำจำกกำรสุ่มอย่ำงง่ำย 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) กำรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นมีประสิทธิภำพ

เท่ำกบั 87.68/89.41 2) ผลกำรประเมนิประสทิธผิลของกำรพฒันำกจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์ด้วยกำรจดัประสบกำรณ์

แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นดังนี้ ผลกำรทดสอบควำมรู้เรื่องข้อมูลท้องถิ่น พบว่ำ เด็กปฐมวัยมีควำมรู้สูงกว่ำ

เกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 80 ข้ึนไป ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย 

โดยภำพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติได้มำก และผลกำรประเมินทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ของเด็กปฐมวัยในภำพรวม

ปฏิบัติได้มำกในทุกด้ำน นอกจำกนี้พบว่ำควำมคิดเห็นของเด็กปฐมวัยที่มีต่อกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำรจัด

ประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นโดยภำพรวมมีควำมคิดเห็นชอบทุกด้ำน

ค�าส�าคญั : กจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์แบบโครงกำร ข้อมลูท้องถิน่ ควำมสำมำรถในกำรคดิและแก้ปัญหำ ทกัษะกำร

แสวงหำควำมรู้
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บทน�า

 “ปฐมวัย”เป็นช่วงวัยที่สสำคัญอย่ำงยิ่งในกำร

วำงรำกฐำนของกำรเรียนรู้สสำหรับเด็ก จึงต้องส่งเสริม

พฒันำกำรเรยีนรูแ้ก่เดก็ปฐมวยัให้เตม็ศกัยภำพ รฐัจงึได้

กสำหนดปรชัญำกำรศกึษำปฐมวยัทีว่่ำ “กำรศกึษำปฐมวยั

เป็นกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐำนกำร

อบรมเลีย้งดแูละส่งเสรมิกระบวนกำรเรยีนรูท้ีส่นองต่อ

ธรรมชำต ิและพฒันำกำรของเดก็แต่ละคน ตำมศกัยภำพ 

ภำยใต้บรบิทสังคม วฒันธรรมทีเ่ดก็อำศยัอยู ่ด้วยควำมรกั 

ควำมเอื้ออำทร และควำมเข้ำใจของทุกคนเพ่ือสร้ำง

รำกฐำน คณุภำพชีว้ดัให้เดก็พฒันำไปสูค่วำมเป็นมนษุย์

ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่ำต่อตนเองและสังคม” [1] จำก

รำยงำนผลกำรประเมนิพฒันำกำรนกัเรยีนทีจ่บหลกัสตูร

กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2546 ผลกำรวิเครำะห์

ข้อมลูพฒันำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ - จติใจ สงัคม และ

สติปัญญำ ปีกำรศึกษำ 2555 จำกกลุ่มตัวอย่ำงนักเรียน

จสำนวน 26,190 คน จำกโรงเรียนจสำนวน 4,284 โรงเรียน

ในทุกเขตพื้นที่กำรศึกษำ จสำนวน 183 เขตพื้นที่โดย

สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนระดับประเทศ  

ผลกำรประเมนิพฒันำกำรในภำพรวมนกัเรยีนส่วนใหญ่ 

มีพัฒนำกำรทุกด้ำนอยู่ในระดับดี มีพัฒนำกำรด้ำน

สังคมสูงสุด ร้อยละ 99.46 รองลงมำคือ พัฒนำกำรด้ำน

อำรมณ์ - จิตใจ ร้อยละ 95.95 พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 

ร้อยละ 74.12 และพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยตส่ำสุด ร้อยละ 

73.39 ในมำตรฐำนคณุลักษณะพึงประสงค์ในหลักสตูร

กำรศกึษำปฐมวยั พทุธศกัรำช 2546 มำตรฐำนทีม่ร้ีอยละ

พัฒนำกำรตส่ำสุด คือ มำตรฐำนที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อกำร

เรียนรู้และมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ ร้อยละ 69.97 

รองลงมำ มำตรฐำนที่ 10 มีควำมสำมำรถในกำรคิดและ 

แก้ปัญหำได้เหมำะสมกบัวยั ร้อยละ72.33 จำกข้อเสนอแนะ 

กำรประเมินพบว่ำ ควรสร้ำงควำมตระหนักและควำมรู ้

ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยที่ให้ทักษะ 

กำรคิดและกำรแสวงหำควำมรู้ ควรได้รับกำรพัฒนำ

ควำมคิดรวบยอด สังเกต จสำแนกและเปรียบเทียบ จัด

หมวดหมู ่เรยีงลสำดบัเหตกุำรณ์แก้ปัญหำ และมติสิมัพนัธ์ 

ดงันัน้ควำมสำมำรถในกำรคดิและแก้ปัญหำ และทกัษะ

Abstract

 The objectives of this research were to 1) develop supported experience by project approach with local 

information to promote thinking and problem solving ability and knowledge seeking skill become more efficient 

according to standard 80/80, 2) assess the efficiency of the supported experience development by project approach 

with local information by analyzing the information with the following steps ; (1) access the local information 

knowledge of early childhood along the standard more than 80% up, (2) assess thinking and problem solving ability 

of early childhood, (3) assess the knowledge seeking skill of early childhood, and (4) assess the early childhood’s 

opinions which affected to the supported experience by project approach with local information. The participants 

of the research were 18 kindergarten-one students from Chumchonwatchetsamian School, Ratchaburi Primary 

Educational Service Area Office 2, second semester, and academic year 2016, for 1 classroom. The finding revealed 

that the manual of the supported experience development by project approach with local information efficiency was 

87.68/89.41. The results of efficiency assessment, the local information knowledge of childhood were more than 

the standard which assigned at the primary 80% with statistically significant level at 0.5, the thinking and problem 

solving ability assessment were likely to be good in every sections, and the seeking skill of childhood assessment 

was quite good in every section. In addition, the childhood’s opinions about the supported experience by project 

approach with local information were quite good in all section.

Keywords : project approach, local information, thinking and problem solving ability, knowledge seeking skill
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กำรแสวงหำควำมรู้ นับว่ำมีควำมสสำคัญในกำรจัดกำร

เรยีนรู้ของคร ูควรพฒันำผูเ้รยีนแบบยัง่ยนืให้สำมำรถอยู่

ในสงัคมได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ ต้องมุง่เน้นให้ผูเ้รยีนมี

เครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองเป็นสสำคัญ 

โดยมุง่เน้นกำรพฒันำกระบวนกำรคดิให้ผูเ้รยีนมทีกัษะ

กระบวนกำรคิด กำรจัดกำร กำรเผชิญสถำนกำรณ์ และ

กำรประยุกต์ควำมรู้มำใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหำ 

ให้ผู้เรียนได้เรียนตำมต้องกำรและควำมสนใจ เพ่ือให้

แสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 กำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรเป็นวิธีกำร

สอนแบบหนึ่งที่สอดคล้องกับกระบวนกำรเรียนรู้ของ

เด็ก ที่เด็กสำมำรถแสวงหำควำมรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง 

[2], [3] กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงกำรมีควำมจสำเป็น

อย่ำงยิ่งที่จะต้องให้เด็กค้นคว้ำหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง 

สนกุสนำนกบักำรออกไปสบืค้นค้นหำคสำตอบจำกโจทย์

ที่ตัง้ขึ้นในห้องเรียนกำรออกไปศกึษำหำควำมรู้นั้นเพื่อ

ให้ทกุคนได้รบัประสบกำรณ์ตรงจำกกำรสมัผสัของจรงิ 

สถำนที่จริง ชีวิตจริง 

 จำกกำรศึกษำพบว่ำประเทศไทยได้ให้ควำม

สสำคัญกับเรื่องควำมเป็นท้องถิ่นไว้หลำยประเด็น [4] 

เรื่องของท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีควำมสสำคัญต่อควำมเป็น

ชำติของทุกประเทศที่เกี่ยวและเชื่อมโยงกับจิตสสำนึก

ในควำมรักและควำมหวงแหนแผ่นดินถิ่นเกิดของตน 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู ้ที่เป็นครูผู ้สอนยิ่งต้องมีหน้ำท่ี 

ปลกูฝังให้เดก็ปฐมวยัได้รูจ้กัรกั หวงแหนและภำคภมูใิจ

ในท้องถิน่ของตนเองเพือ่ให้เดก็ปฐมวยัได้ซมึซบัคณุค่ำ

ของมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นและสิ่งที่ดี

งำมที่อยู่คู่ท้องถิ่นของตน 

 ผู ้วิจัยได้ตระหนักและเห็นควำมสสำคัญควำม

สำมำรถในกำรคดิและแก้ปัญหำ และทกัษะกำรแสวงหำ

ควำมรูข้องเดก็ปฐมวยั จำกผลกำรประเมนิจงึได้นสำเรือ่ง

รำวเกีย่วกบัตวัเดก็ บคุคลและสถำนที ่ธรรมชำตริอบตวั 

และสิง่ต่ำง ๆ  รอบตวัในตสำบลเจด็เสมยีน จงัหวดัรำชบรุี 

ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น นสำมำจัดกำรเรียนกำรสอน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้ตระหนัก รักท้องถิ่นท่ี 

ตนอยู่ จึงได้พัฒนำกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำร

จัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดและกำรแก้ปัญหำ 

และทักษะกำรแสวงหำควำมรู ้ของเด็กปฐมวัย เพื่อ 

ส่งเสริมให้เด็กใฝ่รู้ เกิดควำมสนใจ มีควำมคิดเห็นที่ดี

ต่อท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อพัฒนำกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วย

กำรจดัประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกบัข้อมลูท้องถิน่ 

เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดและกำรแก้ปัญหำ 

และทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ของเด็กปฐมวัย และมี

ประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน 80/80

 2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมเสริม

ประสบกำรณ์ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำร

ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น โดยประเมินด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้

  2.1 ควำมรู ้ เรื่องข้อมูลท้องถิ่นของเด็ก

ปฐมวัยหลังกำรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำร

จัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น

ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

  2.2 ควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำ

ของเดก็ปฐมวยั หลงัจำกจดักจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์

ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูล

ท้องถิ่น

   2.3 ทักษะกำรแสวงหำควำมรู ้ของเด็ก

ปฐมวยั หลงัจำกจดักจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์ด้วยกำร

จัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น

  2.4 ควำมคิดเห็นของเด็กปฐมวัยหลังจำก

จดักจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์ด้วยกำรจดัประสบกำรณ์

แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมควำม

สำมำรถในกำรคิดและกำรแก้ปัญหำ และทักษะกำร

แสวงหำควำมรู้ของเด็กปฐมวัย
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วิธีการด�าเนินการวิจัย

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชำกรในกำรวจิยั คอื นกัเรยีนชัน้อนบุำล ปีที่ 

1 โรงเรยีนทีต่ัง้อยูใ่นกลุม่โรงเรยีนเครอืข่ำยโพธำรำมที ่3 

สงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำรำชบรุี 

เขต 2 ที่กสำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 

2559 ซึ่งมีทั้งหมด 13 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชน 

วัดเจ็ดเสมียน โรงเรียนสนำมชัย โรงเรียนวัดตึกหิรัญ 

โรงเรียนอนุบำลสนำมชัย โรงเรียนเจี้ยไซ้ โรงเรียน

ธรรมำธิปไตยโรงเรียนแย้มวิทยำ โรงเรียนบ้ำนหำด

สสำรำญ โรงเรียนวัดมณีโชติ โรงเรียนวัดคงคำรำม 

โรงเรียนวัดจอมปรำสำท โรงเรียนวัดบ้ำนหม้อ และ

โรงเรียนบ้ำนหนองใยบัว

 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย คือ นักเรียนชั้น

อนุบำลปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน สังกัด

สสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำรำชบรุ ีเขต 2  

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 จสำนวน 1 ห้องเรียน 

รวมทั้งส้ินจสำนวน 18 คนได้มำโดยวิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย  

(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีกำรจับสลำก  

โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยในกำรสุ่ม [5]

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา

 เนื้อหำในกำรวิจัยนสำมำจำกหลักสูตรกำรศึกษำ

ปฐมวยั พทุธศกัรำช 2546 มำตรฐำนที ่10 มคีวำมสำมำรถ

ในกำรคิดและแก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสมตำมวัย  

และมำตรฐำนที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู ้ และ

ทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ และข้อมูลท้องถิ่นตสำบล 

เจ็ดเสมียน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ตสำบลเจ็ดเสมียน สวนศิลป์ 

บ้ำนดนิ ตลำดเก่ำ 119 ปี แม่นสำ้แม่กลอง ลำนโพธิ ์1000 ปี  

วดัเจด็เสมยีน วดัสนำมชยั ไชโป้วหวำน เค้กมะพร้ำวอ่อน  

เต้ำหู้ดสำ และผักกำดหวำน 

 3. ขอบเขตด้านเวลา

 ระยะเวลำทีใ่ช้ในดสำเนนิกำรทดลองในภำคเรยีน

ที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 รวมแผนกำรจัดประสบกำรณ์ 20 

แผน ใช้เวลำ 4 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 5 วัน วันละ 30 นำที 

รวม 10 ชั่วโมง

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 1.  แบบสัมภำษณ์ควำมคิดเห็น (Interview 

Form) ของนำยกเทศบำลตสำบลเจ็ดเสมียน เจ้ำหน้ำที่

กองกำรศกึษำ ผูอ้สำนวยกำรโรงเรยีนชมุชนวดัเจด็เสมยีน 

หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรครูปฐมวัย เก่ียวกับกำรพัฒนำ

กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์

แบบโครงกำรร ่วมกับข ้อมูลท ้องถิ่นที่ส ่ ง เสริม 

ควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำ และทักษะกำร

แสวงหำควำมรู้ของเด็กปฐมวัย

 2. แบบสัมภำษณ์ควำมคิดเห็น (Interview 

Form) ของผู้รู้ท้องถิ่น ตสำบลเจ็ดเสมียน จังหวัดรำชบุรี 

และ ผูป้กครองเดก็ปฐมวยัเกีย่วกบัข้อมลูท้องถิน่ทีน่สำมำ

จดักจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์ด้วยกำรจดัประสบกำรณ์

แบบโครงกำรร ่วมกับข ้อมูลท ้องถิ่นที่ส ่ ง เสริม 

ควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำ และทักษะกำร

แสวงหำควำมรู้ของเด็กปฐมวัย

 3. คู ่มือกำรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ  ์

แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น

 4. แบบทดสอบควำมรู้ เรื่อง ข้อมูลท้องถิ่นใน
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ตสำบลเจ็ดเสมียนแบบปรนัยจสำนวน 10 ข้อ

 5. แบบประเมนิควำมสำมำรถในกำรคดิและแก้

ปัญหำ และทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ โดยลักษณะแบบ

ประเมนิเป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) มตีวั

เลอืก 3 ระดบั คอื ปฏบิตัไิด้มำก ปฏบิตัไิด้ปำนกลำง และ

ปฏิบัติได้น้อย

 6. แ บ บ ส อ บ ถ ำ ม ค ว ำ ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง เ ด็ ก

ปฐมวัยที่มีต่อกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำร

จัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น 

ลกัษณะแบบประเมนิเป็นมำตรำส่วนประเมนิค่ำ (Rating 

Scale) มีตัวเลือก 3 ระดับ คือ ชอบ เฉย และ ไม่ชอบ

 คุณภาพเครื่องมือ

 1. แบบสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของนำยก

เทศบำลตสำบลเจ็ดเสมียน เจ้ำหน้ำที่กองกำรศึกษำ  

ผู ้อสำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน หัวหน้ำ

ฝ่ำยวิชำกำรครูปฐมวัย ให้ผู้เชี่ยวชำญ 5 ท่ำน ได้แก่  

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย 2 ท่ำน ผู้เชี่ยวชำญ

ด้ำนหลกัสตูร 2 ท่ำน และผูเ้ชีย่วชำญด้ำนวดัประเมนิผล  

1 ท่ำน มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) มีค่ำเท่ำกับ 1.00 

แสดงว่ำข้อคสำถำมในแบบสัมภำษณ์มีควำมสอดคล้อง

กับจุดประสงค์หรือลักษณะพฤติกรรม

 2. แบบสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของผู้รู้ท้องถิ่น  

ตสำบลเจ็ดเสมียน จังหวัดรำชบุรี และ ผู้ปกครองเด็ก

ปฐมวัยเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นมีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง 

(IOC) มีค่ำเท่ำกับ 1.00 แสดงว่ำข้อคสำถำมในแบบ

สมัภำษณ์มคีวำมสอดคล้องกบัจดุประสงค์หรอืลกัษณะ

พฤติกรรม

 3. คูม่อืกำรจดักจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์แบบ

โครงกำรร่วมกบัข้อมลูท้องถิน่ มค่ีำควำมเหมำะสมของ

คู่มือจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วม

กับข้อมูลท้องถิ่นที่ผู้เชี่ยวชำญ 5 ท่ำนได้แก่ ผู้เชี่ยวชำญ

ด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย 2 ท่ำน ผู้เชี่ยวชำญด้ำนหลักสูตร 

2 ท่ำน และผู้เชี่ยวชำญด้ำนวัดประเมินผล 1 ท่ำน ตรวจ

สอบมีค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนตั้งแต่ X = 

4.20, S.D. = 0.45 ถึง X = 5.00, S.D. = 0.00 แสดงว่ำ 

คู่มือกำรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์แบบโครงกำร

ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นมีควำมเหมำะสมมำก

 4. แบบทดสอบควำมรู ้เรือ่ง ข้อมลูท้องถิน่ซึง่ได้ 

ค่ำควำมยำกง่ำยของข้อสอบมีค่ำอยู่ระหว่ำง 0.30 - 0.80 

มีค่ำอสำนำจจสำแนก อยู่ระหว่ำง 0.40 - 0.80 และค่ำควำม

เชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR. 20 ซึ่งแบบ

ทดสอบมีค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) เท่ำกับ 0.64 

 5. แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรคิด

และแก้ปัญหำ และทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ค่ำดัชนี

ควำมสอดคล้อง (IOC) เท่ำกับ 1.00 แสดงว่ำเกณฑ์

กำรประเมินในแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรคิด

และแก้ปัญหำ และทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ มีควำม

สอดคล้องกับจุดประสงค์หรือลักษณะพฤติกรรม และ

ได้นสำไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่ำงจสำนวน 10 คน โดยใช้ผูว้จิยัและครผููส้อนปฐมวยั

สังเกตพฤติกรรมในกลุ่มเดียวกันแล้วนสำผลไปหำควำม

เชื่อมั่นของกำรสังเกต ใช้สูตร William A. Scott มีค่ำ 

ควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ .968

 6. แ บ บ ส อ บ ถ ำ ม ค ว ำ ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง เ ด็ ก

ปฐมวัยที่มีต่อกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำรจัด

ประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นได้

ค่ำที่ผู ้เช่ียวชำญตรวจสอบในประเด็นที่ 3, 4, 7 มีค่ำ

เท่ำกับ 1.00 และในประเด็นที่ 1, 2, 5, 6 มีค่ำเท่ำกับ 

 0 . 8 0  แ ส ด ง ว ่ ำ ข ้ อ คส ำ ถ ำ ม ใ น แ บ บ ส อ บ ถ ำ ม ม ี

ควำมสอดคล ้องกับจุดประสงค ์หรือกับลักษณะ

พฤติกรรม และได้นสำแบบสอบถำมควำมคิดเห็น 

ของเด็กปฐมวัยไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรียน 

ชัน้อนบุำลปีที ่1 โรงเรยีนบ้ำนหำดสสำรำญจสำนวน 10 คน  

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง เพื่อหำคุณภำพด้ำนควำมเชื่อมั่น

จำกสมัประสทิธิแ์อลฟำของแบบสอบถำมควำมคดิเหน็ 

ทั้งฉบับ โดยใช ้ค ่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำ (Alpha 

Coefficient) ซึ่งมีค่ำเท่ำกับ 1.16

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ศึกษำและวิ เครำะห ์ เอกสำรงำนวิจัยที ่

เกีย่วกบักจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์ กำรจดัประสบกำรณ์ 

แบบโครงกำร ควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำ 

ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ของเด็กปฐมวัย หลักสูตร
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ปฐมวัย พุทธศักรำช 2546 หลักสูตรสถำนศึกษำ 

โรงเรยีนชมุชนวดัเจด็เสมยีนและสอบถำมควำมคดิเหน็

ของผู้เกี่ยวข้อง

 2. พั ฒ น ำ คู ่ มื อ ก ำ ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม

ประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นเพ่ือ

ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำ และ

ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ของเด็กปฐมวัย

 3. นสำคู ่มือกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์แบบ

โครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นเสนอต่อผู ้เชี่ยวชำญ  

5 ท่ำน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย 2 ท่ำน  

ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนเนือ้หำ 2 ท่ำน ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนกำรวดักำร

ประเมินผล 1 ท่ำน 

 ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของเนื้อหำ (Content 

Validity) และประเมินควำมเหมำะสมของกิจกรรม

ที่สร ้ำงขึ้นโดยมีลักษณะเป็นมำตรำส่วนประเมิน

ค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ ประเมินควำมสอดคล้อง

ของคู่มือ ผลกำรประเมินพิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ย และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน คะแนนควำมสอดคล้อง 

ตำมควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ นสำมำแปลควำมหมำย

ตำมเกณฑ์ หำกไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ให้ปรับปรุงแก้ไข

ก่อนนสำไปใช้ 

 4. นส ำ คู ่ มือ กิจก รร มเสริมปร ะสบก ำร ณ ์ 

แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นท่ีปรับปรุง แล้วไป

หำค่ำประสิทธภิำพ E1/E2ที ่80/80 โดยทดลองใช้ try out 

กับนักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 1 โรงเรียนบ้ำนหำดสสำรำญ  

ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 จสำนวน 10 คน  

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง 

 5. ป รั บ ป รุ ง แ ก ้ ไ ข คู ่ มื อ กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม

ประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นและ

เครื่องมือประเมินประสิทธิผลก่อนนสำไปทดลองใช้กับ

กลุ่มตัวอย่ำง

 6. จัดกำรเรียนรู ้ตำมรูปแบบที่พัฒนำขึ้นกับ

กลุ่มตัวอย่ำง คือ นักเรียนชั้นอนุบำลปีท่ี 1 จสำนวน 18 

คนโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียนในภำคเรียนที่ 2 ปีกำร

ศึกษำ 2559

 7. ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรจัดกำร

เรยีนรูโ้ดยประเมนิผูเ้รยีนดงันี ้1) ควำมรูเ้รือ่งข้อมลูท้องถิน่  

2) ควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำ 3) ทักษะ

แสวงหำควำมรู้ 4) ควำมคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมเสริม

ประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น

 8. กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐำน 

ที่ใช ้  ค ่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และ 

ค่ำ E1/E2

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ผลกำรหำประสิทธิภำพของกิจกรรมเสริม

ประสบกำรณ์ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำร

ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นของนักเรียนช้ันอนุบำลปีที่ 1 

โรงเรียนบ้ำนหำดสสำรำญ ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 

2559 จสำนวน 10 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง ได้มำโดยวิธี

กำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) ที่ผู้วิจัย

สร้ำงขึ้นมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน 80/80  

ได้ผลดังตำรำงที่ 1 ดังนี้

ตารางที่  1 ผลกำรหำประสิทธิภำพกิจกรรมเสริม

ประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นแบบ

ภำคสนำม (Filed Tryout)

การทดสอบ
จ�านวน 
(คน)

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ปะสิทธิภาพ

กระบวนกำร (E
1
) 10 188 164.85 87.68

E
1
/ E

2
87.68/89.41

ผลลัพธ์ (E
2
) 10 34 30.40 89.41

 จำกตำรำงที่ 1 กำรคสำนวณหำประสิทธิภำพของ

กำรจดักจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกบั 

ข้อมูลท้องถิ่น พบว่ำ ผลกำรทดสอบระหว่ำงเรียน ( E1) 

ที่ได้จำกแบบฝึกหัดควำมรู้เรื่องข้อมูลท้องถิ่นและแบบ

ประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำ และ

ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.68 

และผลกำรทดสอบหลังเรียน ( E2) ที่ได้จำกแบบฝึกหัด 

ควำมรู ้ เรื่องข ้อมูลท ้องถิ่นแบบประเมินประเมิน 

ควำมสำมำรถในกำรคดิและแก้ปัญหำ และทกัษะกำรแสวงหำ 

ควำมรู ้มคีะแนนเฉลีย่ร้อยละ 89.41 แสดงว่ำ กำรพฒันำ
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กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์

แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นของนักเรียน 

ชั้นอนุบำลปีที่ 1 มีประสิทธิภำพ 87.68/89.41 

 2. ประเมนิผลของกจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์

ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูล

ท้องถิ่น โดยประเมินด้ำนต่ำงๆดังนี้

  2.1 ผลกำรประเมินควำมรู้เรื่องข้อมูลท้องถิ่น 

หลังกำรใช้จัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำร 

จดัประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกบัข้อมลูท้องถิน่ได้

ผลดังตำรำงที่ 2

ตารางที ่2 ผลกำรทดสอบควำมรูเ้รือ่งข้อมลูท้องถิน่ของ

เดก็ปฐมวยัหลงักำรจดักจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์แบบ

โครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น

ทดสอบ

ความรู้ 

เรื่องข้อมูล

ท้องถิ่น

N
คะแนน

เต็ม X S.D.  ร้อยละ t- test Sig.

18 10 8.17 0.92 81.70 37.52  .00

 จำกตำรำงที่ 2 ผลกำรทดสอบควำมรู้เรื่องข้อมูล

ท้องถิน่หลงัจำกกำรจดักจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์แบบ

โครงกำรร่วมกบัข้อมลูท้องถิน่ พบว่ำ ควำมรูเ้รือ่งข้อมลู

ท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 

81.70 และมีค่ำ ( X = 8.17, S.D. = 0.92) สูงกว่ำเกณฑ ์

ทีต่ัง้ไว้ คือ เดก็ปฐมวยัร้อยละ 81.70 มีควำมรู้ เร่ืองท้องถิน่ 

หลังกำรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์แบบโครงกำร

ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป

  2.2 ผลกำรประเมนิควำมสำมำรถในกำรคดิ

และแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย หลังจำกกำรจัดกิจกรรม

เสริมประสบกำรณ์ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์แบบ

โครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น ดังตำรำงที่ 3 ดังนี้

ตารางที่ 3 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดและ

แก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย หลังจำกกำรจัดกิจกรรมเสริม

ประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น

ทักษะการแสวงหาความรู้ X S.D. ระดับ ล�าดับที่

ร่วมกิจกรรมด้วยควำมสนใจได้
นำนขึ้นอย่ำงมีควำมสุข

2.72 0.46
มำก

1

มีควำมสนใจในกำรอ่ำน เขียน 2.67 0.49 มำก 2

ถำมคสำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ 2.22 0.64 ปำน
กลำง 4

แสวงหำคสำตอบ ข้อสงสัย ด้วยวิธี
กำรต่ำงๆ

2.67 0.49 มำก 2

เชื่อมโยงควำมรู้และนสำมำใช้ใน
ชีวิตประจสำวันได้

2.50 0.51 มำก 3

รวม 2.55 0.52 มาก -

 จำกตำรำงที่ 3 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถ

ในกำรคิดและแก ้ป ัญหำของเด็กปฐมวัย  พบว ่ำ  

ควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย 

ชัน้อนบุำลปีที ่1 ในภำพรวมอยูใ่นระดบัปฏบิตัมิำก และ

เม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ เด็กปฐมวัยช้ันอนุบำล

ปีที่ 1 มีควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำอยู่ใน 

ระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำก 

ไปหำน้อย ได้ดังนี้ ลสำดับที่ 1 ด้ำนพยำยำมแก้ปัญหำ 

ด้วยตนเองหลังจำกได้รับคสำชี้แนะ, ลสำดับที่ 2 ด้ำนรู้จัก

ตัดสินใจในเรื่องง่ำย ๆ และเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น, และ

ลสำดับที่ 3 จสำแนกสิ่งของได้ตำมสี รูปทรง ขนำดตำม

ลสำดับ 

 2.3 ผ ล ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ทั ก ษ ะ ก ำ ร แ ส ว ง ห ำ

ควำมรู ้  ของเด็กปฐมวัย หลังจำกกำรจัดกิจกรรม

เสริมประสบกำรณ์ด้วยกำรกำรจัดประสบกำรณ์แบบ

โครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น ดังตำรำงที่ 4 ดังนี้
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ตารางที่  4  ผลกำรประเมินทักษะในกำรแสวงหำ

ควำมรู้ของเด็กปฐมวัย หลังจำกกำรจัดกิจกรรมเสริม

ประสบกำรณ์ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำร

ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น

ความสามารถในการคิด

และแก้ปัญหา X S.D. ระดับ ล�าดับที่

จสำแนกสิ่งของได้ตำมสี รูปทรง 

ขนำด
2.39 0.50 มำก 3

พยำยำมแก้ปัญหำด้วยตนเองหลัง

จำกได้รับคสำชี้แนะ
2.67 0.49 มำก 1

รู้จักตัดสินใจในเรื่องง่ำยๆและเริ่ม

เรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น
2.50 0.51 มำก 2

รวม 2.52 0.50 มาก -

 

 จำกตำรำงที่ 4 ผลกำรประเมินทักษะในกำร

แสวงหำควำมรูข้องเดก็ปฐมวยั หลงัจำกกำรจดักจิกรรม

เสริมประสบกำรณ์ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์แบบ

โครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น พบว่ำ ทักษะในกำร

แสวงหำควำมรู้ของเด็กปฐมวัยในภำพรวมอยู่ในระดับ

มำก และเมื่อพิจำรณำรำยข้อ เด็กปฐมวัยมีทักษะกำร

แสวงหำควำมรู้โดยเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำ

น้อย ได้ดังนี้ ลสำดับที่ 1 ร่วมกิจกรรมด้วยควำมสนใจได้

นำนขึ้นอย่ำงมีควำมสุข, ลสำดับที่ 2 มีควำมสนใจในกำร

อ่ำน เขียน และแสวงหำคสำตอบ ข้อสงสัย ด้วยวิธีกำร

ต่ำง ๆ, ลสำดับที่ 3 เชื่อมโยงควำมรู้และนสำมำใช้ในชีวิต

ประจสำวันได้ และลสำดับที่ 4 ถำมคสำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่

สนใจ ตำมลสำดับ

  2.4 ผลประเมินควำมคิด เห็นของเ ด็ก

ปฐมวัย ที่มีต่อกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำร

จัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น  

ดังตำรำงที่ 5 ดังนี้

ตารางที่ 5 ผลประเมินควำมคิดเห็นของเด็กปฐมวัย ที่มี

ต่อกจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์ด้วยกำรจดัประสบกำรณ์

แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น

 

ระดับความคิดเห็นต่อ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

แบบโครงการร่วมกับข้อมูล

ท้องถิ่น

X S.D ระดับ ล�าดับที่

เด็กรู้สึกสนุกที่ได้รู้จักท้อง

ถิ่นของตัวเอง
3.00 0.00 ชอบ 1

เด็กชอบที่ได้ลงมือทสำ

กิจกรรมด้วยตนเอง
3.00 0.00 ชอบ 1

เด็กๆรู้สึกดีที่มีคุณครูคอย

ดูแล แนะนสำ และช่วยเหลือ
2.89 0.32 ชอบ 3

เด็กชอบถำมคสำถำม และตอบ

คสำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ
3.00 0.00 ชอบ 1

เด็กรู้สึกชอบค้นหำสิ่งที่

สงสัย
2.89 0.32 ชอบ 3

เด็กรู้สึกภูมิใจที่ได้เอำงำนที่

ทสำมำเล่ำให้ครูและเพื่อนๆฟัง
2.94 0.23 ชอบ 2

เด็กอยำกทสำกิจกรรมแบบ

นี้อีกครั้ง
3.00 0.00 ชอบ 1

รวม 2.96 0.13 ชอบ -

  จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ เด็กปฐมวัยมีควำมคิด

เห็นต่อกำรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำร

จัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น 

โดยภำพรวมอยู่ในระดับชอบ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน 

พบว่ำ เดก็ปฐมวยัมคีวำมคดิเหน็ต่อกำรจดักจิกรรมเสรมิ

ประสบกำรณ์ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำร

ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นอยู่ในระดับชอบทุกด้ำนเช่นกัน 

โดยเรียงลสำดับจำกมำกไปหำน้อยดังนี้ 1) เด็กรู้สึกสนุก 

ที่ได้รู ้จักท้องถิ่นของตัวเอง เด็กชอบที่ได้ลงมือทสำ

กจิกรรมด้วยตนเอง เดก็ชอบถำมคสำถำม และตอบคสำถำม

เกีย่วกบัเรือ่งทีส่นใจ เดก็อยำกทสำกจิกรรมแบบนีอ้กีครัง้  

2) เด็กรู ้สึกภูมิใจที่ได้เอำงำนที่ทสำมำเล่ำให้ครูและ 

เพื่อน ๆ ฟัง 3) เด็กๆรู้สึกดีที่มีคุณครูคอยดูแล แนะนสำ 

และช่วยเหลือ เด็กรู้สึกชอบค้นหำสิ่งที่สงสัย ตำมลสำดับ
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สรุปและอภิปรายผล

 1. ผลกำรหำประสิทธิภำพของกิจกรรมเสริม

ประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น 

ของนักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 1 โรงเรียนบ้ำนหำดสสำรำญ 

ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 จสำนวน 10 คน ที่

ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่ำง ได้มำโดยวธิกีำรสุม่อย่ำงง่ำย (Simple 

Random Sampling) ที่ผู้วิจัยสร้ำงข้ึนมีประสิทธิภำพ

ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 80/80 เท่ำกับ 87.68/89.41 ทั้งนี้

อำจเป็นเพรำะว่ำกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำร

จัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น

ที่ผู ้วิจัยสร้ำงขึ้น ทดลองตำมกระบวนกำรอย่ำงเป็น 

ขัน้ตอน โดยเริม่จำกกำรศกึษำรำยละเอยีดข้อมลูพืน้ฐำน 

ที่นสำมำจัดกิจกรรม ได้แก่ หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 

พุทธศักรำช 2546 หลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนชุมชน

วัดเจ็ดเสมียน กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ กำรจัด

ประสบกำรณ์แบบโครงกำร ควำมสำมำรถในกำรคิด

และแก้ปัญหำ ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ และข้อมูล

ท้องถิ่น นสำมำวิเครำะห์เป็นกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์

แบบโครงกำรร่วมกบัข้อมลูท้องถิน่ จำกนัน้นสำไปเสนอ

อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ เพ่ือขอคสำแนะนสำ แก้ไข 

เมือ่ปรบัปรงุเรยีบร้อยแล้ว นสำไปเสนอให้กบัผูเ้ชีย่วชำญ 

5 ท่ำน พิจำรณำควำมสอดคล้องของกิจกรรม และ

ปรบัปรงุ จำกนัน้นสำกจิกรรมทีผู่ว้จิยัสร้ำงขึน้ไปทดลอง

ภำคสนำมกับเด็กปฐมวัย 

 2. ผลประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมเสริม

ประสบกำรณ์ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำร

ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น ให้ผลดังนี้

  2.1 ผลกำรประเมนิควำมรูเ้รือ่งข้อมลูท้องถิน่

ของเด็กปฐมวัยหลังกำรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์

ด ้วยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรร ่วมกับ

ข้อมูลท้องถิ่น พบว่ำ ควำมรู ้เก่ียวกับข้อมูลท้องถิ่น 

ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีท่ี 1 หลังจำกกำรจัด

กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์

แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นสูงกว่ำเกณฑ  ์

ที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่ำ กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์

ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูล 

ท้องถิน่ทสำให้เดก็ปฐมวยัมคีวำมรูเ้รือ่งข้อมลูท้องถิน่ ทัง้นี้ 

อำจเป็นเพรำะ เด็กปฐมวัยเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง 

โดยใช้ประสำทสัมผัสทั้ง 5 ด้วยกำรลงมือกระทสำจำก

แหล่งกำรเรยีนรูใ้น [6] กำรจดัแหล่งควำมรูท้ีส่อดคล้อง

กับกิจกรรมและควำมสนใจของผู้เรียน สอดคล้องกับ

หน่วยประสบกำรณ์ทีผู่เ้รยีนเลอืกเรยีน และแหล่งควำมรู้ 

ที่จัดประจสำไว้ เพื่อตอบสนองควำมสนใจที่หลำกหลำย 

กำรจดัแหล่งควำมรูค้วรคสำนงึถงึลกัษณะกำรเรยีนรูข้อง

ผู้เรียนและใช้ได้สะดวก ขณะเดียวกันแหล่งกำรเรียน

รู้ก็ต้องน่ำสนใจเป็นเครื่องเร้ำกระตุ้นสนับสนุนและ 

ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนอยำกสบืเสำะ ค้นหำ และลงมอืปฏิบติั 

 2.2 ผลกำรประเมนิควำมสำมำรถในกำรคดิและ

แก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย หลังจำกจัดกิจกรรมเสริม

ประสบกำรณ์ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำร

ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นอยู่ในระดับปฏิบัติมำก ทั้งนี้อำจ

เพรำะ กำรจดักจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์แบบโครงกำร

ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นเป็นกำรจัดประสบกำรณ์ที่ยึดเด็ก

เป็นศูนย์กลำง ฝึกให้เด็กถำม ค้นคว้ำหำควำมรู้ และพบ

ควำมรู้ด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนคอยช่วยเหลือแนะนสำ

สนับสนุนให้เด็กแสดงควำมคิดอย่ำงหลำกหลำย [7]  

กำรส่งเสริมกำรคิดแก้ปัญหำ ครูผู้สอนควรเปิดโอกำส

ให้เด็กถำม และตอบคสำถำมไปพร้อม ๆ กันในหัวข้อ

หรือหน่วยกำรเรียนที่เด็กสนใจ ครูจะกระตุ้นให้เด็ก 

ต้ังคสำถำมและค้นหำคสำตอบในส่ิงที่เด็กต้องกำรทรำบ 

เพื่อให้เด็กค้นพบควำมรู้ใหม่ด้วยตนเอง

 2.3 ประเมินทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ของเด็ก

ปฐมวยั หลงัจำกจดักจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์ด้วยกำร

จัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น

อยู่ในระดับปฏิบัติมำก [8] ซึ่งกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียน “วิธีกำรเรียนรู้” หรือ “ทักษะ

แสวงหำควำมรู้” ซึ่งถือว่ำเป็นกำรเรียนที่ยั่งยืน และกำร

ให้ผูเ้รยีนม ี“ทกัษะ” ในกำรแสวงหำควำมรูไ้ด้นัน้ผูเ้รยีน

ต้อง “ปฏิบติั” ด้วยตนเองมำกทีส่ดุ กำรทีจ่ะทสำให้ผูเ้รยีน

ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ถือได้ว่ำเป็นกำรเรียนรู้ที่มีควำม

หมำยสสำหรับผู้เรียน และทักษะแสวงหำควำมรู้นับว่ำ

เป็นทกัษะปฏบิตัอิย่ำงหนึง่ คอืกำรแสดงออกของผูเ้รยีน
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ในกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ ด้วยกำรกสำหนดประเด็น

ค้นคว้ำ กำรคำดเดำผล กำรเลือกวิธีกำรในกำรค้นคว้ำ 

และดสำเนินกำรได้อย่ำงเหมำะสมรวมถึงวิเครำะห์ และ

สรุปผลกำรค้นคว้ำที่ได้มำ 

  2.4  ประเมินควำมคิดเห็นของเด็กปฐมวัย

หลังจำกจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำรจัด

ประสบกำรณ์แบบโครงกำรร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น เพื่อ

ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดและกำรแก้ปัญหำ และ

ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ของเด็กปฐมวัย พบว่ำ ควำม

คิดเห็นโดยภำพรวมอยู่ในระดับชอบ อำจเป็นเพรำะ 

กจิกรรมทีจ่ดัตำมควำมสนใจของเดก็ปฐมวยั ครมูคีวำมรู้ 

ควำมเข ้ำใจเกี่ยวกับกำรสอนแบบโครงกำร และ 

คอยอสำนวยควำมสะดวกจำกแนวคิด Katz& Chard [9]  

กล่ำวว่ำ “เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อได้เรียนในสิ่งที่ตน

สนใจ” หัวใจสสำคัญของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ

โครงกำร คือ กำรเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อหรือหน่วยกำร

เรียนมำกกว่ำกำรพยำยำมตอบคสำถำมจำกครู ด้วยเหตุนี้ 

ลกัษณะสสำคญัประกำรหนึง่ของกำรเรยีนรูแ้บบโครงกำร 

คือ กำรเปิดโอกำสให้เด็กได้เลือกเรียนหน่วยกำรเรียน

หรือหัวข้อที่ตนสนใจ กสำหนดคสำถำมท่ีตนอยำกรู ้ 

เพื่อค้นหำคสำตอบ กำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรนี้ 

ตอบสนองควำมสนใจใคร่รู้ของเด็ก 

ข้อเสนอแนะ

 ในกำรวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัได้แบ่งข้อเสนอแนะเป็น 

2 ส่วน ดังนี้

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อนสำผลกำรวิจัยไปใช้

  1.1 ครูปฐมวัยควรให้ควำมสสำคัญเกี่ยวกับ

ควำมรู้ทักษะพื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์ และให้เด็กได้

ปฏบิตัจิำกส่ือของจรงิทีเ่ป็นรปูธรรม จะทสำให้เดก็เข้ำใจ

  1.2 ครูปฐมวัยควรบูรณำกำรคสำถำมต่ำง ๆ 

ในทุกกิจกรรม จะช่วยพัฒนำกำรคิดให้กับเด็ก เลือก

คสำถำมระดับตส่ำในกำรนสำเข้ำสู่กิจกรรม

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำร

จัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรนี้ ได้ศึกษำตัวแปรตำม 

ได้แก่ ควำมรูเ้รือ่งข้อมลูท้องถิน่ ควำมสำมำรถในกำรคดิ

และแก้ปัญหำ และ ทกัษะแสวงหำควำมรู ้ในกำรวจิยัครัง้

ต่อไปควรศกึษำเพิม่เตมิเกีย่วกบั ทกัษะทำงวทิยำศำสตร์ 

คณิตศำสตร์ และ กำรทสำงำนเป็นกลุ่ม

  2.2 ควรทสำกำรศกึษำวจิยัเกีย่วกบักำรพฒันำ

กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์

แบบโครงกำรร่วมกับเรื่องอื่น ๆ เช่น เศรษฐกิจพอเพียง 

แหล่งเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ

 กำรศกึษำวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมกำรบรหิำรของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำทีส่่งผลต่อกำรเป็นองค์กร แห่งกำรเรยีนรู ้

ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำ 1) ระดับพฤติกรรมกำรบริหำรของ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน 2) ระดับกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน  

3) พฤตกิรรมกำรบรหิำรของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำทีส่่งผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรูข้องสถำนศกึษำอำชวีศกึษำ

เอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยคือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 5 คน รองผู้บริหำรสถำนศึกษำ 8 คน  

และครูผู้สอน 93 คน รวม 106 คน เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรบริหำรของ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ 

จสำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5-ระดับ ของไลเคิร์ท วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำร 

หำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณแบบหลำยขั้นตอน 

 ผลกำรวิจัยสรุปได้ว่ำ 1) พฤติกรรมกำรบริหำรของผู้บริหำรโดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด  

เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำอยู่ในระดับมำกที่สุด 5 ด้ำนตำมลสำดับดังนี้ (1) พฤติกรรมด้ำนกำรเป็นผู้นสำ (2) พฤติกรรม 

ด้ำนกำรตดิต่อส่ือสำร (3) พฤตกิรรมด้ำนกำรจงูใจ (4) พฤตกิรรมด้ำนกำรตัดสนิใจ และ (5) พฤติกรรมด้ำนกำรประสำนงำน 

2) กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน 

โดยเรียงลสำดับจำกมำกไปหำน้อย โดยระดับมำกที่สุด ประกอบด้วย ด้ำนกำรเป็นบุคคลที่รอบรู้ ด้ำนกำรมีรูปแบบ

ควำมคิด ด้ำนกำรสร้ำงวิสัยทัศน์ร่วมกัน และด้ำนกำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมตำมลสำดับ ระดับมำก คือ ด้ำนกำรคิด 

อย่ำงเป็นระบบ 3) พฤติกรรมกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของ 

สถำนศึกษำ ที่ได้รับเลือกเข้ำสมกำรตำมลสำดับ คือ (1) พฤติกรรมกำรบริหำร (2) กำรตัดสินใจ (3) กำรจูงใจและ 

กำรประสำนงำน โดยมีประสิทธิภำพกำรทสำนำยร้อยละ 85.70 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำรถดถอย ได้ดังนี้ 

 Y
tot

 = .844 + .762 (X
tot

) + (-).158(X
4
) + .218 (X

2
) + .109 (X

5
)

ค�าส�าคัญ : พฤติกรรมกำรบริหำร องค์กรแห่งกำรเรียนรู้
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บทน�า

 กำรอำชีวศึกษำและเทคโนโลยีเป็นกำร จัดกำร

ศึกษำเพื่อเตรียมกสำลังคนระดับต้นและระดับกลำงด้ำน

เทคนิคในสำขำต่ำง ๆ กำรมีทุนมนุษย์ (human capital) 

ที่เป็นแรงงำน ที่มีควำมรู ้ (knowledge worker) จึง

เป็นรำกฐำนที่สสำคัญยิ่งในกำรพัฒนำองค์กรให้เจริญ

รุดหน้ำรวดเร็วยิ่งขึ้น สถำนศึกษำจึงต้องปรับเปล่ียน

ทิศทำงและวิธีกำรผลิตกสำลังคน ในด้ำนอำชีวศึกษำ

และเทคโนโลยีเพื่อให้สำมำรถผลิตกสำลังคนที่มีควำม

สำมำรถและมีคุณภำพ เพื่อสนองต่อควำมต้องกำรของ

บริษัทสถำนประกอบกำรและตลำดแรงงำนโดยเน้น

กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรภำคธุรกิจ

เอกชนและกำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงสถำบันในพื้นที่

ใกล้เคียง เป็นต้น โดยเฉพำะสถำนศึกษำเอกชนต้อง

พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นองค์กรธุรกิจท่ีมีคุณภำพ เพื่อ

ให้สถำบันเป็นที่นิยมและเชื่อถือ ศรัทธำของผู้ปกครอง 

ไม่เช่นนั้นอำจต้องปิดตัวลง จำกจสำนวนผู้เรียนลดลง 

อันเนื่องมำจำกค่ำนิยมในกำรเลือกเรียนในสำยสำมัญ

มำกกว่ำสำยอำชีวศึกษำ ซ่ึงปัญหำภำพลักษณ์ของ

วิทยำลัยอำชีวศึกษำ ที่มีกำรก่อเหตุทะเลำะวิวำทของ

นักเรียนนักศึกษำ (http://www.thaigov.go.th.) กำรได้

รับผลกระทบจำกนโยบำยกำรรับนักเรียน นักศึกษำ 

ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำของรัฐ ซึ่งส่งผลต่อกำร

ดสำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ กำรจ้ำงครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน ปัญหำควำมเหลื่อมลส้ำ

ด้ำนสิทธิกำรเรียนฟรี ระหว่ำงสถำนศึกษำเอกชนกับ

รัฐบำล รวมถึงเงินเดือน ค่ำตอบแทน สิทธิสวัสดิกำร

ของครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ (http://www. 

bangkokbiznews.com) ดังจะเห็นได้จำกผลกำรสสำรวจ

ข้อมูลผู ้เรียนในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน 461 

แห่ง พบว่ำมีผู้เรียนทั้งหมด ทั้งระดับประกำศนียบัตร

วชิำชีพ (ปวช.) และระดบัประกำศนยีบตัรวชิำชีพช้ันสงู 

(ปวส.) รวม 287,184 คนขณะที่สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ

ของรัฐมี 425 แห่ง น้อยกว่ำสถำนศึกษำเอกชน แต่กลับ

มีผู้เรียนทั้งระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และ

ระดบัประกำศนยีบตัรวชิำชีพช้ันสงู (ปวส.) รวมทัง้หมด 

Abstract

 The purposes of this research were to study 1) the level of administrators’ behavior of private vocational 

schools in Buriram Province, 2) the level of learning organization of the private vocational schools in Buriram 

Province and 3) the administrators’behavior affecting to learning organization of the private vocational schools in 

Buriram Province. The samples consisted 106 schools personal including 5 administrators, 8 deputy administrators 

and 93 teachers. The research instrument was a 5-lavel rating scale questionnaire. The data were analyzed using 

percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis. 

 The results of the study found that the administrators’behavior of the private vocational schools in Buriram 

province were at a highest level in overall and all individual aspects showing the high level for 5 aspect including 

behavior in leadership, behavior in communication, behavioral motivation, behavioural decisions, and behavior in 

coordination. The learning organization of the private vocational schools in Buriram province were at the highest 

level in overall and all individual aspects ; ranking in descending order from the highest mean score as the personal 

mastery, the conceptual model, creating a shared vision, learning together as a team, respectively. The administrators’ 

behavior affecting to learning organization of the private vocational schools in Buriram province were administration 

behavior, decision making, motivation and coordination. The predictive efficiency was 85.70 %. The equation of 

prediction was Y
tot

 = .844 + .762 (X
tot

) + (-).158(X
4
) + .218 (X

2
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670,457 คน 

 นอกจำกปัจจัยภำยนอกดังกล่ำวท่ีส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน ยังมีปัจจัย

ภำยในซึ่งเป็นปัญหำอุปสรรค ต่อประสิทธิภำพของ

องค์กร ในแต่ละด้ำนตำมลสำดับ ประกอบด้วย ด้ำน 

ผูเ้รยีนและผูส้สำเรจ็กำรศกึษำ กำรจดัให้สถำนประกอบกำร  

หน่วยงำนและบุคคลในชุมชนประเมินควำมพึงพอใจ

ที่มีต่อคุณภำพ ของผู้สสำเร็จกำรศึกษำไม่ได้ปฏิบัติอย่ำง

ต่อเนื่อง ผู้เรียนมีพื้นฐำนในกำรเรียนวิชำทักษะน้อย 

จึงทสำให้ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนตส่ำ ปัญหำผู้ปกครอง 

ผู้เรียนมีหลำยด้ำน เช่น ปัญหำกำรหย่ำร้ำง ควำมยำกจน 

ไม่มีควำมรู้ มีสิ่งยั่วยุมำกมำย ผู้เรียนไม่เห็นควำมสสำคัญ

ของกำรสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ 

(V- NET) ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ขำดกำรพัฒนำหลักสูตรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน

สถำนประกอบกำรอย่ำงจริงจัง ครูไม่ได้ทสำกำรสอน

อย่ำงเต็มที่เนื่องจำกครูหนึ่งคนต้องทสำกิจกรรมหลำย

กิจกรรม มีภำระหน้ำที่ ที่ต้องรับผิดชอบอย่ำงหลำก

หลำยที่ต้องทสำในเวลำเดียวกัน แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

ของครูยังไม่มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพเท่ำที่ควร ไม่ได้

ทสำกำรบนัทึกหลงักำรสอนอย่ำงต่อเนือ่ง ด้ำนกำรบรหิำร

จัดกำรอำชีวศึกษำขำดกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

และกรรมกำรสถำนศึกษำกำรจัดระบบสำรสนเทศ 

ไม่สะดวกต่อกำรใช้งำนตำมภำรกิจ ขำดกำรตรวจสอบ

และทบทวนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

ทกุขัน้ตอนอย่ำงต่อเนือ่ง ระบบบรหิำรงำนในด้ำนต่ำง ๆ

ไม่ชัดเจน ชุมชนไม่เข้ำใจและไม่ให้ควำมสสำคัญในกำร

จัดทสำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร

และวิชำชีพ เนื่องจำกครู ต้องปฏิบัติหน้ำที่สอนเป็น

หลัก บุคลำกรก็ขำดแคลน จึงทสำให้ไม่มีเวลำพอท่ีจะ

ไปบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ กำรดสำเนินงำนด้ำนกำร

บริกำรไม่มีกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง ครูมีภำระงำนมำก 

โครงกำร/กิจกรรม ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ภำยในระยะ

เวลำทีก่สำหนด เนือ่งจำกขำดควำมร่วมมอืจำกชมุชน ด้ำน

นวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรอืงำนวจิยั ครู

ไม่มีแรงจูงใจในกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำน

สร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัย ขำดแคลนงบประมำณ ครูไม่

เหน็ควำมสสำคญัของกำรสร้ำงสือ่ นวตักรรมสิง่ประดษิฐ์ 

สื่องำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัย ครูในสถำนศึกษำมี

จสำนวนน้อย แต่มีภำระงำนมำก จึงไม่มีเวลำที่จะสร้ำง

นวตักรรม สิง่ประดษิฐ์งำนสร้ำงสรรค์หรอืงำนวจิยัด้ำน

กำรปลูกฝังจิตสสำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือง

ไทยและพลโลก ขำดกำรสนับสนุน กำรส่งเสริมให้

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกฝ่ำยเข้ำร่วมโครงกำร

ปลูกจิตสสำนึก เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและ

พลโลก กำรปลูกฝังจิตสสำนึกให้ผู้เรียนในด้ำนอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมยังปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง แผนงำนโครงกำรใน

กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมหลักปรัชญำ ของ

เศรษฐกิจพอเพียงมีไม่ชัดเจน ด้ำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ กำรวำงแผนกสำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

งำนต่ำง ๆ  ยงัไม่ชดัเจน ขำดกำรนเิทศตดิตำมจำกผูม้ส่ีวน

เก่ียวข้องอย่ำงต่อเน่ือง บุคลำกรขำดควำมรับผิดชอบ 

ในกำรดสำเนินงำน ผู ้รับผิดชอบกำรประกันคุณภำพ 

กำรศกึษำ ไม่มคีวำมรูแ้ละทกัษะในกำรประกนัคณุภำพ

กำรศึกษำ บุคลำกรรับผิดชอบงำนประกันคุณภำพ 

มน้ีอยไม่เพยีงพอ ข้อมลูพืน้ฐำน ของสถำนศกึษำไม่เป็น

ปัจจบุนั บคุลำกรขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจ ในกำรดสำเนนิงำน

ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

 จำกวิกฤตของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน 

ท่ำมกลำงกระแสกำรเปลี่ยนแปลงในยุคโลกำภิวัตน์

และในฐำนะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนกำรเรียนรู้ 

จึงจสำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์

ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ จำกแนวทำงดสำเนิน

กำรแบบเดิมดังที่เคยผ่ำนมำ เป็นกำรพัฒนำทรัพยำกร

มนุษย์ในองค์กรทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม

และระดับองค์กรให้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน ให้ทุกระดับมี

ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้เกิดขึ้นภำยในสถำน

ศึกษำ ดังที่ ปีเตอร์ เช้งกี้ (Pete Senge) ศำสตรำจำรย์

ช่ือดังในสำขำ วิชำบริหำรจัดกำรและกำรศึกษำแห่ง 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศ

สหรฐัอเมรกิำได้ร่วมกบัคณะทสำกำรวจิยั เพือ่หำแนวทำง

ฟ้ืนฟบูรษิทัธรุกจิ ทีป่ระสบควำมล้มเหลวในกำรดสำเนนิ
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กิจกำรหลำยแห่งในสหรัฐจึงพบว่ำตัวแปรท่ีเป็นปัจจัย

สสำคัญ ที่สำมำรถนสำมำใช้ในกำรปรับปรุงให้กำรดสำเนิน

งำนภำยในองค์กำรของบริษัทเหล่ำนั้นประสบควำม

สสำเร็จได้ก็คือ กำรประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่ององค์กำรแห่ง

กำรเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งต่อมำนักกำร

ศึกษำได้ประยุกต์แนวคิดดังกล่ำวมำใช้ในกำรปรับปรุง

สภำพแวดล้อม ด้ำนกำรทสำงำนทำงกำรศึกษำของครู

และผูบ้รหิำรโรงเรยีน เพือ่ให้สำมำรถนสำไปสูก่ำรพฒันำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของนักเรียนให้สูงยิ่งขึ้น 

 ซึ่งแนวคิดในกำรพัฒนำองค์กรนี้ ได้รับควำม

สนใจเป็นอย่ำงสูง เพรำะให้ควำมสสำคัญ กับกำรเรียนรู้

ตลอดชีวิตกำรทสำงำนของบุคคล และใช้ทุกสิ่งจำกกำร

ทสำงำนเป็นฐำนควำมรูท้ีส่สำคญั ประกอบกบักำรแสวงหำ

ควำมรู้ กำรแบ่งปันควำมรู้ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และ

กำรใช้ควำมรู้ร่วมกัน อย่ำงต่อเนื่อง [1]โดยมำจำกฐำน

ควำมเชื่อที่ว่ำ ศักยภำพอันมหำศำลที่แฝงเร้นอยู่ภำยใน

มนุษย์แต่ละคนยังไม่ได้รับกำรพัฒนำและนสำข้ึนมำใช้

กับองค์กำรเท่ำท่ีควรด้วยควำมเชื่อดังกล่ำว ถ้ำสมำชิก

ทัง้หมดขององค์กำรได้รบักำรพฒันำอย่ำงเตม็ที ่และได้

ใช้ศกัยภำพสงูสดุเท่ำทีต่นม ีเพือ่ปฏบิตังิำนภำยใต้กำรมี

วิสัยทัศน์ (visions) เป้ำหมำย (goals) และวัตถุประสงค์ 

(objectives) ของตวับคุคลและขององค์กำรที่สอดคลอ้ง

กัน สมำชิกแต่ละคน ก็จะทุ่มเทและปลดปล่อยศักยภำพ 

ทีต่นมสีงูสดุนัน้ให้กบังำนทีร่บัผดิชอบอย่ำงเตม็ทีม่ำกก

ว่ำองค์กำรประเภทใด ๆ [2]

 ผู ้วิจัยซึ่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำร

วิทยำลัยอำชีวศึกษำเอกชนได้ตระหนักถึง สภำพปัญหำ

ที่เกิดขึ้น และให้ควำมสสำคัญกับกำรปรับระบบกำร

บริหำรกำรศึกษำภำยในองค์กรเพื่อให้องค์กรได้รับ

ผลประโยชน์สูงสุด (maximize benefit) เป็นองค์กร

แห่งกำรเรียนรู้ (learning organization) และประสบ

ควำมสสำเร็จในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ ใน

กำรปฏิบัติงำน (performance) อำจำรย์ผู ้สอนรู้สึกมี  

ควำมมั่นคงในอำชีพและปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมเต็มใจ 

เต็มตำมศักยภำพ สิ่งเหล่ำนี้ส่งผล ต่อกำรเรียนกำรสอน

ทีม่ปีระสิทธภิำพนกัเรยีน เกดิควำมเชือ่มัน่รกัและผูกพนั

ต่ออำจำรย์และสถำบัน เกิดทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียน

สำมำรถตดัสนิใจศกึษำต่อในระดบัทีส่งูขึน้ ณ สถำบนัเดมิ 

ภำพลักษณ์อำชีวศึกษำเอกชน ดีขึ้นในสำยตำของ

นักเรียนและเกิดควำมพึงพอใจ แนะนสำให้ข้อมูลใน

ทำงบวก ต่อบุคคลอื่น ที่สนใจด้วยควำมเต็มใจ ผู้วิจัย

จึงสนใจศึกษำ พฤติกรรมกำรบริหำรของผู้บริหำรที่ส่ง

ผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ของสถำนศึกษำ

อำชีวศกึษำเอกชน จงัหวดับรุรีมัย์ ซึง่ข้อมลูทีไ่ด้จำกกำร

วิจัย ในครั้งนี้ผู้บริหำรสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน  

จังหวัดบุรีรัมย์ สำมำรถนสำมำใช้เพื่อเป็นแนวทำง  

ในกำรปรับปรุงพฤติกรรมผู้นสำสสำหรับผู้บริหำรสถำน

ศึกษำและใช้เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมพฤติกรรม

ทำงด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

เพิ่มประสิทธิภำพของกำรดสำเนินงำนบริหำรและ 

กำรจัดกำร ในสถำนศึกษำ สำมำรถพัฒนำได้เต็มตำม

ศักยภำพของตนเอง มีควำมเข้มแข็งและเป็นองค์กร 

แห่งกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษำระดับพฤติกรรมกำรบริหำรของ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์

 2. เพือ่ศกึษำระดบักำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรู้

ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์

 3. เพือ่ศกึษำพฤติกรรมกำรบรหิำรของผูบ้รหิำร

สถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรเป็นองค์กร แห่งกำรเรียนรู้

ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. ประชากร

  1.1 ประชำกรในกำรวจิยัครัง้นี ้คอื บคุลำกร

ของสถำนศกึษำอำชวีศกึษำเอกชน จงัหวดับรุรีมัย์ปีกำร

ศึกษำ 2559 จสำนวน 5 โรงเรียนประกอบด้วย ผู้บริหำร 

สถำนศึกษำ 5 คน รองผู ้บริหำรสถำนศึกษำ 8 คน 

และครผููส้อน 93 คน รวมกลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรศกึษำ

ทั้งสิ้น 106 คน 

  1.2 กำรวิจัยครั้งนี้ใช้ประชำกรทั้งหมดเป็น 
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กลุ่มตัวอย่ำงคือ สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัด

บุรีรัมย์ จสำนวน 5 โรงเรียน ในเขตอสำเภอ หนองก่ี 

อสำเภอละหำนทรำย อสำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  

โดยกสำหนดผูใ้ห้ข้อมลู เป็นบคุลำกรทกุคน ในสถำนศกึษำ 

5 โรงเรียนประกอบด้วยผู้บริหำรสถำนศึกษำ 5 คน  

รองผู้บริหำรสถำนศึกษำ 8 คน และครูผู้สอน 93 คน  

รวมกลุ ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำทั้งสิ้น 106 คน  

ใช้วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำยในกำรกสำหนดบุคคลผู้ให้ข้อมูล

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

  เค ร่ืองมือ ท่ีใช ้ในกำรวิจัยครั้ งนี้ เป ็นแบบ 

สอบถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรบริหำรของผู้บริหำร

สถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู ้

ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์  

1 ฉบับ ประกอบด้วย

 ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถำมทีเ่กีย่วกบัสถำนภำพ 

ของผู้ตอบแบบสอบถำม มีลักษณะเป็นแบบสสำรวจ

รำยกำร (Check List) ประกอบด้วยคสำถำมเกี่ยวกับเพศ 

อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรทสำงำนและ

ตสำแหน่งในปัจจุบัน  

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับพฤติกรรม 

กำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ จสำนวน 5 ด้ำน 

ได้แก่ กำรเป็นผู ้นสำ กำรจูงใจ กำรติดต่อสื่อสำร  

กำรตัดสินใจและกำรประสำนงำน 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรเป็น

องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ จสำนวน 5 ด้ำน

ได้แก่ กำรเป็นบุคคลที่รอบรู้ กำรมีรูปแบบควำมคิด  

กำรสร้ำงวสิยัทัศน์ร่วมกนั กำรเรยีนรูร่้วมกนัเป็นทมีและ

กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ 

 การสร้างเครื่องมือในการศึกษา

 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 

ในกำรวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัได้ดสำเนนิกำรสร้ำงแบบสอบถำม

ตำมขั้นตอนดังนี้

 1. ศึกษำเอกสำร หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีและ

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับพฤติกรรมกำรบริหำรของผู ้

บริหำรสถำนศึกษำ และกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

ของสถำนศึกษำและร่ำงแบบสอบถำม ตำมกรอบ

แนวคิดของกำรวิจัยและของนิยำมศัพท์เฉพำะของ

ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย

 2. นสำร่ำงแบบสอบถำมทีส่ร้ำงขึน้เสนออำจำรย์

ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์เพื่อตรวจสอบ ให้คสำแนะนสำ 

ปรับปรุงแก้ไข

 3. สร้ำงแบบสอบถำมโดยคสำนึงถึงหลักกำร 

แนวคิด ทฤษฎี งำนวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมกำรบริหำร

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำและกำรเป็นองค์กรแห่งกำร

เรียนรู้ของสถำนศึกษำ 

 4. นส ำ แ บ บ ส อ บ ถ ำ ม เ ส น อ ผู ้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒ ิ

จสำนวน 3 คน ได้แก่ ดร.ชยำภรณ์ ศฤงคำรทวกีลุ อำจำรย์

พิเศษ มหำวิทยำลัยธนบุรี ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ 

รองผู้อสำนวยกำรสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำ กรุงเทพมหำนคร ดร.นลินี สุตเศวต อำจำรย์

ประจสำบัณฑิตวิทยำลัยศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม 

เพื่อตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำ (Content Validity) 

ควำมตรงตำมโครงสร้ำง (Structure Validity) และ 

กำรใช้ภำษำ (Wording) คสำนวณค่ำควำมตรง โดยใช้ค่ำ 

IOC (Index of tem Objective Congruence) 

 5. นส ำ แ บ บ ส อ บ ถ ำ ม ที่ ป รั บ ป รุ ง แ ก ้ ไ ข 

ข้อบกพร่องแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มผู้

บริหำร ครู ในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำที่ไม่ใช่กลุ ่ม

ตัวอย่ำง ซึ่งเป็นสถำนศึกษำเอกชน ประเภทอำชีวศึกษำ 

สังกัดสสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดบุรีรัมย์ ในอสำเภอ

คเูมอืง จสำนวน 1 โรงเรยีน ซึง่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่ำง จสำนวน 

30 คน ตอบแบบสอบถำม,แล้วนสำแบบสอบถำมไป

วิเครำะห์ หำค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ค่ำ

สัมประสิทธ์ิแอลฟำของครอนบำร์ค ซ่ึงผลกำรหำค่ำ

ควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมทั้งฉบับ พบว่ำ มีค่ำ

เท่ำกับ 0.81 แสดงว่ำแบบสอบถำมมีควำมเช่ือม่ันใน

ระดับที่ยอมรับได้ จึงนสำไปใช้เป็นเครื่องมือในกำร

รวบรวมข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรโดยนสำข้อมูลไปวิเครำะห์

ประมวลผลทำงสถติ ิโดยใช้โปรแกรมสสำเรจ็รปูทำงสถติิ 

ดังนี้
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 1. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรโดย

นสำข้อมูลไปวิเครำะห์ประมวลผลทำงสถิติ ดังนี้

   1.1 วเิครำะห์หำค่ำคะแนนระดบั พฤตกิรรม

กำรบรหิำรของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ โดยหำค่ำเฉลีย่ และ

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

  1.2 วิเครำะห์หำค่ำคะแนนกำรเป็นองค์กร

แห่งกำรเรียนรู ้ในสถำนศึกษำโดยหำค่ำเฉลี่ย และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

  1.3 วิเครำะห์พฤติกรรมกำรบริหำรของ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่ง

กำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัด

บุรีรัมย์ โดยวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณแบบหลำย 

ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย

 จำกผลกำรศึกษำผู้วิจัยนสำมำสรุปได้ดังนี้

 1. ข้อมลูทัว่ไป พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.77 ส่วน เพศชำย 

คดิเป็นร้อยละ 46.23 มอีำยรุะหว่ำง 26-35 ปี คดิเป็นร้อยละ 

46.26 รองลงมำอำยุระหว่ำง 36–45 ปี คิดเป็นร้อยละ 

33.02 และอำยุน้อยกว่ำ 25 ปี และอำยุ 45 ขึ้นไป คิดเป็น 

ร้อยละ 10.38 เท่ำกนั มรีะดับกำรศกึษำสงูสดุ คอืปรญิญำตร ี

คดิเป็นร้อยละ 83.02 รองลงมำ มรีะดบักำรศกึษำปรญิญำโท 

คิดเป็นร้อยละ 16.04 และระดับกำรศึกษำปริญญำเอก 

คิดเป็นร้อยละ 0.94 ตสำแหน่งหน้ำที่ในสถำนศึกษำ  

ครผููส้อน มำกทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 87.74 รองผูอ้สำนวยกำร 

สถำนศึกษำหรือผู ้รักษำกำรหรือผู ้ได้รับมอบหมำย

ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีรองผู้อสำนวยกำรคิดเป็น ร้อยละ 7.55  

ผูอ้สำนวยกำรสถำนศกึษำหรอืผูร้กัษำกำรในตสำแหน่งหรอื

ผูจ้ดักำร คดิเป็นร้อยละ 4.71 ประสบกำรณ์ ในกำรทสำงำน 

ส่วนใหญ่อยู่อยู่ระหว่ำง 10 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.11 

รองลงมำ มีประสบกำรณ์ในกำรทสำงำน 1 - 5 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 29.25 และประสบกำรณ์ ในกำรทสำงำน 6 เดือน 

-1 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.49 ประสบกำรณ์ในกำรทสำงำน 

น้อยกว่ำ 6 เดอืน คดิเป็น ร้อยละ 7.55 และประสบกำรณ์

ในกำรทสำงำน 20 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 6.60

 2. พฤติกรรมกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำน

ศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภำพ

รวมอยู่ในระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำ เป็นรำยด้ำน  

พบว่ำ แต่ละด้ำนอยู ่ในระดับมำก และมำกที่สุด  

โดยด้ำนที่มีค ่ำเฉลี่ยมำกที่สุดคือ ด ้ำนพฤติกรรม 

ด้ำนกำรเป็นผู ้นสำ รองลงมำคือ ด้ำนพฤติกรรมด้ำน

กำรติดต่อส่ือสำร ด้ำนพฤติกรรมด้ำนกำรจูงใจ ด้ำน

พฤติกรรมด้ำนกำรตัดสินใจ ด้ำนพฤติกรรมด้ำนกำร

ประสำนงำน และด้ำนพฤติกรรมด้ำนกำรประสำนงำน 

ตำมลสำดับ เมื่อแสดงคุณลักษณะรำยด้ำน โดยมีรำย

ละเอียด ดังนี้

ตารางที่  1 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

พฤติกรรมกำรบริหำรของผู ้บริหำรสถำนศึกษำ

อำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์โดยภำพรวม (X
tot

)

พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร µ σ ระดับ ล�าดับที่

1. พฤติกรรมด้ำนกำรเป็นผู้นสำ (X
1
) 4.90 0.16 มำกที่สุด 1

2. พฤติกรรมด้ำนกำรจูงใจ (X
2
) 4.60 0.11 มำกที่สุด 3

3. พฤติกรรมด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร(X
3
) 4.63 0.28 มำกที่สุด 2

4. พฤติกรรมด้ำนกำรตัดสินใจ(X
4
) 4.51 0.11 มำกที่สุด 4

5. พฤติกรรมด้ำนกำรประสำนงำน(X
5
) 4.40 0.20 มำก 5

เฉลี่ยรวม 4.61 0.17 มากที่สุด

 3. องค์กรแห่งกำรเรียนรู ้ของสถำนศึกษำ

อำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภำพรวมอยู่ใน

ระดับมำกที่สุด เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ แต่ละ

ด้ำนอยู่ในระดับมำกและมำกที่สุด โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ย

มำกที่สุดคือ ด้ำนกำรเป็นบุคคลที่รอบรู ้ ด้ำนกำรมี 

รูปแบบควำมคิด ด ้ำนกำรสร้ำงวิสัยทัศน์ร ่วมกัน  

ด้ำนกำรเรียนรู ้ร ่วมกันเป ็นทีม และด ้ำนกำรคิด 

อย ่ำง เป ็นระบบ เมื่อแสดงคุณลักษณะรำยด ้ำน 

รำยละเอียด ดังตำรำงต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนกำรเป็น

องค์กรแห่งกำรเรยีนรูข้องสถำนศกึษำอำชวีศกึษำเอกชน 

จังหวัดบุรีรัมย์โดยภำพรวม (Y
tot

)

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Y
tot

) µ σ ระดบั ล�ำดบัที่

1. ด้านการเป็นบคุคลท่ีรอบรู้ (Y
1
) 4.85 0.22 มากทีส่ดุ 1

2. ด้านการมรูีปแบบความคิด (Y
2
) 4.65 0.17 มากทีส่ดุ 2

3. ด้านการสร้างวสิยัทศัน์ร่วมกนั (Y
3
) 4.62 0.17 มากทีส่ดุ 3

4. ด้านการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (Y
4
) 4.50 0.13 มากทีส่ดุ 4

5. ด้านการคดิอย่างเป็นระบบ (Y
5
) 4.44 0.23 มาก 5

เฉล่ียรวม 4.60 0.12 มำกทีส่ดุ

 4. พฤติกรรมกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำน

ศึกษำที่ส่งผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของ

สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ำ  

พฤติกรรมกำรบริหำรของผู ้บริหำรสถำนศึกษำส่ง

ผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ

อำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์คือ พฤติกรรมกำร

บรหิำร กำรตดัสนิใจ กำรจงูใจและกำรประสำนงำน โดยมี 

ประสทิธภิำพกำรทสำนำยร้อยละ 85.70 เมือ่พจิำรณำเป็น

รำยด้ำน พบว่ำ 

  4.1 พฤติกรรมกำรบริหำรของผู ้บริหำร

สถำนศกึษำด้ำน 1) กำรเป็นผูน้สำ 2) กำรประสำนงำนและ 

3) กำรตดัสนิใจร่วมกนัส่งผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำร

เรยีนรู้ของสถำนศกึษำอำชวีศึกษำเอกชน จงัหวดับรุรีมัย์ 

ด้ำนกำรเป็นบุคคลที่รอบรู้

  4.2  พฤติกรรมกำรบริหำรของผู ้บริหำร

สถำนศกึษำด้ำน 1) กำรจงูใจ 2) กำรตดิต่อสือ่สำรร่วมกนั

ส่งผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรูข้องสถำนศกึษำ

อำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ด้ำนกำรมีแบบแผน

ทำงควำมคิด

  4.3  พฤติกรรมกำรบริหำรของผู ้บริหำร

สถำนศึกษำด้ำน 1) กำรติดต่อสื่อสำร 2) กำรประสำน

งำน ร่วมกนัส่งผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรู ้ของ

สถำนศกึษำอำชวีศกึษำเอกชน จงัหวดับรุรีมัย์ ด้ำนกำรมี

วิสัยทัศน์ร่วมกัน

  4.4 พฤติกรรมกำรบริหำรของผู ้บริหำร

สถำนศึกษำ 1) ด้ำนกำรตัดสินใจ 2) ด้ำนพฤติกรรมกำร

บริหำรของผู้บริหำร ร่วมกันส่งผลต่อกำรเป็นองค์กร

แห่งกำรเรียนรู ้ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน 

จังหวัดบุรีรัมย์ ด้ำนกำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

  4.5 พฤติกรรมกำรบริหำรของผู ้บริหำร

สถำนศึกษำด้ำน 1) กำรประสำนงำน 2) กำรตัดสิน

ใจ ร่วมกันส่งผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของ

สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ด้ำนกำร

คิดอย่ำงเป็นระบบ

การอภิปรายผลการวิจัย

 กำรวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส ่งผลต่อควำมสสำเร็จ 

ในกำรจำกผลกำรวิจัยพฤติกรรมกำรบริหำรของ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่ง 

กำรเรียนรู้ ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัด

บุรีรัมย์ นสำมำอภิปรำยผลตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1.  พฤติกรรมกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำน

ศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์โดยภำพรวม 

อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ เมือ่พจิำณำแยกเป็นรำยด้ำน พบว่ำ  

แต่ละด้ำนอยู่ในระดับมำกและมำกที่สุด โดยด้ำนที่มีค่ำ

เฉลี่ยมำกที่สุด คือ ด้ำนพฤติกรรมกำรเป็นผู้นสำ รองลง

มำคือ ด้ำนพฤติกรรมกำรติดต่อสื่อสำร ด้ำนพฤติกรรม

กำรจูงใจ ด้ำนพฤติกรรมกำรตัดสินใจ ด้ำนพฤติกรรม

กำรประสำนงำน และด้ำนพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วม 

ตำมลสำดบั ทัง้นีอ้ำจเป็นเพรำะว่ำ พฤตกิรรมด้ำนกำรเป็น 

ผู้นสำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ เป็นตัวแปรสสำคัญที่จะ 

ส่งผลต่อประสทิธิภำพ กำรบรหิำรสถำนศกึษำ โดยเฉพำะ 

อย่ำงย่ิงในปัจจุบันเป็นยุคที่มีกำรปฏิรูปกำรบริหำรงำน

มำกยิง่ขึน้ ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำจงึถอืเป็นบคุคลทีส่สำคญั

ยิ่งที่จะเป็นแบบอย่ำง เป็นผู้นสำและผู้ประสำนงำนใน

กำรบริหำรงำนทั้งกำรบริหำรงำนภำยในและภำยนอก  

ทั้งนี้กำรใช้ ภำวะผู้นสำที่ชำญฉลำดจะส่งผลให้บุคลำกร

ในองค์กร สำมำรถปฏิบัติงำนมีกำรประสำนงำนกันได้ 

อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ

เพิม่มำกขึน้ ยอมอทุศิตนเพือ่กำรปฏิบติังำน เกดิควำมรูส้กึ 
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และเจตคตทิีด่ต่ีองำนทีท่สำ มคีวำมกระตอืรอืร้น มคีวำมสขุ 

ในกำรทสำงำน ดังที่ ศิริพร ทองธรรมจินดำ [4] กล่ำวว่ำ  

กำรเป็นผู ้นสำ เป็นหน้ำที่ของผู ้บริหำรจะต้องปฏิบัติ 

เนื่องจำก เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนกำรอื่น ๆ ที่ส่งผล

ให้ระบบต่ำง ๆในองค์กำรเกิดกำรขับเคลื่อน จนบรรลุ 

จุดมุ่งหมำยที่กสำหนดไว้ผู้บริหำรที่มีควำมเป็นผู้นสำ เป็น

องค์ประกอบที่สสำคัญอย่ำงยิ่งสสำหรับองค์กำรแห่ง

กำรเรียนรู้เนื่องจำกควำมเป็นผู้นสำ ในตัวผู้บริหำรเป็น

คุณลักษณะที่ส่งเสริมควำมเจริญเติบโต ขององค์กำร

ให้ประสบควำมสสำเร็จเป็นอย่ำงดีและฟิดเลอร์ [5] ได้

ให้ควำมหมำยของผู้นสำไว้ว่ำผู้นสำคือ บุคคลที่ได้รับมอบ

หมำยหน้ำที่กำรงำนท่ีจะต้องทสำต่อคนในกลุ่มในกำร

อสำนวยกำรและกำรประสำนงำน อันเก่ียวกับกิจกรรม

ของกลุ่ม 

 2. องค ์แห ่ งกำร เรี ยนรู ้ ของสถำนศึกษำ

อำชวีศกึษำเอกชน จงัหวดับรุรีมัย์ ผลจำกกำรศึกษำ พบว่ำ 

องค์แห่งกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน 

จังหวัดบุรีรัมย์ มีระดับกำรปฏิบัติงำนตำมองค์กรแห่ง

กำรเรยีนรูข้องสถำนศกึษำ โดยรวมอยูใ่นระดบัมำกและ

มำกที่สุด เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ แต่ละด้ำนอยู่

ในระดบัมำกและมำกทีส่ดุ โดยด้ำนทีม่ค่ีำเฉลีย่มำกทีส่ดุ

คอื ด้ำนกำรเป็นบคุคลทีร่อบรู ้ด้ำนกำรมรีปูแบบควำมคดิ 

ด้ำนกำรสร้ำงวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้ำนกำรเรียนรู้ร่วมกัน

เป็นทีม และด้ำนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ 

 3. พฤติกรรมกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำน

ศึกษำที่ส่งผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ของ

สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ำ 

พฤติกรรมกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำส่งผล 

ต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู ้ของสถำนศึกษำ

อำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ คือ 1) พฤติกรรม 

กำรบริหำร 2)  กำรตัดสินใจ 3)  กำรจูงใจและ 

กำรประสำนงำน โดยมีประสิทธิภำพกำรทสำนำยสูงใน

ระดบัร้อยละ 85.70 ทัง้นีอ้ำจเป็นเพรำะว่ำผูบ้รหิำรสถำน

ศึกษำมีควำมมุ่งมั่นกระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำนเพื่อ

ให้บรรลุตำมเป้ำหมำย โดยมีกำรนสำผลสัมฤทธิ์ทำงกำร

เรียนของนักเรียนมำปรับปรุงและพัฒนำ มีกำรวำงแผน 

ดสำเนินกำรตำมแผนและมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องอยู่

เสมอ รวมทั้งส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนำกำรเรียน กำร

สอนและนสำนวัตกรรมมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน

กำรปฏิบัติงำนซึ่งสอดคล้องกับมอร์เฟท [6] ที่ได้ศึกษำ

ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนโรงเรียนและมีทักษะ

ในกำรเป็นผู้นสำสรุปว่ำหำกผู้บริหำรโรงเรียนเป็นผู้มี

ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนโรงเรียนและ

มีทักษะในกำรเป็นผู้นสำสูง ประกอบกับครูมีควำมพึง

พอใจในกำรทสำงำนก็จะทสำให้โรงเรียนทสำหน้ำที่ได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ซ่ึงในกำรจัด

ควำมพึงพอใจในกำรทสำงำนของบุคลำกรในโรงเรียน

จะมีลักษณะของงำนที่ทสำเป็นส่ิงที่ทสำให้เกิดควำมพึง

พอใจของบคุลำกรในโรงเรยีนมำกทีส่ดุและกำรบรหิำร

งำนของผู้บริหำรโรงเรียนมีส่วนที่เป็นสำเหตุทสำให้เกิด

ควำมไม่พงึพอใจในกำรทสำงำนด้วย ซึง่นบัว่ำกำรบรหิำร

งำนของผู้บริหำรโรงเรียนเป็นปัจจัยที่สสำคัญที่จะทสำให้

บคุลำกรในโรงเรยีนทสำงำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ กำร

ได้เข้ำมำมส่ีวนร่วมออกควำมคดิเหน็ในกำรบรหิำรงำน 

กำรได้รับกำรยกย่อง กำรได้รับควำมยุติธรรมในกำร

พิจำรณำควำมดีควำมชอบจะช่วยให้เกิดประสิทธิภำพ

ในกำรทสำงำนมำกขึน้ เพรำะจะทสำให้ครมูกีสำลงัใจในกำร

ทสำงำนอย่ำงจริงใจยิ่งขึ้น ซึ่งหมำยควำมว่ำงำนได้บรรลุ

ตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำรโดยผู้ร่วมงำนมีควำมพึงพอใจ

ในกำรทสำงำนด้วย

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทำงในกำรนสำผล

กำรวิจัยไปใช้

  1.1 ด้ำนกำรประสำนงำน ผู้บริหำรสถำน

ศึกษำอำชีวศึกษำเอกชนควรมีกำรติดต่อประสำนกำร

ทสำงำนกับผู้ร่วมงำนทั้งเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 

มีกำรชี้แนะแนวทำงกำรทสำงำน พร้อมทั้ง มีกำรว่ำกล่ำว 

ตักเตือนและสอนงำน เมื่อพบ ควำมผิดพลำดในกำร

ปฏบิตังิำน เพือ่เป็นกำรแสดงพฤตกิรรมกำรบรหิำรงำน

ด้ำนกำรประสำนงำน ทสำให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุตำม 

เป้ำหมำย 
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  1.2 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม ผู ้บริหำรสถำน

ศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน ควรเปิดโอกำส ให้ผู้ร่วมงำน

ได้นสำควำมรู้ แนวคิด และวิธีกำรใหม่ ๆ มำปรับใช้ใน

กำรปฏิบัติงำน พร้อมทั้งส่งเสริม ให้ผู้ร่วมงำนสำมำรถ

ประสำนกำรทสำงำนร่วมกนัและเรยีนรูว้ธิกีำรทสำงำนร่วม

กันเป็นทีม

  1.3 ด้ำนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ ผู้บริหำร

สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน ส่งเสริมให้ครูมองเห็น

ควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่ำง ๆ ท่ีช่วยให้เกิด 

กำรทสำงำนอย่ำงเป็นระบบพร้อมท้ังเห็นควำมสสำคัญ  

ของกำรทสำงำนโดยยดึผูเ้รยีนเป็นสสำคญั เน้นคณุลกัษณะ

อนัพงึประสงค์ มำตรฐำนและตวัชีว้ดั เพือ่นสำไปสูอ่งค์กร

แห่งกำรเรียนรู้

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำ 

ให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

  2.2 ควรศึกษำควำมสัมพันธ ์ระหว ่ ำง 

พฤตกิรรมกำรบรหิำรกบักำรบรหิำรงำนบคุคล ในสถำน

ศึกษำ

  2.3 ควรศึกษำควำมสัมพันธ ์ระหว ่ ำง 

แรงจูงใจในกำรทสำงำนที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำองค์กร 

แห่งกำรเรียนรู้ 
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Model of promoting Thai traditional medicine in local administrative 
organizations Municipal case study In Chaiyaphum Province
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บทคัดย่อ

 กำรศึกษำครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ 1) กำรส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทยในเขตเทศบำลในจังหวัดชัยภูมิ  

2) ปัญหำและข้อเสนอแนะของผู ้ประกอบอำชีพแพทย์แผนไทย 3) รูปแบบกำรส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทย  

4) ระดับควำมคิดเห็นในกำรส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทย กลุ่มตัวอย่ำง จสำนวน 75 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 

แบบสอบถำม และแบบสมัภำษณ์เชงิลกึ สถติทิีใ่ช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน ผลกำรวจิยัพบว่ำ  

มีกำรส่งเสริมน้อย ผู้บริหำรส่วนใหญ่ให้ควำมสสำคัญกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ปัญหำของผู้ประกอบอำชีพคือ  

ขำดเงินทุน ข้อเสนอแนะเทศบำลควรสนับสนุนงบประมำณวัสดุอุปกรณ์ ด้ำนรูปแบบกำรส่งเสริมเทศบำลควรจัดทสำ 

แผนงบประมำณรำยจ่ำย และแพทย์แผนไทย หรือหมอพื้นบ้ำนสำมำรถทสำโครงกำรของบประมำณจำกกองทุนหลัก

ประกันสุขภำพแห่งชำติ ระดับควำมคิดเห็นกำรส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทยพบว่ำ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย 

ค�าส�าคัญ : กำรส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบำล

Abstract

  This study aims to study 1) promotion of Thai traditional medicine in the municipality in Chaiyaphum 

Province 2) Problems and suggestions of Thai traditional medicine practitioners. 3) Promotional Traditional Thai 

Medicine Model. 4) The level of opinions on the promotion. The samples used 75 people.The instruments used: 

Questionnaire and in-depth interview. Statistics used : Percentage mean and standard deviation. The research found 

that there is also little promotion. Most municipal administrators focus on infrastructure development. The problems 

of working capital. Most suggestions policy. To support the budget. The promotion prepare the project in the budget 

plan for each fiscal year. Traditional Thai doctors or local doctors can apply for funding support from the National 

Health Security Fund. The research found that The overall level is low.

Keywords : medicine in Thailand, local administration, municipality
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บทน�า

 แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนโบรำณในอดีต

เป็นที่พึ่งของชำวไทยมำนำนนับศตวรรษ โดยได้รับ

กำรสืบทอดมำจำกประเทศอินเดีย และมีบรมครูท่ีเป็น

ทีเ่คำรพนบัถอืว่ำเป็นครใูหญ่ของกำรแพทย์แผนไทยคอื 

พ่อปู่ชีวกโกมำรภัจจ์ซึ่งเป็นแพทย์ประจสำพระองค์ของ

องค์สมเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจ้ำ ซึง่วถิชีวีติของชำวไทย

ในอดตีจะพึง่พำธรรมชำตใินกำรดสำรงชวีติโดยมปัีจจยัที่

ใชใ้นกำรดสำรงชวีติคอื ปัจจยั 4 ทีไ่ด้จำกธรรมชำตติัง้แต่

อำหำร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อำศัย และยำรักษำโรค ซึ่งกำร

ดแูลรกัษำผูป่้วยของคนไทยในอดตีจะนยิมใช้สมนุไพร

มำเป็นอำหำร และยำรกัษำโรค หมอแพทย์แผนไทยจงึมี

ควำมสสำคัญกับชีวิตของประชำชนตั้งแต่เกิดจนกระทั่ง

เสียชีวิต 

 จำกตสำนำน และพงศำวดำรจะเห็นได้ว่ำแพทย์

ในสมัยโบรำณก็มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรรักษำ

โรคไม่แพ้แพทย์แผนปัจจุบัน แต่แพทย์แผนโบรำณ

กลับถูกจสำกัดอยู่แค่ แพทย์อำยุรเวช เภสัชกรแผนไทย 

ผดุงครรภ์โบรำณ และหมอนวด ซ่ึงแคบมำก แม้จะมี

กำรเปิดหลกัสตูรแพทย์แผนไทยในมหำวทิยำลยัรำชภฏั

ต่ำง ๆ หลักสูตรแพทย์แผนไทยก็ยังมีกำรเรียนกำรสอน

อยู ่ในขอบเขตที่จสำกัด ไม่หลำกหลำยเหมือนแพทย์

แผนตะวันตก เนื่องจำกขำดคนท่ีมีควำมรู้ควำมชสำนำญ

ในด้ำนแพทย์แผนไทยอย่ำงแท้จริง ทสำให้วงกำรแพทย์

แผนไทยไม่ก้ำวหน้ำอย่ำงที่ควรจะเป็น แม้ว่ำรัฐบำล

แต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีนโยบำยส่งเสริมกำรแพทย ์

แผนไทยแต่กเ็ป็นเพยีงนโยบำยทีฉ่ำบฉวยและนสำไปสูก่ำร 

ปฏิบัติที่ไม่มีควำมต่อเนื่อง จนกระทั่งเกิดปัญหำกำรนสำ

ภูมิปัญญำแพทย์แผนไทยไปจดลิขสิทธิ์ในต่ำงประเทศ 

เช่น สมุนไพรเปล้ำน้อย และฤำษีดัดตน ตำมที่เป็นข่ำว

ให้พบเหน็ตำมสือ่ต่ำง ๆ  แสดงให้เหน็ว่ำรฐับำลในแต่ละ

สมัยขำดกำรส่งเสริมวงกำรแพทย์แผนไทยอย่ำงจริงจัง 

และจริงใจ หรืออำจเป็นไปได้ว่ำไม่ได้ใช้งบประมำณ

มำกเท่ำแพทย์แผนปัจจบุนัผลประโยชน์น้อยกเ็ลยไม่ให้ 

ควำมสนใจเท่ำทีค่วร แม้แต่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ก็ยังให้ควำมสสำคัญกับกำรแพทย์แผนไทยน้อยมำก 

โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงเป็นองค์กร

ที่มีควำมใกล้ชิดกับประชำชน และสำมำรถตอบสนอง

ควำมต้องกำร และแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นภำยในหมู่บ้ำน

ได้ทันเวลำ เนื่องจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฝ่ำย

บริหำรที่มีหน้ำที่ในกำรกสำหนดนโยบำยในกำรปฏิบัติ

งำนให้กับข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำงองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ เพือ่ให้เกดิกำรแก้ไขปัญหำ และสนองตอบ

ควำมต้องกำรของประชำชนโดยให้บริกำรประชำชน

ตำมนโยบำยที่ได้แถลงต่อสภำในวันเข้ำรับตสำแหน่ง 

แต่นโยบำยที่เก่ียวกับกำรส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทย

ก็มีน้อยมำก เนื่องจำกงบประมำณมักถูกใช้ไปในเรื่อง

ของกำรก่อสร้ำง และซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรให้บริกำร

ประชำชน

 จำกปรำกฏกำรณ์ข้ำงต้น อีกทั้งผู้วิจัยเคยปฏิบัติ

รำชกำรด้ำนสำธำรณสุขมำนำน ซึ่งผู้วิจัยมีควำมสนใจ

ในเรื่องของแพทย์แผนไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงได้

ทสำงำนวจิยัเรือ่งรปูแบบกำรส่งเสรมิกำรแพทย์แผนไทย

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษำเทศบำล

ในจังหวัดชัยภูมิขึ้นเพื่อช้ีให้เห็นควำมสสำคัญของแพทย์

แผนไทยที่เป็นรำกเหง้ำในกำรดูแลสุขภำพของคนไทย

มำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษำกำรส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทย 

ในเขตเทศบำลในจังหวัดชัยภูมิ

 2. เพื่อศึกษำปัญหำของผู้ประกอบอำชีพแพทย์

แผนไทยในเขตเทศบำลในจังหวัดชัยภูมิ

 3. เพื่อศึกษำรูปแบบกำรส่งเสริมกำรแพทย์ 

แผนไทยในเขตเทศบำลในจังหวัดชัยภูมิ

 4. เพื่อศึกษำระดับควำมคิดเห็นในกำรส่งเสริม

กำรแพทย์แผนไทยในเขตเทศบำลในจังหวัดชัยภูมิ

 ขอบเขตการวิจัย

  เทศบำลในจังหวัดชัยภูมิ แบ่งเป็น 2 ประเภท

ดังนี้ 1) เทศบำลเมือง จสำนวน 1 แห่ง 2) เทศบำลตสำบล  

จสำนวน 34 แห่ง
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 ระเบียบวิธีวิจัยกำรศึกษำเรื่องรูปแบบกำร 

ส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทยในองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นกรณีศึกษำเทศบำลในจังหวัดชัยภูมิ ผู้ศึกษำได้

ดสำเนินงำนตำมลสำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

  รูปแบบการศึกษา

 กำรศึกษำครั้งน้ีเป็นกำรศึกษำเชิงปริมำณและ

เชิงคุณภำพที่ผสมผสำนกัน เพื่อศึกษำเกี่ยวกับรูปแบบ

กำรส่งเสรมิกำรแพทย์แผนไทยในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ กรณศีกึษำเทศบำลในจงัหวดัชยัภมูโิดยจะศกึษำ

เฉพำะเทศบำล ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชำกร ประกอบ ด้วย 1) นำยกเทศมนตรี

ในจังหวัดชัยภูมิ จสำนวน 35 คน 2) ผู ้อสำนวยกำร 

กองสำธำรณสุข จสำนวน 35 คน 3) ผู้ประกอบอำชีพ

แพทย์แผนไทยในจังหวัดชัยภูมิ จสำนวน 75 คน

  การสุ่มตัวอย่าง

  - เชิงปริมำณ ประกอบด้วย ผู้ประกอบอำชีพ

แพทย์แผนไทยในจังหวัดชัยภูมิ จสำนวน 75 คน

  - เชิงคุณภำพ ประกอบด้วย 1) นำยกเทศมนตรี

ในจังหวัดชัยภูมิ จสำนวน 10 คน 2) ผู้อสำนวยกำรกอง

สำธำรณสุข จสำนวน 10 คน 3) ผู้ประกอบอำชีพแพทย์

แผนไทยในจังหวัดชัยภูมิ จสำนวน 10 คน

  การสร้างเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด�าเนินการตาม

ขั้นตอนดังนี้

 1. ศึกษำหลักกำรแนวคิดทฤษฎีรวมทั้งเอกสำร

และงำนวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือนสำมำเป็นขอบเขตในกำร

กสำหนดกรอบกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัย

 2 .  กส ำหนดโครงสร ้ำงของเครื่องมือโดย

ครอบคลุมปัจจัยต่อรูปแบบกำรส่งเสริมกำรแพทย์ 

แผนไทยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษำ

เทศบำลในจังหวัดชัยภูมิ ตำมกรอบแนวคิดกำรศึกษำ

 3. กสำหนดรปูแบบและลกัษณะของเครือ่งมอืตำม

โครงสร้ำงของเครื่องมือ

 4. สร้ำงเครื่องมือทีใ่ช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมลู

 5. นสำเครื่องมือเสนอที่ปรึกษำงำนวิจัยเพื่อ 

เสนอแนะปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง

 6. นสำเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม

ตัวอย่ำงที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และหำค่ำควำมเชื่อมั่น

 7. นสำแบบสอบถำมทีผ่่ำนขัน้ตอนกำรทดลองใช้ 

มำปรับปรุงควำมเหมำะสมขององค์ประกอบต่ำง ๆ  

แล้วจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์

 8. นสำแบบสอบถำมไปใช้ในกำรเก็บรวบรวม

ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่ำงที่กสำหนด

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 แบบสอบถำมสสำหรบัผูป้ระกอบอำชพีแพทย์แผนไทย

 ผู้ศึกษำได้ดสำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

 1. ทสำหนังสือจำกผู ้ศึกษำถึงกลุ ่มเป้ำหมำย  

ผู ้ประกอบอำชีพแพทย์แผนไทยในจังหวัดชัยภูม ิ

เพื่อขอเก็บข้อมูล

 2 .  ผู ้ ศึกษำได ้ลงพื้นที่ เพื่ อ เก็บข ้อมูลกับ  

ผู้ประกอบอำชีพแพทย์แผนไทยจำกแบบสอบถำม

 แบบสมัภำษณ์สสำหรบั นำยกเทศมนตร ีผูอ้สำนวยกำร 

กองสำธำรณสุข ผู้ประกอบอำชีพแพทย์แผนไทย

  1. ผูศ้กึษำจะนสำแบบสมัภำษณ์ไปสมัภำษณ์กลุม่

ตัวอย่ำงด้วยตนเอง 

  2. ผู้ศึกษำได้ขออนุญำตกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อทสำกำร

บันทึกเสียงในขณะให้กำรสัมภำษณ์

  การจัดกระท�าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

  ในข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ผู้ศึกษำ

ได้รวบรวมประเด็นเนื้อหำจำกกำรถอดเทปบันทึก 

กำรสัมภำษณ์ และวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ Content 

Analysis ดงัต่อไปนี ้1) ถอดเทปเป็นข้อควำม 2) จดัเรียง

ข้อควำมเป็นหมวดหมู่โดยดึงข้อมูลประเด็นเดียวกัน 

มำอยูใ่นหวัข้อเดยีวกนั และเรยีงจำกเนือ้หำทีส่สำคญัทีส่ดุ

ไปหำน้อยที่สุด

  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย

 สส ำหรับแนวทำง และวิธีกำรวินิจฉัยโรค

ตำมทฤษฎีกำรแพทย์แผนไทย ซ่ึงมีปรำกฏในตสำรำ 

แพทยศำสตร์สงเครำะห์ฉบบัหลวง และเวชศำสตร์ฉบบั

หลวง สรุปได้ดังนี้
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 กำรแพทย์แผนไทยมีควำมเชื่อเกี่ยวกับสำเหตุ 

ที่ทสำให้เกิดควำมเจ็บไข้ได้ป่วยในมนุษย์แบ่งเป็น  

3 กลุ่ม ดังนี้

 กลุ่มที่ 1 เชื่อว่ำควำมเจ็บป่วยเกิดจำกสิ่งที่เหนือ

ธรรมชำติ ได้แก่ ผีป่ำ ผีบ้ำน หรือสิ่งที่มีอสำนำจ หรือ

สิ่งของที่ผู้อื่นเสกมำกระทสำโทษ เชื่อในเรื่องของเทพ 

และเบื้องบนลงโทษผู้ทสำผิดจำรีตประเพณี

 กลุ่มที่ 2 เชื่อว่ำควำมเจ็บป่วยเกิดจำกธรรมชำติ 

ได้แก่ กำรเสียสมดลุของร่ำงกำยอนัประกอบด้วยธำตทุัง้

สี่ คือ ดิน นส้ำ ลม ไฟ กำรเสียสมดุลของควำมร้อน และ

ควำมเย็น

 กลุ ่มที่  3 เชื่อว่ำควำมเจ็บป่วยเกิดจำกพลัง

จักรวำล ได้แก่ อิทธิพลของดวงดำวต่ำง ๆ ซ่ึงมีท้ัง 

พลังในทำงบวก และลบ ซึ่งจะส่งผลในทำงดี หรือ 

ร้ำยไปตำมนั้น

 กำรรกัษำจงึเป็นไปตำมควำมเชือ่ คอื มทีัง้กำรใช้

พิธีกรรม ได้แก่ กำรบูชำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กำรบวงสรวงเทพ

เบื้องบน กำรสะเดำะเครำะห์ต่อชะตำ ส่วนกำรรักษำมี

ทัง้กำรใช้ยำสมนุไพร และกำรกนิอำหำรเพือ่ปรบัสมดลุ

ร่ำงกำย กำรนวด กำรอบ กำรประคบ และกำรปรบัสมดลุ

ทำงจิต และสมำธิ

 กำรแพทย์แผนไทยมีหลักกำร และควำมเชื่อว่ำ

สำเหตุแห่งกำรเจ็บป่วยเกิดจำกสำเหตุใหญ่ 6 ประกำร 

ดังต่อไปนี้

 1. มูลเหตุธำตุทั้งสี่

 2. อิทธิพลของฤดูกำล

 3. อำยุที่เปลี่ยนไปตำมวัย

 4. ถิ่นที่อยู่อำศัย

 5. อิทธิพลของกำรเวลำ และสุริยะจักรวำล

 6. พฤติกรรมเป็นมูลเหตุที่ก่อโรค

 หำกพจิำรณำเปรยีบเทยีบเกีย่วกบัสำเหตกุำรเกดิ

โรคตำมทฤษฎกีำรแพทย์แผนไทยนัน้ จะเหน็ได้ว่ำมสีิง่

ทีเ่หมอืนกนัคอื ถอืว่ำธรรมชำตเิป็นปัจจยัทีส่สำคญั เพรำะ

มนุษย์คือ ส่วนหนึ่งของธรรมชำติ หำกละเมิดกฎของ

ธรรมชำติก็จะเป็นต้นเหตุของกำรเกิดโรคภัยไข้เจ็บ [1]

ลสำดับเหตุกำรณ์เกี่ยวกับกำรแพทย์แผนไทย โดย

เปรียบเทียบเหตุกำรณ์ของกำรแพทย์แบบอำยุรเวทของ 

อินเดียว จะเห็นว่ำกำรแพทย์ทั้งสองระบบไม่น่ำจะ

มีส่วนเก่ียวข้องกันต่ำงฝ่ำยต่ำงก็เจริญรุ ่งเรืองและ 

กำรเสื่อมถอย โดยมิได้มีผลกระทบถึงกันในขณะที่ 

กำรแพทย์แผนไทยเรียนรู้มำจำกประสบกำรณ์กำรเจ็บ

ไข้ของคนในเขตมรสมุ มกีำรใช้ยำสมนุไพรเป็นจสำนวน

มำกในยำแต่ละขนำนและไม่มีส่วนประกอบที่สสำคัญ

ของยำอินเดียที่ใช้นส้ำมันและเนย

 สิ่งที่เห็นได้ชัดต่อเหตุกำรณ์ในประวัติศำสตร์

คือ ใน พ.ศ. 1735 มุสลิมรุกรำนผู้นับถือศำสนำอิสลำม

ในอินเดีย ทสำให้กำรแพทย์แบบอำยุรเวทเสื่อและกำร

แพทย์แบบยูนำนิ (Unani) ของศำสนำอิสลำมแพร่หลำย

ในอนิเดยี ซึง่ไม่มหีลกัฐำนอะไรทีบ่่งช้ีว่ำ กำรแพทย์แบบ

อำยุรเวทจะเข้ำมำมีอิทธิพลในประเทศไทย แม้แต่กำร

แพทย์ในระบบโรงพยำบำลของเขมร ทีเ่รยีกว่ำโรยศำลก็

มไิด้มอีทิธพิลต่อกำรแพทย์แผนไทย จะมกีน่็ำจะเป็นเพยีง

หมอพื้นบ้ำนแบบเขมรที่ได้แทรกซึมอยู่ในสังคมไทย  

ในช ่วงหลัก พ.ศ.  1855 คือ  กำรสวรรคตของ 

พระเจ้ำชัยวรมันที่ 7 ซึ่งหลังจำกนั้นอำณำจักรเขมรถูก

อยุธยำรุกรำนและหมดอสำนำจลง

 กำรแพทย์แผนไทยสมยัอยธุยำเป็นระบบขึน้ใน 

พ.ศ. 1998 ตำมปรำกฏในกฎมณเฑยีรบำลนัน้ว่ำน่ำจะได้

รบัอทิธพิลมำจำกกำรแพทย์สมยัสโุขทยัและสิง่ทีเ่ด่นชดั

ในระบบกำรแพทย์แผนไทยคือไม่มีโรงพยำบำล เช่น 

เขมร แต่จะเน้นกำรรักษำที่บ้ำนเป็นประกำรสสำคัญ

 ในขณะที่กำรแพทย์แผนไทยในสมัยอยุธยำ

รุ่งเรือง แต่กำรแพทย์แบบอำยุรเวทในอินเดียก็ร่วงโรย 

แม้จะต้องกระทบโดยกำรแพทย์แผนตะวันตกในสมัย

สมเด็จพระนำรำยณ์ (พ.ศ. 2199-2231) แต่มิได้ทสำให้ 

กำรแพทย์แผนไทยกระทบกระเทือนแต่อย่ำงใด

 และเมื่อกรุงศรีอยุธยำเสียแก่พม่ำใน พ.ศ. 

2310 นั้น เพียงชั่วระยะเวลำเพียงไม่กี่เดือนสมเด็จ

พระเจ้ำตำกสินทรงกู ้อิสรภำพคืนกลับมำได้ และ

เป็นที่น่ำสังเกตว่ำเป็นครั้งแรกที่มีบุคคลชั้นสูงคือ  

พระรำชโอรสของพระมหำกษัตริย์คือ สมเด็จพระเจ้ำ 

ตำกสินทรงเรียนวิชำกำรแพทย์ไทย จสำนวน 4 พระองค์ 
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แม้ว่ำจะเกดิขึน้ตำมกำรอุปถมัภ์ของรำชวงศ์จักรกีต็ำม แต่

แสดงให้เห็นว่ำในช่วงกำรเสียกรุงศรีอยุธยำ กำรแพทย์ 

แผนไทยมิได้สูญสลำยไปแต่อย่ำงใด ซึ่งมีหลักฐำน 

ที่ปรำกฏในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย (พ.ศ. 

2352 - 2367) ได้โปรดให้มกีำรรวบรวมตสำรำแพทย์แผน

ไทยนั้น มีหลักฐำนว่ำ นอกจำกตสำรำยำจะมำจำกหมอ

หลวงซึง่มพีระรำชโอรสของสมเดจ็พระเจ้ำตำกสนิเป็น

หัวหน้ำแล้ว บทบำทหมอพ้ืนบ้ำนหรือหมอเชลยศักดิ์

และหมอพระมีส่วนสสำคัญในกำรนสำตสำรำมำมอบให้

ทำงกำรเป็นจสำนวนมำก แสดงให้เหน็ว่ำ ตสำรำกำรแพทย์

แผนไทยมีอยู่มำกมำยทั่วประเทศคือ อยู่ในควำมครอบ

ครองของหมอพื้นบ้ำนและหมอพระนั่นเอง

 เป็นที่น่ำสังเกตว่ำกำรแพทย์แผนไทยในสมัย

รัชกำลพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พ.ศ. 

2411 - 2453 เฟื่องฟูมำก แต่หลังจำกพระองค์สวรรคต

กำรแพทย์แผนไทยไม่ได้รับกำรอุปถัมภ์จำกรัฐบำลอีก

ต่อไป ตำมประกำศของพระรำชบัญญัติควบคุมกำร

ประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2466 ในเวลำเดยีวกนันัน้ (พ.ศ. 

2464) กำรแพทย์แบบอำยรุเวทในอนิเดยีได้รบักำรฟ้ืนฟู

ขึ้นใหม่ จึงเห็นได้ว่ำ กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์

แบบอำยุรเวทมีเหตุกำรณ์ที่ต่ำงกันอย่ำงสิ้นเชิง กำร

รุ่งเรืองและกำรร่วงโรยสวนทำงกันอยู่ตลอดเวลำ

 แม้ว่ำได้มีกำรศึกษำถึงท่ีมำและทฤษฎีเก่ียวกับ 

กำรแพทย์แผนไทยจำกนักวิชำกำรท้ังชำวไทยและ 

ชำวต่ำงประเทศ ซึ่งสรุปว่ำ กำรแพทย์แผนไทยได้รับ

อิทธิพลจำกประเทศอินเดียตั้งแต่รำวพุทธศตวรรษ

ที่ 7–10 พร้อมกับพระพุทธศำสนำและศำสนำฮินดู  

ในส่วนที่เกี่ยวกับทฤษฎีของกำรแพทย์แผนไทยนั้น

ได้มีนักวิชำกำรตั้งข้อสังเกตว่ำไม่มีควำมสัมพันธ์กับ

กำรปฏิบัติเลย โดยกล่ำวว่ำได้นสำเอำทฤษฎีกำรแพทย์

อำยุรเวทของอินเดียมำเช่นกัน [2]

  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 พิสุทธิ์ พรสัมฤทธ์ิโชคและคณะ [3] ได้ทสำกำร

วิจัยเพื่อกำรพัฒนำรูปแบบกำรผสมผสำนกำรแพทย ์

แผนไทยเข้ำสูร่ะบบบรกิำรสำธำรณสขุปัจจบุนั โดยศกึษำ

ในโรงพยำบำลแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลกำรศึกษำ 

พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่มีทัศนะทำงบวกต่อยำสมุนไพร และ 

กำรนวด ส่วนมำกเป็นคนเมืองส่วนใหญ่มำด้วยอำกำร

ของโรคที่ไม่รุนแรง ได้แก่ โรคระบบทำงเดินอำหำร 

ระบบกล้ำมเนื้อรวม โครงร่ำงและเนื้อยืดเสริม ระบบ

ทำงเดินหำยใจ ระบบประสำทและอวัยวะสืบพันธ์ุ  

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรโดย

เฉพำะผู้รับกำรรักษำโดยกำรนวด

 นิลเนตร วีระสมบัติและคณะ [4] เรื่องกำร

พัฒนำรูปแบบกำรผสมผสำนกำรแพทย์แผนไทยเข้ำสู่

ระบบบรกิำรสำธำรณสขุปัจจบุนัในโรงพยำบำลสงูเนนิ 

จังหวัดนครรำชสีมำ ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรพัฒนำ

ระบบบริกำรและสถำนที่ให้บริกำร ทสำให้กำรบริกำรมี

ควำมสะดวกรวดเรว็ มผีูม้ำใช้บรกิำรเพิม่ขึน้ โดยเฉพำะ

กำรที่ผู้ป่วยสำมำรถซื้อยำสมุนไพรได้โดยไม่ต้องผ่ำน

ห้องบตัร สิง่ทีท่สำให้คนมำใช้บรกิำรกำรแพทย์แผนไทย

มำกก็คือ กำรประชำสัมพันธ์ให้ทรำบถึงประสิทธิภำพ

ของสมุนไพร

 นงเยำว์ ถนอมพงษ์ [5] ได้ศึกษำควำมรู้ ทัศนคติ 

และพฤติกรรมกำรใช ้ยำสมุนไพรของเจ ้ำหน้ำที่

สำธำรณสุขระดับตสำบล และประชำชนในจังหวัด

สระบุรี โดยศึกษำเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขระดับตสำบล 

จสำนวน 50 คน และประชำชนทัง้ในและนอกเขตเทศบำล

จังหวัดสระบุรี จสำนวน 50 หลังคำเรือน ผลกำรศึกษำ 

พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขทรำบว่ำมีหมอพื้นบ้ำน

ประเภทต่ำง ๆ ในหมู่บ้ำน ส่วนพฤติกรรมกำรใช้ยำ 

พบว่ำ ร้อยละ 90 ใช้ยำจำกสถำนีอนำมัย เจ้ำหน้ำที ่

ร้อยละ 12 มีควำมเช่ือถือและมีทัศนคติที่ดีต่อกำร

วินิจฉัยโรคของหมอแผนโบรำณ ในส่วนของกำรใช้ยำ

สมุนไพร เจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 72 เห็นว่ำกำรใช้สมุนไพร

มีควำมสะดวกปำนกลำง ร้อยละ 90 เช่ือว่ำสมุนไพร

รกัษำอำกำรเจบ็ป่วยบำงอำกำรหำยได้ เจ้ำหน้ำทีร้่อยละ  

84 เหน็ควำมจสำเป็นของสมนุไพรและพร้อมทีจ่ะดสำเนนิ

งำน ทำงด้ำนประชำชนพบว่ำ ร้อยละ 94 ใช้ยำแผน

ปัจจุบัน ร้อยละ 26 เคยมีประสบกำรณ์กำรรักษำโรค

กับหมอแผนโบรำณ ประเภทของหมอที่ใช้บริกำรมำก

ได้แก่ หมอยำรำกไม้ หมอทรง หมอผี หมอนส้ำมนต์  
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หมอเถือ่น ประชำชนส่วนใหญ่รูจ้กัสมนุไพร ร้อยละ 60 

เห็นว่ำสมุนไพรมีควำมจสำเป็นต่อชำวชนบท ร้อยละ 90 

มีกำรปลูกสมุนไพรไว้ในบ้ำน

 ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์อวย เกตสุงิห์ ได้อธบิำย

เกีย่วกบัปัญหำของกำรแพทย์แผนไทยว่ำ “...วธิกีำรสอน

ของแพทย์แผนโบรำณในขณะน้ี ไม่มีช่องทำงจะทสำให้

กำรแพทย์เจริญขึ้นได้ เพรำะนักเรียนไม่มีมำตรฐำน 

อำจำรย์ขำดประสบกำรณ์ในกำรรักษำโรค ตสำรับตสำรำ

มีน้อย และนักเรียนเรียนจำกตสำรำเพียงอย่ำงเดียวไม่มี

ปฏิบัติ เพรำะเหตุผลเหล่ำนี้จึงต้องจัดสร้ำงระบบกำร

ศกึษำแพทย์โบรำณขึน้ใหม่ เพือ่ให้ได้แพทย์ทีม่คีณุค่ำที่

มคีณุภำพดขีึน้...” [6] และแพทย์ทีส่ถำบนัอำยรุเวทผลติ

ขึ้นมำเรียกว่ำ “แพทย์อำยุรเวท” 

 แพทย์อำยุรเวทคือ แพทย์แผนโบรำณแบบใหม่

ของไทย ต่ำงกบัแพทย์แผนโบรำณทัว่ไปตรงทีม่คีวำมรู้  

ทำงวิทยำศำสตร์ด้วยและสำมำรถใช้ควำมรู้น้ีช่วยให้

เข้ำใจเรือ่งรปูร่ำงและกำรทสำงำนของร่ำงกำย เข้ำใจเรือ่ง

สำเหตุและอำกำรของโรค เข้ำใจเรื่องยำตลอดจนพิษยำ 

และเข้ำใจเรือ่งรกัษำโรคว่ำหำย เพรำะเหตใุด ตำยเพรำะ

เหตใุด กำรทีม่วีทิยำศำสตร์เป็นพืน้ฐำนทสำให้กำรอบรม

สั่งสอนมีหลักวิชำ เกิดควำมแน่นอนและแม่นยสำไม่ใช่

อำศัยแต่ควำมจสำหรือประสบกำรณ์ สสำคัญประกำรหนึ่ง

ของควำมรูว้ทิยำศำสตร์คอืกำรวนิจิฉยัโรคจะมเีครือ่งมอื

ช่วย เช่น กำรฟังเสียง กำรตรวจเลือด ตรวจปัสสำวะ ซึ่ง

ทสำให้เกิดควำมแม่นยสำ...” 

 กำรวิจัยเรื่อง รูปแบบกำรส่งเสริมกำรแพทย์

แผนไทยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษำ

เทศบำลในจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้แบบสอบถำมเป็น

เครื่องมือในกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 75 

ชุดและผ่ำนกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของข้อมูล

แล้วนสำมำวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติด้วยโปรแกรม SPSS  

มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพรรณนำโดยใช้สถิตควำมถี่  

ค่ำเฉลี่ย และเนื่องจำกแบบสอบถำมเป็นแบบ Likert 

Scale ทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตำมสำมำรถใช้สถิติ

ในกำรทดสอบได้ 2 สถิติ คือ ค่ำสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์ 

(Multiple Linear Regression) และค่ำสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) กำร

ยอมรับสมมติฐำนและเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของกำร

วิจัย โดยนสำเสนอผลกำรศึกษำวิจัยดังนี้

 1 .  ข ้อมูล เกี่ ยวกับสถำนภำพของผู ้ ตอบ

แบบสอบถำม

 2. ข้อมูลกำรส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทยใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 3. เป็นควำมคิดเห็นและข้อเสนอ แนะ

สรุปผลการวิจัย

  ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบ

แบบสอบถำม

 1) อำยุผู้ตอบแบบสอบถำมเรียงจำกมำกไปหำ

น้อย มำกกว่ำ 65 จสำนวน 46 คน คิดเป็น 61.3 อำยุ 56 - 

65 ปี จสำนวน 20 คน คิดเป็น 26.7 อำยุ 46 - 55 ปี จสำนวน 

7 คน คิดเป็น 9.3 สุดท้ำยคือ 36 – 45 ปี จสำนวน 2 คน  

คิดเป็น 2.7 2) ระดับกำรศึกษำของผู้ตอบแบบสอบถำม

เรียงจำกมำกไปหำน้อยระดับประถมศึกษำ จสำนวน 

70 คน คิดเป็น 93.3 มัธยม 5 คิดเป็น 6.7 3) อำชีพของ 

ผูต้อบแบบสอบถำมเรยีงจำกมำกไปหำน้อย หมอธรรม/ 

เสกเป่ำ 40 คน คดิเป็น 53.3 รองลงมำเป็นหมอสมนุไพร 

18 คน คดิเป็น 24.0 หมอนวด 16 คน คดิเป็น 21.3 เกษตร 

จสำนวน 1 คน คิดเป็น 1.3 4) ที่มำของผู้รำยได้ของผู้ตอบ

แบบสอบถำมเรียงลสำดับจำกมำกไปหำน้อย 5,001- 

10,000 บำท จสำนวน 50 คน คิดเป็น 66.7 ตส่ำกว่ำ 5,000 

บำทจสำนวน 24 คน คิดเป็น 32.0 10,001-15,000 บำท 

จสำนวน 1 คน คิดเป็น 1.33 5) ประสบ กำรณ์ของผู้ตอบ

แบบสอบถำมเรียงลสำดับจำกมำกไปหำน้อย มำกกว่ำ 10 

ปี จสำนวน 72 คน คิดเป็น 96.0 ระหว่ำง 6-10 จสำนวน 3 

คน คิดเป็น 4.0

 กำรวิจัยเรื่อง รูปแบบการส่งเสริมการแพทย ์

แผนไทยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กรณศีกึษาเทศบาล

ในจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือ 

ในกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 75 คน 

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยั คอืแบบสอบถำมปลำยเปิด 

 ซึ่งประกอบด้วยคสำถำม ประเภทกสำหนดคสำตอบให้ 
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ประเภทตอบได้อย่ำงเสรี เนื้อหำของแบบสอบถำมแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบ

แบบสอบถำม 

 ตอนที่ 2 ข้อมูลกำรส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทย

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ตอนที่ 3 ควำมคิดและข้อเสนอแนะ

 กำรดสำเนินกำรวิจัย ผู ้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล

จำกหนังสือ วำรสำร เอกสำรสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับ 

รูปแบบกำรส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทยในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ใช้โปรแกรมสถติสิสำเรจ็รปูทำงสงัคมศำสตร์ เพือ่ทสำกำร

วิเครำะห์ข้อมูลหำค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

ตำมลสำดับ

 จำกกำรศึกษำพบว่ำด้ำนกำรส่งเสริมกำรแพทย์

แผนไทยในเขตเทศบำลในจงัหวดัชยัภมู ิยงัมกีำรส่งเสรมิ 

น้อยแม้ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จะต้องอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นก็ตำม  

แต่ผู ้บริหำรท้องถิ่นส ่วนใหญ่ให้ควำมสสำคัญกับ 

กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนมำกกว่ำ อีกทั้ง 

งบประมำณทีส่นบัสนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ก็มีน้อยไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร 

 ปัญหำของผูป้ระกอบอำชพีแพทย์แผนไทยส่วน

ใหญ่ประสบปัญหำเก่ียวกับเงินทุนในกำรประกอบ

อำชพี และขำดวสัดอุปุกรณ์ในกำรให้บรกิำร นอกจำกนี ้

ยังขำดควำมรู้ในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรให้เหมำะกับ

ยุคสมัย

 ด้ำนรปูแบบกำรส่งเสรมิกำรแพทย์แผนไทย โดย

มีรูปแบบดังนี้เทศบำลกสำหนดนโยบำยในกำรส่งเสริม 

กำรแพทย์แผนไทยโดยกำรจัดทสำโครงกำรบรรจุใน

แผนงบประมำณรำยจ่ำยในแต่ละปีงบประมำณและ

นสำเข้ำสภำเทศบำลเพื่อขอควำมเห็นชอบในกำรตั้ง 

งบประมำณรำยจ่ำยเพื่อใช้ในกำรส่งเสริมกำรแพทย์ 

แผนไทยในเขตรับผิดชอบโดยมีผู ้ดสำ เนินกำรคือ 

เจ ้ำหน้ำที่ในกองสำธำรณะสุขและสิ่งแวดล้อมซ่ึง

เป็นหน่วยงำนในเทศบำล และแพทย์แผนไทยหรือ 

หมอพื้นบ้ำนสำมำรถทสำโครงกำรขอรับกำรสนับสนุน

งบประมำณจำกสสำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ

ได้อีกแห่งหนึ่ง

 ระดับควำมคิดเห็นกำรส่งเสริมกำรแพทย์ 

แผนไทยผลกำรวิจัยพบว่ำ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย  

รำยด้ำนโดยรวมด้ำนนโยบำยในเทศบำลมค่ีำเฉลีย่ระดบั

น้อย, โดยรวมด้ำนงบประมำณมีค่ำเฉลี่ยระดับน้อย, 

โดยรวมด้ำนวัสดุอุปกรณ์มีค่ำเฉลี่ยระดับน้อย, โดย

รวมด้ำนกำรฝึกอบรม และพัฒนำมีค่ำเฉลี่ยระดับน้อย,  

โดยรวมด้ำนกำรจัดกำรควำมรู ้และข้อมูลข่ำวสำร 

มีค่ำเฉลี่ยระดับน้อย

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะผู้ประกอบอำชีพแพทย์แผนไทย

ส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะว่ำ

 1. เทศบำลควรกสำหนดนโยบำย ในกำร

สนับสนุนงบประมำณ และวัสดุอุปกรณ์ ให้ผู้ประกอบ

อำชีพแพทย์แผนไทยหรือหมอพื้นบ้ำน

 2. เทศบำลควรมีกำรอบรมเพื่อพัฒนำให้ 

ผู้ประกอบอำชีพแพทย์แผนไทยหรือหมอพ้ืนบ้ำนมี

ควำมรู้เพิ่มเติมเหมำะสมกับยุคสมัย 

 3. เทศบำลควรมีกำรจัดกำรควำมรู ้  และ 

ส่งข้อมูลข่ำวสำรให้ผู้ประกอบอำชีพแพทย์แผนไทย

หรือหมอพื้นบ้ำนทรำบ 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ปัญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถ

ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Development of the Learning Model Using Case-Based Learning and 
Problem Based Learning with Flipped Classroom to Enhance Creative 

Problem Solving for Tenth Grade Students
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำข้อมูลพื้นฐำนของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 2) พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำร

เรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 3) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษำ

เป็นฐำนร่วมกับปัญหำเป็นฐำนและแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำนที่พัฒนำขึ้น ดังนี้ (3.1) ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน (3.2) 

ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ (3.3) ควำมสำมำรถในกำรนสำเสนอผลงำนกำรปฏบิตัทิีถ่กูต้องเกีย่วกบั

กฎหมำยในชวีติประจสำวนั (3.4) ควำมคดิเหน็ทีม่ต่ีอรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรู ้กลุม่ตวัอย่ำงคอื ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษำปี

ที่ 4/6 จสำนวน 42 คน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แบบวิเครำะห์

เอกสำร 2) ประเดน็สนทนำกลุม่ และแบบสมัภำษณ์ควำมคดิเหน็ 3) รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรู ้คูม่อืกำรใช้รปูแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้ และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 4) แบบทดสอบควำมรู้ 5) แบบทดสอบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำง

สร้ำงสรรค์ 6) แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรนสำเสนอผลงำน 7) แบบสอบถำมควำมคิดเห็น วิเครำะห์ข้อมูลโดย

กำรหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรวิเครำะห์เนื้อหำ และ t-test 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) กำรศึกษำกฎหมำยเป็นเรื่องจสำเป็น โดยควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรจัดกำร

เรียนรู้ 2) รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำขึ้นชื่อว่ำ “PRASID model” มีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ (1) หลักกำร (2) 

วัตถุประสงค์ (3) ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 เตรียมตัว ขั้นที่ 2 ทบทวนกรณีศึกษำ ขั้นที่ 3 

วิเครำะห์ปัญหำ ขั้นที่ 4 รวบรวมและค้นคว้ำข้อมูล ขั้นที่ 5 สร้ำงทำงเลือก อภิปรำยแนวทำงแก้ปัญหำ และสะท้อน

ควำมคิด ขั้นที่ 6 ตัดสินใจ (4) กำรวัดและประเมินผล (5) ปัจจัยและเงื่อนไขในกำรนสำรูปแบบไปใช้ โดยรูปแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำขึ้นมีค่ำประสิทธิภำพเท่ำกับ 80.12/81.30 3) ประสิทธิผลของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำ

ขึ้น ดังนี้ (3.1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่

ระดบั .05 (3.2) ผูเ้รยีนมคีวำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์หลงักำรใช้รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูผ่้ำนเกณฑ์

ร้อยละ 70 (3.3) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรนสำเสนอผลงำนกำรปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมำยในชีวิตประจสำวัน
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หลังกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้อยู่ในระดับมำก (3.4) ผู้เรียนมีควำมคิดเห็นต่อกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 

อยู่ในระดับมำก

ค�าส�าคัญ : รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้ กรณีศึกษำเป็นฐำน ปัญหำเป็นฐำน ห้องเรียนกลับด้ำน กำรแก้ปัญหำ 

อย่ำงสร้ำงสรรค์

Abstract

 The purposes of this research were to: 1) To study the data for development of the learning model 2) To 

develop the learning model which efficiency level is at 80/80 3) To evaluate the effectiveness of learning model using 

case-based learning and problem based learning with flipped classroom to enhance creative problem solving as the 

following (3.1) learning outcomes (3.2) creative problem solving skills (3.3) presenting abilities (3.4) satisfaction 

to the PRASID model. The samples consisted of 42 students of 10th grade students studying in the second semester 

of the academic year 2015 at Phrapathom Witthayalai school. 

 Instruments as follows : 1) document analysis form 2) focus group discussion and interview form 3) learning 

model, handbook for the model and lesson plans 4) knowledge test 5) creative problem solving test 6) evaluation 

form of presenting abilities 7) satisfaction questionnaire. The data were analyzed by mean, standard deviation, 

content analysis and t-test. The research findings were as follows: 1) studying law is necessary and students should 

participate in learning activities 2) The learning model named “PRASID model” consisted of five elements. These 

are 1) principles 2) objective 3) the learning process which had six steps, (1) Preparing (2) Reviewing (3) Analyzing 

(4) Searching (5) Initiating, discussing and reflecting (6) Deciding and acting 4) The measurement and evaluations 

5) criteria and conditions for using the PRASID model. The efficiency of the PRASID model is at 80.12/81.30. 3) 

The effectiveness of the PRASID model revealed that (3.1) the result of law knowledge test after using learning by 

using the PRASID model were statistically higher than before learning by using the model at .05 significance level 

(3.2) the students’ creative problem solving skills after using the the PRASID model were higher than 70 percent of 

the criterion (3.3) the students’ presenting abilities after using the the PRASID model were in high level and (3.4) 

the satisfaction of the students to the PRASID model were in high level.

Keywords : instructional model, case-based, problem based, flipped classroom, creative problem solving

บทน�า

 กำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบันมุ ่งพัฒนำคนให้

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์รอบด้ำนทั้งควำมรู้ควำมสำมำรถ 

ทัศนคติและกำรดสำรงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ดังท่ีพระรำช

บัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 [1] มำตรำ 

6 กล่ำวว่ำ กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำ 

คนไทยให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ทัง้ร่ำงกำย จติใจ สตปัิญญำ 

ควำมรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำร

ดสำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 

สงัคมโลกปัจจบุนัเป็นโลกทีเ่ชือ่มโยงส่วนต่ำง ๆ  เข้ำหำ

กัน มีควำมซับซ้อนของข้อมูลข่ำวสำรและองค์ควำมรู้ 

ควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้ กำรจัดกำรข้อมูล

โดยใช้เครื่องมือที่เหมำะสมจึงเป็นเรื่องสสำคัญสสำหรับ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อย่ำงไรก็ตำมเมื่อมนุษย์อำศัย

อยู่ร่วมกันย่อมเกิดปัญหำระหว่ำงกันได้ และเมื่อเกิด

ปัญหำขึ้นผู้ที่แก้ไขปัญหำได้ก็คือมนุษย์ กำรแก้ปัญหำ

ให้ประสบผลสสำเรจ็ต้องเป็นกำรแก้ไขปัญหำด้วยปัญญำ 

กำรแก้ปัญหำที่ไม่ได้เกิดจำกกำรใช้ปัญญำพิจำรณำ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

71ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

ไตร่ตรองให้ละเอียดรอบคอบอำจส่งผลให้เกิดปัญหำ

อื่นตำมมำ เช่น กำรยกพวกตีกัน กำรใช้ส่ือออนไลน์

อย่ำงไม่เหมำะสม เป็นต้น รวมทัง้อำจนสำมำซึง่กำรกระทสำ 

ควำมผิดตำมกฎหมำย หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 

ขัน้พืน้ฐำน พทุธศกัรำช 2551 [2] กสำหนดสำระแกนกลำง 

เกี่ยวกับกฎหมำยให้ผู้เรียนศึกษำในหลำยประเด็น เช่น 

กฎหมำยแพ่ง กฎหมำยเกี่ยวกับผู้เยำว์ กฎหมำยเกี่ยวกับ 

บัตรประจสำตัวประชำชน กฎหมำยอำญำ กฎหมำย

คุม้ครองผูบ้รโิภค ซึง่ส่งผลให้ผูเ้รยีนมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจ 

สทิธแิละสำมำรถรกัษำสทิธิของตนเองได้ รวมถงึทสำให้

ผู ้เรียนระมัดระวังกำรกระทสำที่อำจเป็นควำมผิดได้  

กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์เป็นกระบวนกำรแก้

ปัญหำที่มีนักวิชำกำรหลำยท่ำนศึกษำ เช่น Osborn [3] 

กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ต้องใช้กระบวนกำรคิด

ที่มีควำมละเอียดถี่ถ้วนรอบด้ำน ประกอบกับกำรใช้

จินตนำกำร สอดคล้องกับ Lewin and Reed [4] และ 

Mitchell and Kowalik [5] รวมทั้งนักวิชำกำรไทย เช่น 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักด์ิ [6] ท่ีระบุว่ำ กำรแก้ปัญหำ 

อย่ำงสร้ำงสรรค์เป็นกำรคิดที่ผสมผสำนระหว่ำง 

กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณเพื่อพิจำรณำปัญหำและกำร

คิดสร้ำงสรรค์ 

 รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูเ้ป็นขัน้ตอน เพือ่พฒันำ

ผู้เรียนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยมีแนวคิด 

ทฤษฎหีลกักำร รวมทัง้ปรชัญำ และจติวทิยำเป็นพืน้ฐำน 

[7], [8] ทัง้นีร้ปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูต้้องสอดคล้องกบั

บริบทผู้เรียนและสังคม 

 ก ำ ร จั ด ก ำ ร เ รี ย น รู ้ โ ด ย ใ ช ้ ก ร ณี ศึ ก ษ ำ 

(Case based learning) เป ็นกำรจัดกำรเรียนรู ้ที่ 

ผู้เรียนต้องคิดวิเครำะห์เหตุกำรณ์ สถำนกำรณ์ท่ีเป็น

ปัญหำจำกกรณีศึกษำ รวบรวมข้อเท็จจริงสืบค้น

ข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง อภิปรำยแนวทำงกำรแก้ปัญหำ

จำกกรณีศึกษำ ส่วนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำ

เป็นฐำน (Problem based learning) เป็นวิธีกำร

จัดกำรเรียนรู ้ที่นสำปัญหำใกล้ตัวมำเป็นจุดเริ่มต้น 

ของกำรเรียนรู้ ให้ผู ้เรียนศึกษำค้นคว้ำ และแนวคิด

ห้องเรยีนกลบัด้ำน (Flipped Classroom) เป็นกำรจดักำร

เรียนรู้ที่นสำกำรสอนเนื้อหำไปไว้นอกห้องเรียน และทสำ

กจิกรรมในชัน้เรยีน ซึง่เป็นกำรพฒันำผูเ้รยีนให้สำมำรถ

วิเครำะห์ แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ และสำมำรถนสำ

เสนอผลงำนทีเ่กดิจำกกำรเรยีนรูเ้ป็นกำรพฒันำทกัษะที่

ต้องอำศัยกำรฝึกฝนและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่ อศึกษำข ้อมูลพื้นฐำนของรูปแบบ 

กำรจัดกำรเรียนรู้

 2. เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ให้มี

ประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ที่กสำหนด 80/80

 3. เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษำเป็นฐำนร่วมกับปัญหำ

เป็นฐำนและแนวคดิห้องเรยีนกลบัด้ำนทีพ่ฒันำขึน้ ดงันี้ 

  3.1 เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีน

ของผู้เรียน เรื่องกฎหมำยเกี่ยวกับชีวิตประจสำวัน ก่อน

และหลังเรียนโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้

   3.2 เพือ่ศกึษำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ

อย่ำงสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียน

  3.3 เพื่อศึกษำควำมสำมำรถในกำรนสำเสนอ

ผลงำนกำรปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมำยในชีวิต

ประจสำวันของผู้เรียนหลังเรียน

  3.4 เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ

กำรจัดกำรเรียนรู้
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 กำรดสำเนินกำรวิจัยเป็นกำรวิจัยและพัฒนำ  

โดยใช้ระเบียบวิธีกำรวิจัยแบบผสมผสำนวิธีโดยมี 

รำยละเอียด ดังนี้

 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้

กรณีศึกษำเป็นฐำนร่วมกับปัญหำเป็นฐำนและแนวคิด

ห้องเรียนกลับด้ำน 

 ตัวแปรตำม คือ ประสิทธิผลของรูปแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษำเป็นฐำนร่วมกับปัญหำ

เป็นฐำนและแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย  

ที่กสำลังศึกษำอยู ่ในภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2558 

จสำนวน 15 ห้องเรียน รวมนักเรียนจสำนวน 589 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/6 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย  

ที่กสำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 มี

นักเรียน 42 คน ได้มำโดยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบกลุ่ม 

(Cluster Sampling) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. แ บ บ วิ เ ค ร ำ ะ ห ์ เ อ ก ส ำ ร  ห ำ คุ ณ ภ ำ พ 

ควำมเหมำะสมเชิงเนื้อหำโดยใช้กำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน โดย X  มีค่ำระหว่ำง 

4.84-4.95 และ S.D. มีค่ำระหว่ำง 0.11-0.29 แสดงว่ำ

แบบวิเครำะห์เอกสำรมีควำมสอดคล้องในกำรนสำไป

เก็บรวบรวมข้อมูล 

 2. ประเด็นสนทนำกลุ่ม และแบบสัมภำษณ์

ควำมคิดเห็นครูผู ้สอนและผู ้ เชี่ยวชำญ หำคุณภำพ 

ควำมเหมำะสมเชิงเนื้อหำโดยใช้กำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน โดย X  มีค่ำระหว่ำง 

4.78-4.96 และ S.D. มีค่ำระหว่ำง 0.07-0.13 แสดงว่ำ

ประเด็นสนทนำกลุ่ม และแบบสัมภำษณ์ควำมคิดเห็น

ครผููส้อนและผูเ้ชีย่วชำญมคีวำมสอดคล้องในกำรนสำไป

เก็บรวบรวมข้อมูล 

 3. รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรู ้คูม่อืกำรใช้รปูแบบ 

และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หำคุณภำพควำมเหมำะสม 

เชงิเนือ้หำโดยใช้กำรวเิครำะห์ค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน 

มำตรฐำน โดย X  มีค่ำระหว่ำง 4.56-4.80 และ  

S.D. มค่ีำระหว่ำง 0.25-0.46 แสดงว่ำรปูแบบกำรจดักำร

เรียนรู้ คู่มือกำรใช้รูปแบบ และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

มีควำมเหมำะสมในกำรนสำไปเก็บรวบรวมข้อมูล 

 4. แบบทดสอบควำมรู้เรื่องกฎหมำยเกี่ยวกับ

ชีวิตประจสำวัน มีค่ำควำมยำกง่ำยอยู่ระหว่ำง 0.20 - 0.80  

ค่ำอสำนำจจสำแนกอยูร่ะหว่ำง 0.20 - 0.75 และค่ำควำมเช่ือมัน่ 

ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR20 เท่ำกับ 0.892 

 5. แบบทดสอบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ

อย่ำงสร้ำงสรรค์ หำคุณภำพควำมเหมำะสมเชิงเน้ือหำ

โดยใช้กำรวเิครำะห์ค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 

โดย X  มีค่ำระหว่ำง 4.67-5.00 และ S.D. มีค่ำระหว่ำง 

0.00-0.58 แสดงว่ำแบบทดสอบควำมสำมำรถในกำร 

แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ มคีวำมเหมำะสมในกำรนสำไป 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
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 6. แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรนสำเสนอ

ผลงำนกำรปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมำยในชีวิต

ประจสำวัน หำคุณภำพควำมเหมำะสมเชิงเน้ือหำโดยใช้

กำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน โดย 

X  มีค่ำระหว่ำง 4.20-5.00 และ S.D. มีค่ำระหว่ำง 0.00-

0.84 แสดงว่ำแบบประเมนิควำมสำมำรถในกำรนสำเสนอ

ผลงำนกำรปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมำยในชีวิต

ประจสำวันมีควำมเหมำะสมในกำรนสำไปเก็บรวบรวม

ข้อมูล 

 7. แบบสอบถำมควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรใช้

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำขึ้น หำคุณภำพควำม

เหมำะสมเชิงเนื้อหำโดยใช้กำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย และ

ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน โดย X  มค่ีำระหว่ำง 4.20-5.00 

และ S.D. มค่ีำระหว่ำง 0.00-0.84 แสดงว่ำแบบสอบถำม

ควำมคดิเหน็มคีวำมเหมำะสมในกำรนสำไปเกบ็รวบรวม

ข้อมูล

  การด�าเนินการ

 1. ศกึษำข้อมลูจำกเอกสำรโดยใช้แบบวเิครำะห์

เอกสำรที่ผ ่ำนกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมโดย 

ผู้เชี่ยวชำญ ซึ่งมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด  

ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลเอกสำร 

ประกอบด้วย เอกสำรหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร

แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

และหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 

ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ จุดหมำย สมรรถนะสสำคัญของ

ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้

 2. ศกึษำแนวคดิ ทฤษฎ ีและงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

จำกเอกสำร หนังสือ ตสำรำ โดยใช้แบบวิเครำะห์เอกสำร

ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมโดยผู้เชี่ยวชำญ 

ซึ่งมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยศึกษำ

และวิเครำะห์เกี่ยวกับรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ กำร

จัดกำรเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษำเป็นฐำน กำรจัดกำร

เรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหำเป็นฐำน แนวคดิห้องเรยีนกลบัด้ำน 

กระบวนกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

 3. ศกึษำข้อมลูจำกแหล่งข้อมูลบคุคล ประกอบด้วย 

  3.1 กำรสมัภำษณ์ควำมคดิเหน็ของครผููส้อน

สังคมศึกษำ โดยใช้แบบสัมภำษณ์ที่มีโครงสร้ำงที่ผ่ำน

กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมโดยผูเ้ชีย่วชำญ ซึง่มคีวำม

เหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด

  3.2 กำรสัมภำษณ์ผู้เช่ียวชำญในกำรจัดกำร

เรยีนรูเ้รือ่งกฎหมำย โดยใช้แบบสมัภำษณ์ทีม่โีครงสร้ำง

ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมโดยผู้เช่ียวชำญ  

ซึ่งมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด

  3.3 กำรจัดสนทนำกลุ่มผู ้เรียนเพื่อศึกษำ

ควำมคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อสภำพกำรจัดกำรเรียนรู้

ของครูผู้สอนวิชำสังคมศึกษำ โดยคัดเลือกผู้เรียนที่มี

ควำมสำมำรถแตกต่ำงกัน ทั้งเก่ง ปำนกลำง และอ่อน 

และวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกแหล่งข้อมูลบุคคล โดยใช้

กำรวิเครำะห์เนื้อหำ 

 4. พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้โดยใช้

กรณีศึกษำเป็นฐำนร่วมกับปัญหำเป็นฐำน เพื่อเสริม

สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

และเอกสำรประกอบกำรใช้รูปแบบ ได้แก่ คู่มือกำรใช ้

รูปแบบ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยนสำข้อมูลที่ได้จำก

กำรศึกษำมำใช้ในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  

และเอกสำรประกอบกำรใช้รูปแบบ และเครื่องมือ

ประเมินประสิทธิผล

 5. ตรวจสอบคุณภำพของรูปแบบกำรจัดกำร

เรียนรู้ คู ่มือกำรใช้รูปแบบ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่

พัฒนำขึ้นตำมรูปแบบ และและเครื่องมือประเมิน

ประสิทธิผลของรูปแบบโดยผู้เช่ียวชำญจสำนวน 5 คน  

เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมโดยใช้แบบประเมิน 

ควำมเหมำะสมแบบมำตรำส่วนประเมินค่ำ 5 ระดับ

ของ Likert

 6. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้  

คู่มือกำรใช้รูปแบบ และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำม 

คสำแนะนสำของผู้เชี่ยวชำญ ก่อนนสำไปหำประสิทธิภำพ

 7. ประเมินประสิทธิภำพของรูปแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้ โดยนสำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จสำนวน 6 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เวลำเรียน 10 คำบ ที่พัฒนำตำม

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้กับผู้เรียนที่มีลักษณะ
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ไม่แตกต่ำงจำกกลุ ่มตัวอย่ำง และหำประสิทธิภำพ

ของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบภำคสนำม (Field 

Tryout) โดยคสำนวณหำค่ำ E1 จำกคะแนนที่ได้จำกกำร

ทสำกิจกรรมระหว่ำงเรียน และค่ำ E2 จำกคะแนนท่ีได้

คะแนนจำกกำรทสำแบบทดสอบควำมรู้เรื่องกฎหมำย

เกีย่วกบัชวีติประจสำวนัหลงัเรยีนด้วยรปูแบบกำรจดักำร

เรียนรู้ โดยกสำหนดเกณฑ์ E1/E2 ที่ 80/80 [9]

 8. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้ 

เอกสำรประกอบกำรใช้รูปแบบ และเครื่องมือประเมิน

ประสิทธิผล ก่อนนสำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง

 9. จัดกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบที่พัฒนำขึ้นโดย

ดสำเนินกำร ดังนี้

  9.1 ก่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ชี้แจงทสำควำม

เข้ำใจให้ผู้เรียนทรำบเกี่ยวกับบทบำทของผู้เรียน วิธี

กำรจดักำรเรยีนรูแ้ละผูเ้รยีนทสำแบบทดสอบควำมรูก่้อน

เรียนเรื่องกฎหมำยเกี่ยวกับชีวิตประจสำวัน

  9.2 กำรจัดกำรเรียนรู ้ดสำเนินกำรตำมข้ัน

ตอนของรูปแบบที่พัฒนำข้ึนจนครบท้ัง 6 แผนกำร

จัดกำรเรียนรู้

 10. ประเมนิประสทิธผิลของรปูแบบกำรจดักำร

เรียนรู้ โดยประเมินผู้เรียน ดังนี้

  10.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบ 

  10.2 ทดสอบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ

อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

  10.3 ประเมนิกำรนสำเสนอผลงำนกำรปฏบิตัิ

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมำยในชีวิตประจสำวัน

  10.4 ประเมนิควำมพงึพอใจทีม่ต่ีอรปูแบบ

กำรจัดกำรเรียนรู้

ผลการวิจัย

 1.  ผลกำรศกึษำข้อมลูพืน้ฐำนจำกแหล่งข้อมลู

บุคคลพบว่ำกำรศึกษำกฎหมำยเป็นเรื่องจสำเป็น โดย

กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสมควรให้ผู ้เรียน 

มีส่วนร่วม ทั้งนี้ในกำรศึกษำกฎหมำยอำจนสำกรณี

ศึกษำหรือสถำนกำรณ์ตัวอย่ำงมำใช้ในกำรจัดกิจกรรม 

กำรเรยีนรู ้โดยให้ผูเ้รยีนศกึษำมำล่วงหน้ำก่อนเข้ำชัน้เรยีน 

เพือ่ให้ผูเ้รยีนทสำควำมเข้ำใจและค้นหำข้อมลู ซึง่ส่งผลดี

ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน 

 2. ผลจำกข้อมูลพื้นฐำน ผู ้วิจัยได้พัฒนำรูป

แบบกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้กรณศีกึษำเป็นฐำนร่วมกบั

ปัญหำเป็นฐำนและแนวคดิห้องเรยีนกลบัด้ำน เพือ่เสรมิ

สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

เรียกว่ำ PRASID modelโดยมีองค์ประกอบ 5 องค์

ประกอบ คือ 1) หลักกำร คือ กำรเรียนรู้โดยใช้กรณี

ศึกษำซึ่งเป็นสถำนกำรณ์หรือปัญหำเป็นตัวกระตุ้นให้ 

ผู ้ เรียนศึกษำค้นคว้ำนอกช้ันเรียนและนสำข้อมูลมำ

อภปิรำยร่วมกนัในชัน้เรยีน 2) วตัถปุระสงค์ 3) ขัน้ตอน 

กำรจัดกำรเรียนรู ้ ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 เตรียมตัว 

(Preparing : P) ขั้นที่ 2 ทบทวนกรณีศึกษำ (Reviewing 

: R) ขั้นที่ 3 วิเครำะห์ปัญหำ (Analyzing : A) ขั้นที่ 4 

รวบรวมและค้นคว้ำข้อมลู (Searching: R) ขัน้ที ่5 สร้ำงทำง

เลือก อภิปรำยแนวทำงแก้ปัญหำ และสะท้อนควำมคิด  

(Initiating, discussing and reflecting : I) ขั้นที่ 6 

ตัดสินใจ (Deciding and acting: D) 4) กำรวัดและ

ประเมินผล 5) ปัจจัยและเงื่อนไขกำรนสำรูปแบบไปใช้ 

 ผลกำรประเมินประสิทธิภำพของรูปแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษำเป็นฐำนร่วมกับปัญหำ

เป็นฐำนและแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน เพื่อเสริมสร้ำง

ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ทีน่สำไปใช้

กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง แต่มีลักษณะไม่แตกต่ำง 

จำกกลุ่มตัวอย่ำง (Field Tryout) แสดงผลดังตำรำงที่ 1

ตารางที่ 1 กำรหำประสิทธิภำพของรูปแบบกำรจัดกำร

เรียนรู ้โดยใช้กรณีศึกษำเป็นฐำนร่วมกับปัญหำเป็น

ฐำนและแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน เพ่ือเสริมสร้ำง 

ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์แบบ 

ภำคสนำม (Field Tryout)

ผลการทดสอบ
จ�านวน

คน
คะแนนเฉลี่ย

คิดเป็นร้อยละ
ประสิทธิภาพ

ระหว่ำงเรียน 41 80.12 E1 / E2
80.12 / 81.30หลังเรียน 41 81.30



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

75ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

 จำกตำรำงที่ 1 กำรหำประสิทธิภำพของรูปแบบ

กำรจัดกำรเรียนรู ้โดยใช้กรณีศึกษำเป็นฐำนร่วมกับ

ปัญหำเป็นฐำนและแนวคดิห้องเรยีนกลบัด้ำน เพือ่เสรมิ

สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์

แบบภำคสนำม พบว่ำผลกำรทดสอบระหว่ำงกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนรู้ (E1) มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 

80.12 และผลกำรทดสอบหลงักำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู้  

(E2) มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 81.30 แสดงว่ำรูป

แบบกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้กรณศีกึษำเป็นฐำนร่วมกบั

ปัญหำเป็นฐำนและแนวคดิห้องเรยีนกลบัด้ำน เพือ่เสรมิ

สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์มค่ีำ

ประสิทธิภำพเท่ำกับ 80.12/81.30

 3. ผลกำรประเมนิประสทิธิผลของรปูแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้ ดังนี้

  3.1 ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนของผูเ้รยีน เรือ่ง

กฎหมำยเกี่ยวกับชีวิตประจสำวัน ก่อนและหลังเรียนโดย

ใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ แสดงผลดังตำรำงที่ 2

ตารางที ่2 ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรียน เร่ืองกฎหมำยเกีย่วกบั

ชวีติประจสำวนัก่อนและหลงักำรใช้รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรู้

ผลกำร
ทดสอบ

คะแนน
เต็ม ค่ำเฉลี่ย S.D. t-test Sig

ก่อนเรียน 30 17.19 2.21
19.086 .00

หลังเรียน 30 21.93 2.24

 จำกตำรำงท่ี 2 พบว่ำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

เรื่องกฎหมำยเกี่ยวกับชีวิตประจสำวัน ของผู้เรียนหลัง

เรียนโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ย ( X
=21.93, S.D = 2.24) สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยก่อนเรียนโดยใช้รูป

แบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ( X =17.19, S.D = 2.21) อย่ำงมี

นัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

 3.2 ควำมสำมำรถในกำรแก ้ป ัญหำอย ่ ำง

สร้ำงสรรค์ของผู ้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้ แสดงผลดังตำรำงที่ 3

ตารางที่ 3 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรแก้

ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนหลังกำรใช้รูปแบบ

กำรจัดกำรเรียนรู้

ผลกำร
ทดสอบ

ค่ำ
เฉลี่ย

S.D. ร้อยละ t-test Sig

หลัง
เรียน

76.12 3.32 76.12 11.94 .00

 จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำผู้เรียนมีควำมสำมำรถใน

กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 70 ( X
=76.12, S.D = 3.32) อย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .05 

 3.3 ควำมสำมำรถในกำรนสำเสนอผลงำนกำร

ปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมำยในชีวิตประจสำวันของ

ผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดย

รวมพบว่ำ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถอยู่ในระดับมำก ( X
= 4.04, S.D. = 0.77)

 3.4 ควำมคิดเห็นที่มีต ่อรูปแบบกำรจัดกำร 

เรียนรู้โดยรวมพบว่ำ ผู้เรียนมีควำมคิดเห็นต่อรูปแบบ

กำรจดักำรเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัมำก ( X = 4.33, S.D. = 1.08)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

 1. กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนสสำหรับกำรพัฒนำ

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษำเป็นฐำน

ร่วมกับปัญหำเป็นฐำนและแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน 

เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำง

สร้ำงสรรค์ พบว่ำกำรเรียนกฎหมำยมีควำมจสำเป็น 

กับผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 

พุทธศักรำช 2551 [2] ได้กสำหนดตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1 

ไว้ว่ำวิเครำะห์และปฏิบัติตนตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

กบัตนเอง ครอบครวั ชมุชน ประเทศชำต ิและสงัคมโลก 

สะท้อนให้เห็นว่ำกฎหมำยเป็นเรื่องที่ผู้เรียนจสำเป็นต้อง

ศึกษำ ทั้งน้ีกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษำและใช้

ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำสำระ กำรให้ผู้เรียนศึกษำ 

มำล่วงหน้ำ รวมทั้งกำรใช้กระบวนกำรกลุ่มและกำรมี 

ส่วนร่วมของผู้เรียนในชั้นเรียนเป็นวิธีกำรที่เหมำะสม 

ในกำรนสำมำใช ้จัดกำรเรียนรู ้ เพื่อให ้บรรลุตำม
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วัตถุประสงค ์  สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง 

กำรศึกษำ พุทธศักรำช 2551 [2] ที่กล่ำวถึงกำรจัดกำร

เรียนรู ้ที่เน้นผู ้เรียนเป็นสสำคัญ อำศัยกระบวนกำรที ่

หลำกหลำย เช่น กระบวนกำรสร้ำงควำมรู ้กระบวนกำร

เผชิญสถำนกำรณ์และแก้ปัญหำ โดยกำรใช้กรณีศึกษำ

ในกำรจัดกำรเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

กำรใช้กรณีศึกษำที่ว่ำเป็นกำรฝึกให้ผู้เรียนศึกษำอย่ำง

ละเอียด มีเหตุผล ตัดสินใจอย่ำงมีหลักกำร โดยกำรใช้

กลุม่ย่อยจะเปิดโอกำสในกำรระดมสมองและทสำให้เกดิ

กำรทสำงำนเป็นกลุ่ม [10]

 2. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษำ

เป็นฐำนร่วมกับปัญหำเป็นฐำนและแนวคิดห้องเรียน

กลับด้ำน เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ

อย่ำงสร้ำงสรรค์มีค่ำประสิทธิภำพเท่ำกับ 80.12/81.30 

สูงกว่ำเกณฑ์ที่กสำหนดคือ 80/80 สำมำรถนสำไปใช้ใน

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้ เนื่องจำกค่ำประสิทธิภำพ

ที่คสำนวณได้มีค่ำสูงกว่ำเกณฑ์ที่กสำหนด ทั้งนี้อำจเป็น

เพรำะรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำขึ้นดสำเนินกำร

โดยใช้ข้อมลูจำกกำรศกึษำข้อมลูเบือ้งต้นทัง้เอกสำรและ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้เชี่ยวชำญ 

นอกจำกนี้ยังดสำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ และตรวจสอบ

โดยผูเ้ชีย่วชำญ จสำนวน 5 คน ก่อนนสำไปหำประสทิธภิำพ 

สอดคล้องกับกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม

แนวคิดของ Joyce and Weil [8] ท่ีสรุปได้ว่ำ รูปแบบ

กำรจัดกำรเรียนรู้ต้องดสำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ มีหลัก

กำรทีร่องรบัรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรู ้และสอดคล้องกบั

งำนวิจัยของรุจิรำพร รำมศิริ [11] ศึกษำเรื่องกำรพัฒนำ

รูปแบบกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์โดยใช้กำรวิจัย

เป็นฐำน เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรวิจัย ทักษะกำรแก้

ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ และจติวทิยำศำสตร์ ของนกัเรยีน

ระดับมัธยมศึกษำ พบว่ำ ค่ำประสิทธิภำพของรูปแบบ

กำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน  

ซึง่พฒันำขึน้อย่ำงเป็นระบบเท่ำกบั 81.36/76.86 แสดงว่ำ 

กำรพฒันำรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูอ้ย่ำงต้องดสำเนนิกำร

อย่ำงเป็นระบบ 

 3. ผลกำรประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 

กำรจัดกำรเรียนรู้ ดังนี้

  3.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่องกฎหมำย

เกี่ยวกับชีวิตประจสำวัน ของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูป

แบบกำรจัดกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำง

มีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะกำร

จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ดสำเนินตำมขั้นตอนของรูปแบบ

กำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำขึ้นซึ่งได้รับกำรตรวจสอบ

คุณภำพจำกผู้เช่ียวชำญ และหำประสิทธิภำพได้ค่ำตำม

เกณฑ์ที่กสำหนดไว้ก่อนนสำมำใช้ในกำรทดลองกับกลุ่ม

ตัวอย่ำง ทสำให้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำขึ้น

ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน นอกจำก

น้ีอำจเป็นเพรำะรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำขึ้น

มีขั้นตอนที่ต้องใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรศึกษำ เช่น 

กำรระดมสมองเพือ่ระบปัุญหำ กำรรวบรวมและค้นคว้ำ

ข้อมูล กำรหำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

ผูเ้รยีนจงึได้แลกเปลีย่นควำมรูภ้ำยในกลุม่ ทสำให้เกดิกำร

ขยำยควำมรู้มำกขึ้น สอดคล้องกับงำนวิจัยของวำสนำ 

ภูมี [12] ศึกษำเรื่องผลกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำ

เป็นฐำน (Problem-Based Learning) เรื่อง อัตรำส่วน

และร้อยละ ที่มีต่อควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำทำง

คณิตศำสตร์ และควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผลทำง

คณิตศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 ที่เน้น

กระบวนกำรกลุ่ม นสำไปสู่กำรคิดและแก้ปัญหำร่วมกัน 

ซึ่งจะทสำให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม

 3.2 ควำมสำมำรถในกำรแก ้ป ัญหำอย ่ ำง

สร้ำงสรรค์ของผู้เรียนหลังกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำร

เรียนรู้ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 70 ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะรูปแบบ 

กำรจัดกำรเรียนรู ้ที่พัฒนำขึ้นเปิดโอกำสให้ผู ้ เรียน

ระดมสมองแลกเปลีย่นควำมคดิระหว่ำงกนัภำยในกลุม่ 

มีกำรนสำเสนอทำงเลือกที่หลำกหลำย ผู้เรียนได้ควำม

คิดที่แปลกใหม่ไปปรับปรุงแนวควำมคิดของตนเอง 

สอดคล้องกับ Treffinger, Isaksen and Dorval [13]  

ที่สรุปได้ว ่ำ กำรระดมสมองมีส่วนสสำคัญสสำหรับ 

กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรสร้ำงแนวคิดโดยใช้

ควำมคดิทีห่ลำกหลำย แปลกใหม่ รวมทัง้กำรนสำแนวคดิ

ของผูอ้ืน่ไปปรบัใช้จะทสำให้หลดุจำกกำรจสำกดัควำมคดิ 
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 3.3 ควำมสำมำรถในกำรนสำเสนอผลงำนกำร

ปฏิบัติที่ถูกต้องเก่ียวกับกฎหมำยในชีวิตประจสำวันของ

ผูเ้รยีนหลงักำรใช้รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรู ้อยูใ่นระดบั

มำก ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะกำรนสำเสนอผลงำนด้วยคลิป

วิดีโอเป็นเรื่องที่ผู้เรียนมีควำมคุ้นเคย เน่ืองจำกผู้เรียน

ที่เป็นกลุ่มทดลองเป็นคนยุคดิจิทัล (GenZ) ซ่ึงเติบโต

มำกับเทคโนโลยี สอดคล้องกับสรพงศ์ อ่องแสงคุณ 

[14] ที่กล่ำวว่ำคนยุคน้ีเติบโตมำพร้อมกับเทคโนโลยี  

มสีงัคมออนไลน์ กำรมปีฏสิมัพนัธ์จำกโลกภำยนอกจน

เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของคนยุคนี้ ทสำให้กำรนสำ

เสนอผลงำนกำรปฏิบัติตนที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมำย

ในชีวิตประจสำวันโดยผ่ำนกำรทสำคลิปวิดีโอจึงประสบ

ผลที่ดี

 3.4 ควำมคิดเห็นของผู ้ เรียนหลังกำรใช้รูป

แบบกำรจัดกำรเรียนรู้อยู่ในระดับมำก ท้ังน้ีอำจเป็น

เพรำะรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้พัฒนำขึ้นโดยใช้ข้อมูล 

พื้นฐำนจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องหลำยกลุ่ม รวมทั้งข้อมูล

จำกผู้เรียน จึงอำจเป็นผลให้สอดคล้องกับลักษณะนิสัย

และควำมต้องกำรของผู้เรียน สอดคล้องกับพระรำช

บัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 [1] มำตรำ 

24 ที่กล่ำวถึงกำรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำม

สนใจและควำมถนดัของผูเ้รยีน ผูส้อนจดับรรยำกำศและ

อสำนวยควำมสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ จัดกำร

เรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลำทุกสถำนท่ี นอกจำกนี้รูป

แบบกำรจัดกำรเรียนรู้พัฒนำขึ้นยังใช้กระบวนกำรกลุ่ม

ในกำรเรียนรู้ ซึ่งส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียน  

และอำจทสำให้ผู ้เรียนเกิดควำมสนใจในกำรเรียนรู ้  

สอดคล้องกับทิศนำ แขมมณี [7] ที่กล่ำวถึงข้อดีของ

กำรจดักำรเรยีนรูต่้ำง ๆ  ทีน่สำมำใช้ในกำรพฒันำรปูแบบ

กำรจัดกำรเรียนรู้ว่ำช่วยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม

ระหว่ำงผู้เรียน เกิดกำรเรียนรู้จำกกันและกัน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. ครูผูส้อนต้องอธบิำยบทบำทและควำมรบัผดิชอบ 

ของผู ้เรียนให้ชัดเจน โดยกำรอธิบำยบทบำทควรมี 

กำรสำธิต วิธีกำรจัดกำรเรียนรู ้ ให ้ผู ้ เ รี ยนดู เป ็น 

ตวัอย่ำงด้วย เพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิควำมคุน้เคยและสำมำรถ

ร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมที่กสำหนดไว้ได้ตั้งแต่ต้น

 2. ครูผู้สอนควรกระตุ้นและกสำกับติดตำมกำร

ศกึษำค้นคว้ำนอกห้องเรยีนของผูเ้รยีนอย่ำงใกล้ชิด โดย

มีแบบบันทึกกำรศึกษำนอกห้องเรียนให้ผู้เรียนบันทึก 

และควรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีระยะเวลำสสำหรับกำร

ศึกษำนอกห้องเรียนนำนพอสมควร

 3. ครูผู้สอนต้องสสำรวจกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต

ของผู้เรียน และสร้ำงกลุ่มในเครือข่ำยสังคมออนไลน์ 

เช่น เฟซบุก๊ ไลน์ ก่อนเริม่กำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้เพือ่

เป็นช่องทำงสสำหรับกำรให้ผู้เรียนศึกษำนอกห้องเรียน 

 4. ครูผู ้สอนต้องกสำกับดูแลผู ้ เรียนขณะทสำ

กจิกรรมกลุม่โดยเฉพำะในช่วงแรกของกำรจดักำรเรยีนรู ้

เพื่อให้เป็นผู้เรียนปฏิบัติตนไปตำมขั้นตอนและบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่กสำหนดไว้โดยเดินดูและแนะนสำผู้เรียน

แต่ละกลุ่มในขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มอย่ำงทั่วถึง

 5. ครูผู้สอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมกลุ่ม ทั้งกำรนสำเสนอปัญหำ วิธีกำรปัญหำ

ที่ควำมหลำกหลำย กำรสะท้อนควำมคิดของตนที่มีต่อ

แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพือ่เลอืกแนวทำงทีเ่หมำะสมทีส่ดุ 

 6.  ครผููส้อนต้องเตรยีมพจิำรณำสือ่ให้เหมำะสม 

และจดัเตรยีมให้พร้อมทัง้สือ่ออนไลน์และสือ่ออฟไลน์  

เ พื่ อ ใ ห ้ ผู ้ เ รี ย น เ ข ้ ำ ถึ ง สื่ อ ไ ด ้ แ ล ะ พ ร ้ อ ม สส ำ ห รั บ 

กำรศึกษำล่วงหน้ำก่อนเข้ำห้องเรียน และทบทวน 

ตรวจสอบควำมเหมำะสมของสื่อที่ใช้เสมอ

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำรูปแบบ 

กำรจัดกำรเรียนรู ้โดยใช้กรณีศึกษำเป็นฐำนร่วมกับ

ปัญหำเป็นฐำนและแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน เพื่อ 

เสริมสร ้ำงควำมสำมำรถในกำรแก ้ป ัญหำอย ่ำง

สร้ำงสรรค์ในเนื้อหำอื่น

 2. ควรศึกษำวิจัย เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทำงกำรเรียน ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำง

สร้ำงสรรค์ และควำมสำมำรถในกำรนสำเสนอผลงำน 

ของผู้เรียนที่มีพื้นฐำนแต่ละด้ำนแตกต่ำงกัน

 3. ควรศกึษำวจิยัเปรยีบเทยีบโดยพจิำรณำตำม
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วิธีกำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่แตกต่ำงกัน

 4. ควรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำรูปแบบ

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหรือวิธีสอนอื่น เช่น  

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ภำระงำนเป็นฐำน กำรจัดกำร

เรยีนรูโ้ดยใช้วจิยัเป็นฐำน เป็นต้น เพือ่ศกึษำและเปรยีบ

เทียบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

ควำมสำมำรถในกำรนสำเสนอผลงำนของผู้เรียนและ 

นสำไปสู่จิตสสำนึกในกำรปฏิบัติตนตำมกฎหมำย
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ความพึงพอใจของนักศึกษาในการเรียนการสอนของ ศ.(เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี 
ที่เรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2558 - 2559 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

Student’s Satisfaction toward the Lecture Taught by Prof. (Honorary) Dr. 
Ananta Rusmee on the Subject of Political Science Research Methodology 
1 and 2, Academic Year of 2015-2016, Mahachulalongkornrajavidyalaya 

University, Chaiyaphum Buddhist College

 1* อำจำรย์พิเศษ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ และอำจำรย์สำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ

อนันต์ รัศมี 1*

Ananta Rusmee 1*

บทคัดย่อ

 กำรวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษำควำมพงึพอใจของนกัศกึษำในกำรสอนของ ศ.(เกยีรติคณุ) ดร.อนนัต์ 

รศัมทีีเ่รยีนวชิำระเบยีบวธิวีจิยัทำงรฐัศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศกึษำ 2558-2559 มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั 

วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ 2) ศึกษำระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำในกำรสอนของ ศ.(เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี ที่เรียน

วิชำระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2558-2559 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัย

สงฆ์ชัยภูมิ 3) เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำง เพศ อำยุ และอำชีพ ของนักศึกษำในกำรสอนของ ศ.(เกียรติคุณ) 

ดร.อนนัต์ รศัม ีทีเ่รยีนวชิำระเบยีบวธีิวจิยัทำงรฐัศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศกึษำ 2558-2559 มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณ 

รำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ 4) ศึกษำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับควำมพึงพอใจของนักศึกษำ 

ในกำรสอนของ ศ.(เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี ที่เรียนวิชำระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2558-

2559 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย รวมทั้งสิ้น 68 รูป/คน 

เป็นบรรพชิต 11 รูป คฤหัสถ์ 57 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บและรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถำม สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล 

คือ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำ t-test ค่ำ F-test และค่ำควำมแปรปรวน 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) บุคลิกลักษณะของครูผู้สอน กำรเตรียมกำรสอน และกำรจัดช้ันและกำรปกครองช้ัน  

โดยภำพรวมทั้ง 3 ด้ำนมีควำมพึงพอใจ ระดับมำก 2) กำรเปรียบเทียบระหว่ำงเพศชำยและเพศหญิง อำยุ และอำชีพ 

ด้ำนบุคลิกลักษณะของครูผู้สอน ด้ำนกำรเตรียมกำรสอน และด้ำนกำรจัดช้ันและกำรปกครองช้ัน มีควำมพึงพอใจ

ระดับมำก 3) ผลกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนระหว่ำงกลุ่มและภำยในกลุ่มต่อควำมพึงพอใจของนักศึกษำอย่ำงน้อย 

1 กลุ่ม มีควำมแปรปรวนแตกต่ำงไปจำกกลุ่มอื่น sig = 0.47 อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 4) ผลกำรแสดง 

ควำมคดิเหน็และข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  สรปุเรยีงลสำดบัจำกมำกไปหำน้อย คอื สอนได้ดมีำกเหมำะสมด ีไม่มข้ีอบกพร่อง

ที่จะต้องปรับปรุง มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ มีกิจกรรมมำกและมีผลกระทบ 

กับกำรเรียนกำรสอนทสำให้มีเวลำเรียนไม่เพียงพอ ควรเน้นให้ผู้เรียนได้เข้ำใจทั่วถึงเพรำะพื้นฐำนของนักศึกษำ 

แตกต่ำงกัน สอนได้น่ำสนใจ มีควำมรู้ควำมสำมำรถดี ควรเพ่ิมช่ัวโมงสอนให้มำกกว่ำน้ี กำรให้ควำมรู้ของอำจำรย ์

ดีมำก ผู้เรียนบำงคนไม่ตรงต่อเวลำ และมีควำมรับผิดชอบน้อย ครู-อำจำรย์ ควรเข้มงวดกวดขันในเรื่องนี้

ค�าส�าคัญ : ควำมพึงพอใจ กำรเรียนกำรสอน วิชำระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 1 และ 2
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Abstract

 The aim of this research were to 1) examine the obtained satisfaction levels among the students who attended the 

class of Political Science and Research Methodology in 1 and 2 taught by Professor (Honorary) Dr. Ananta Rusmee in 

the academic year of 2015-2016, at the Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chaiphum Buddhist College, 2) 

study students’ satisfaction level toward the lecture taught by professor (Honorary) Dr. Ananta Rusmee on the subject 

of political science research methodology 1 and 2, academic year of 2516-2516, Mahachulalongkornrajavidyalaya 

University, Chaiphum Buddhist College, 3) compare the difference between sex, age and occupation of students’ 

satisfaction level toward the lecture taught by professor (Honorary) Dr. Ananta Rusmee on the subject of political 

science research methodology 1 and 2, academic year of 2516-2516, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 

Chaiphum Buddhist College and 4) study on the problem and others suggestions students’ satisfaction level toward the 

lecture taught by professor (Honorary) Dr. Ananta Rusmee on the subject of political science research methodology 

1 and 2, academic year of 2516-2516, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chaiphum Buddhist College. 

The population in the study was in total of 68 people including sex – monks 11 persons (16.18%) male 36 persons 

(52.94%) female 21 persons (30.18%) age – 20-30 years 2 persons (2.94%) 31-35 years 7 persons (10.29%) 36-40 

years 7 persons (10.29%) 41-45 years 34 persons (50.00%) 46 years above 18 persons (26.48%) occupation – civil 

servant 20 persons (29.41%) personnel business 21 persons (30.89%) 3 persons (4.44%) official government 10 

persons (14.70%) government organization 3 persons (4.40%) monks 11 persons (16.18%) and 57 laymen. A 

questionnaire was used to collect and gather the data and information. The used statistics to analyze all data were 

percentage, mean, and standard derviation. In addition, T-test and F- test were also used in some part of research. 

 The finding showed that the students’ level of satisfaction towards the teaching by Professor (Honorary) 

Dr. Ananta Rusmee were as follows ; 1) In terms of the lecturer’s characteristics, his teaching preparation and 

readiness, and the academic level management as well as the academic level governance, the overall picture show a 

high satisfaction level. 2) When compared the results obtained from male students and those from female students, 

age, and occupations, the satisfaction level is high on all of the 3 aspects - the lecturer’s characteristics, his teaching 

preparation and readiness, and the academic level management as well as the academic level governance. 3) The 

variance among the groups as well as that within a group illustrated that at least 1 group had different level of 

variance compared with the other groups-sig = 0.47, statistical significance at 0.05. 4) As seen from the opinions 

and other suggestions given by the students based on the score levels (from maximum to minimum)–firstly, the 

lecturer taught professionally and with no flaw, the university held many activities which impacted to the academic 

activities in class, the lecturer should focus on making sure that all students understood thoroughly as each of them 

came from different background, the teaching method was captivating and could trigger the students’ attention, the 

lecturer was knowledgeable on what he taught, extra teaching hours should be added, how the lecture taught was 

fascinating, some students arrived class late and were lack of responsibility. 

Keywords : satisfaction, lecture taught, political science research methodology 1 and 2 subject
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บทน�า

 กำรเรียนและกำรสอนเป็นคสำที่มักใช้คู่กันเรียก

รวมกันว่ำ “กำรเรียนกำรสอน” ทั้งนี้คสำทั้งสองมีควำม

สมัพนัธ์กนั ทัง้กำรสอนและกำรเรยีนต่ำงเป็นกระบวนกำร 

ที่เกี่ยวเนื่องกัน กำรสอนเป็นกำรตั้งใจกระทสำให้เกิด

กำรเรียนรู้ และกำรสอนที่ดีย่อมทสำให้เกิดกำรเรียนรู้ 

ได้ดี ผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบำทสสำคัญในกำรทสำให้ผู้เรียน

เกดิกำรเรยีนรู ้ผูส้อนทีด่สีอนอย่ำงมหีลกักำร มคีวำมรูแ้ละ

มทีกัษะจะช่วยให้ผูเ้รยีนเรยีนอย่ำงมคีวำมหมำย มคีณุค่ำ

เป็นกำรประหยัดเวลำและป้องกันกำรสูญเปล่ำ ดังน้ัน 

ผูส้อนจงึควรมคีวำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกบักำรเรยีนกำรสอน 

ทั้งในด้ำนควำมหมำยลักษณะองค์ประกอบ หลักกำร

สอน หลักกำรเรียนรู้ตลอดจนควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

หลกักำรสอนกบัหลกักำรเรยีนรู ้ตลอดจนควำมสมัพนัธ์

ระหว่ำงหลักกำรสอนกับหลักกำรเรียนรู้ เพื่อจะได้นสำ

ไปปฏิบัติ ทสำให้กำรสอนบรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

[1] บุคคลโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะเข้ำใจว่ำ กำรสอน  

คอื กำรถ่ำยทอดเนือ้หำวชิำ โดยใช้วธิบีอกให้ทสำ ให้จสำ ให้จด 

และนสำไปท่องจสำ เพื่อทสำกำรสอนต่อไป แต่ในแวดวง

ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำจะเข้ำใจว่ำกำรสอนมิได้

หมำยถึง กำรบอกให้ทสำ ให้จสำ ให้จด แต่เพียงอย่ำงเดียว 

กำรสอนมีควำมหมำยลึกซ้ึงกว่ำน้ัน กล่ำวคือวิธีกำรใด 

ก็ตำมที่ครูนสำมำใช้เพื่อให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู ้  

เรียกได้ว่ำเป็นกำรสอนทั้งสิ้น [2]

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นระบบหน่ึงท่ีเป็น

ส่วนย่อยในส่วนหนึ่งของระบบกำรศึกษำ หรือระบบ

โรงเรียน ซึ่งมีควำมเก่ียวพันซ่ึงกันและกัน ส่วนที่

สสำคัญคือ กระบวนกำรเรียนกำรสอนผู้สอนและผู้เรียน 

กำรสอนจะมีประสิทธิภำพมำกเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับ

ควำมสัมพันธ์ของส่วนหน่ึงในระบบ กำรตรวจสอบ

ประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนจะทสำได้โดยกำร

ประเมินผล และเมื่อผลที่ออกมำยังมีควำมบกพร่องจึง

จะต้องไปปรับปรุงส่วนประกอบต่ำง ๆ ต่อไป [3]

 กำรสอนและกำรเรยีนรูม้คีวำมเกีย่วข้องสมัพนัธ์

กันกำรสอน คือ กระบวนกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง 

ผู้สอนกับผู้เรียนเพ่ือทสำให้ผู้เรียนเกิดกำรเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมตำมจุดประสงค์ที่กสำหนดไว้ กำรเรียนรู้ คือ 

กระบวนกำรที่ผู้เรียนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

อันเนื่องมำจำกประสบกำรณ์ เป้ำหมำยของกำรสอน 

คือ กำรมุ่งให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ดี [4] ดังนั้น เพื่อ

ให้กำรสอนบรรลุตำมเป้ำหมำย ผู้สอนต้องจัดกำรสอน

อย่ำงมีกระบวนกำรและให้ครบองค์ประกอบของกำร

สอน อันได้แก่ กำรตั้งจุดประสงค์กำรสอน กำรกสำหนด

เนื้อหำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนกำรใช้สื่อ 

กำรสอน และกำรวัดผลประเมินผลผล นอกจำกนี้ผู้สอน

ควรได้คสำนงึถงึหลกัพืน้ฐำนในกำรสอน ลกัษณะกำรสอน 

ที่ดี และปัจจัยส่งเสริมกำรเรียนรู ้ตลอดจนรู ้จักใช้ 

หลักกำรสอนให้สอดคล้องกับหลักกำรเรียนรู ้ ก็จะ 

ช่วยให้กำรเรียนกำรสอนประสบผลสสำเร็จได้ตำม 

จุดมุ่งหมำยของหลักสูตร [5]

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำใน

กำรสอนของ ศ. (เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมีที่เรียนวิชำ

ระเบยีบวธิวีจิยัทำงรฐัศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศกึษำ 2558-

2559 มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั วทิยำลยั

สงฆ์ชัยภูมิ

 2. เพือ่ศกึษำระดบัควำมพงึพอใจของนกัศกึษำ

ในกำรสอนของ ศ. (เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี ที่เรียน

วิชำระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 

2558-2559 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ

 3. เพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำง 

เพศ อำยุ และอำชีพ ของนักศึกษำในกำรสอนของ  

ศ. (เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี ที่เรียนวิชำระเบียบวิธี

วิจัยทำงรัฐศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2558-2559 

มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั วทิยำลยัสงฆ์ 

ชัยภูมิ

 4. เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

อื่น ๆ เก่ียวกับควำมพึงพอใจของนักศึกษำในกำรสอน

ของ ศ. (เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี ที่เรียนวิชำระเบียบ

วิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2558-2559 
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มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั วทิยำลยัสงฆ์

ชัยภูมิ

วิธีด�าเนินการวิจัย

  ประชากร

 ผูว้จิยัใช้ประชำกรท่ีเป็นนักศกึษำระดับปริญญำตรี  

วิชำเอกรัฐศำสตร์ ที่ เรียนวิชำระเบียบวิธีวิจัยทำง

รัฐศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2558-2559 จสำนน 68 

รูป/คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย

 เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช ้ ใ น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ วิ จั ย  เ ป ็ น

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักศึกษำในกำรสอน

วิชำระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 

2558-2559 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ ที่ผู ้วิจัยสร้ำงขึ้นจสำนวน 1 ฉบับ 

ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้

 ต อ น ท่ี  1  เ ป ็ น ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู ้ ต อ บ

แบบสอบถำม มี 3 ข้อ คือ 1) เพศ 2) อำยุ 3) อำชีพ

 ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน 

มี 3 ด้ำน คือ 1) ด้ำนบุคลิกลักษณะของครูผู้สอน มี 10 

ข้อย่อย (1) กำรแต่งกำยเรียบร้อยถูกต้อง (2) บุคลิกภำพ

คล่องแคล่วมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง และเหมำะสมกับ

กำรเป็นครู (3) มีควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำที่สอน  

(4) ยิม้แย้มแจ่มใสมอีำรมณ์ขนั และมัน่คงในอำรมณ์ (5) 

มปีฏภิำณไหวพรบิในกำรแก้ไขปัญหำ (6) มคีวำมรบัผดิ

ชอบสูง ตรงต่อเวลำ (7) มีระเบียบวินัย วำงตัวเหมำะสม 

(8) มมีนษุยสัมพนัธ์ทีด่แีละยอมรบัฟังควำมคดิเหน็ของ

ผู้อื่น (9) ใช้ภำษำได้ถูกต้องชัดเจน (10) สนใจผู้เรียนได้

ทัว่ถงึ 2) ด้ำนกำรเตรยีมกำรสอน ม ี10 ข้อย่อย (1) เตรยีม

กำรสอนล่วงหน้ำ (มีโครงกำรสอน) (2) เตรียมเอกสำร

ประกอบกำรสอนได้ดี (3) กสำหนดกิจกรรมกำรสอนได้

สอดคล้องกับควำมมุ่งหมำยและเน้ือเรื่อง (4) กสำหนด

วธิกีำรวดัผลครบถ้วนตำมจดุประสงค์เชงิพฤตกิรรม (5) 

เนื้อหำเหมำะสมกับเวลำที่กสำหนดไว้ (6) เขียนภำษำได้

ถูกต้องทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ (7) มีกำรนสำเข้ำ

สู่บทเรียนได้ดี (8) สอนได้น่ำสนใจ เสียงดังชัดเจน (9) 

ใช้อุปกรณ์กำรสอนได้เหมำะสม (10) มีวิธีกำรสรุปผล 

กำรเรียนได้ดี 3) ด้ำนกำรจัดชั้นและกำรปกครองชั้น (1)  

จัดช้ันเรียนได้เหมำะสมกับสภำพห้องเรียน (2) ดูแล

ควำมสะอำดของห้องเรยีนและสร้ำงบรรยำกำศกำรเรยีน 

(3) ควบคมุชัน้เรยีนได้ด ี(4) ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วม 

ในบรรยำกำศของห้องเรียน (5) มีควำมเข้ำใจผู้เรียน 

ได้ดี (6) มีควำมสนใจผู้เรียนทั่วทุกคน (7) เป็นกันเอง

กับผู้เรียน (8) ไม่เคร่งเครียดและรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบำ  

(9) ตรวจเช็คช่ือทุกครั้งที่ทสำกำรสอนจบ (10) มีกำร 

มอบหมำยงำนล่วงหน้ำได้ดี

 ตอนที ่3 เป็นควำมคดิเหน็และข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  

ที่ผู้ตอบแสดงควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ทสำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

ในขณะทสำกำรสอนตั้งแต่ ปีกำรศึกษำ 2558 และ 2559 

ที่เรียนวิชำระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 1 และ 2 สำขำ

วชิำรฐัศำสตร์ มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั 

วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ รวมประชำกรทั้งสิ้น 81 รูป/คน  

และได้แบบสอบถำมคนื 68 รปู/คน คดิเป็นร้อยละ 83.95 

ตำมลสำดับ

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นสำแบบสอบถำม

ที่เก็บและรวบรวมข้อมูลได้จสำนวน 68 ฉบับ แล้ว

นสำไปวิเครำะห์ค่ำทำงสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS  

for Windows (Statistical Package for the Social  

S c i e n c e  f o r  W i n d o w s )  ต ำ ม ลส ำ ดั บ ต ่ อ ไ ป นี้  

1) แบบสอบถำมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

นสำไปหำร้อยละ (Percentage) 2) แบบสอบถำม 

เพื่อประเมินควำมพึงพอใจ 3 ด้ำน นสำไปคสำนวณ 

หำค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 3) แบบสอบถำม

เพื่อประเมินควำมพึงพอใจ 3 ด้ำน นสำไปคสำนวณ 

หำค่ำ t-test และ F-test ระหว่ำง เพศ อำยุและอำชีพ  

4) แบบสอบถำมเพื่อประเมินควำมพึงพอใจ 3 ด้ำน 

นสำไปคสำนวณหำค่ำควำมแปรปรวนระหว่ำงกลุ่มและ

ภำยในกลุ่ม

 \
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สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย

 จำกกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำใน

กำรสอนของ ศ. (เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี ที่เรียนวิชำ 

ระเบยีบวธิวีจิยัทำงรฐัศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศกึษำ 2558-

2559 มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั วทิยำลยั

สงฆ์ชัยภูมิ ผู้วิจัยเสนอผลและสรุปผลดังนี้

 1. นกัศกึษำจสำนวน 68 รปู/คน มผีลกำรประเมนิ

ดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

1) เพศ - พระภิกษุ/สำมเณร 11 รูป/คน (16.18%) ชำย 

36 คน (25.94%) หญิง 21 คน (30.88%) 2) อำยุ 20-30 ปี 

2 คน (2.94%) 31-35 ปี 7 คน (10.29%) 36-40 ปี 7 คน 

(10.29%) 41-45 ปี 34 คน (50.00%) 46 ปี ขึ้นไป 18 คน 

(26.48%) 3) อำชพี รบัรำชกำร 20 คน (29.41 %) T\ธรุกจิ

ส่วนตัว 21 คน (30.89 %) ไม่ได้ประกอบอำชีพ 3 คน 

(4.41%) พนกังำนรำชกำร 10 คน (14.70 %) รฐัวสิำหกจิ 

3 คน (4.40%) นักบวช 11 คน (16.18 %)

 ตอนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบักำรเรยีนกำรสอน ดงันี ้1) 

ด้ำนบคุลกิลกัษณะของครผููส้อน จสำนวน 10 ข้อย่อย โดย

ภำพรวมมคีวำมพงึพอใจในระดบัมำก 2) ด้ำนกำรเตรยีม

กำรสอน จสำนวน 10 ข้อย่อย มีโดยภำพรวมมีควำมพึง

พอใจในระดับมำก 3) ด้ำนกำรจัดชั้นและกำรปกครอง

ชั้น จสำนวน 10 ข้อย่อย โดยภำพรวมมีควำมพึงพอใจใน

ระดับมำก 

  2. กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน 

มำตรฐำนระหว่ำง เพศชำยและเพศหญิง ด้ำนบุคลิก 

ลักษณะของครูผู ้สอน โดยภำพรวมมีควำมพึงพอใจ 

ในระดับมำก ที่ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ

ที่ระดับ 0.05

  3. กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มำตรฐำน ระหว่ำง เพศชำยและเพศหญิงด้ำนกำรเตรียม 

กำรสอน โดยภำพรวมมีควำมพึงพอใจในระดับมำก  

ที่ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05

  4. กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มำตรฐำน ด้ำนกำรจัดชั้นและกำรปกครองชั้น โดยภำพ

รวมมคีวำมพงึพอใจในระดบัมำก ทีไ่ม่แตกต่ำงกนัอย่ำง

มีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05

 5. กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน ระหว่ำง อำยุ โดยภำพรวมมีควำมพึงพอใจ

ระดับมำกทั้ง 3 ด้ำน คือ ด้ำนบุคลิกลักษณะของคร ู

ผู้สอน ด้ำนกำรเตรียมกำรสอน และด้ำนกำรจัดชั้นและ

กำรปกครองชั้น ที่มีค่ำไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญ

ทำงสถิติที่ระดับ 0.05

  6. กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน ระหว่ำง อำชีพ โดยภำพรวมมีควำมพึงพอใจ 

ระดับมำกทั้ง 3 ด้ำน คือ ด้ำนบุคลิกลักษณะของ 

ครูผู้สอน ด้ำนกำรเตรียมกำรสอน และด้ำนกำรจัดชั้น 

และกำรปกครองชั้นที่มีค ่ำไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมี 

นัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05

  7. ก ำ ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห ์ ค ว ำ ม

แปรปรวนระหว่ำงกลุ ่มและภำยในกลุ ่มต่อควำม 

พึงพอใจของนักศึกษำ ด ้ ำนบุคลิกลักษณะของ 

ครูผู้สอนSS = 7.290, MS.236, .099, F2.399, sig.047 

ด้ำนกำรเตรียมกำรสอน SS = 10.541, MS.234, .151, 

F1.550, sig.188 และด้ำนกำรจดัช้ันและกำรปกครองช้ัน 

SS = 10.432, MS.097, .160, F.060, sig.696 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

 จำกกำรตอบแบบสอบถำมของนักศึกษำใน 

กำรสอนของ ศ. (เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี ทั้ง 3 ด้ำน 

คือ ด้ำนบุคลิกลักษณะของครูผู้สอน ด้ำนกำรเตรียม 

กำรสอน และด้ำนกำรจดัชัน้และกำรปกครองชัน้ มค่ีำเฉลีย่ 

โดยภำพรวมระดับมำก ผู้สอนควรปรับปรุงและแก้ไข

กำรเรียนกำรสอน ให้อยู่ในระดับมีควำมพึงพอใจมำก

ที่สุดโดยแต่ละด้ำนนั้นจะปรับปรุงในด้ำนใดบ้ำง

 1.  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ ควรทสำกำรวิจัยเรื่อง “สมรรถภำพ

ด้ำนกำรสอนของอำจำรย์ทั้งสองคณะ คือ คณะพุทธ

ศำสนำ และคณะสังคมศำสตร์”

 2. ควรทสำกำรวจิยัเรือ่ง “ปัจจยัทีส่่งผลต่อควำม

พึงพอใจในกำรสอนของอำจำรย์มหำวิทยำลัยมหำจุฬำ

ลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ”
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 3. ควรทสำกำรวิจัยเรื่อง “ควำมพึงพอใจในกำร

เรียนกำรสอนของนกัศกึษำมหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณ

รำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ”
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 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทางวิชาการกับประสิทธิผลงานวิชาการของสถานศึกษา
ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

The Relationship between Academic Leadership and Academic Effectiveness 
in schools under the Office of Bangkok Primary Educational 

Service Area, Bangkhuntiaen

 1* นักศึกษำหลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ วิทยำลัยทองสุข เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
 2 รองศำสตรำจำรย์ ดร. อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

วิทยำลัยทองสุข เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

ละไมพร พูลเมือง 1*

Lamaiporn Pulmuang 1*

ปิยะนำถ บุญมีพิพิธ 2

Piyanart Bunmepipit 2

บทคัดย่อ

 กำรวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) ระดับภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรและครูในสถำนศึกษำ 

2) ระดบัประสิทธผิลของงำนวชิำกำรของสถำนศึกษำ 3) ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงภำวะผูน้สำทำงวชิำกำรของผูบ้รหิำรและ

ครกูบัประสทิธผิลงำนวชิำกำรของสถำนศกึษำ กลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจิยัคอื ผูบ้รหิำร จสำนวน 15 คน ครจูสำนวน 260 

คนและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ จสำนวน 45 คน รวมจสำนวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย เป็นแบบสอบถำม

เกี่ยวกับภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรและครูในสถำนศึกษำและประสิทธิผลของงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 

1 ฉบับเป็นแบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likt) วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำร้อยละ  

ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่ำงง่ำยของเพียร์สัน

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ภำวะผู้นสำทำงวิชำกำร โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก และเม่ือพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ  

ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำกโดยเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ ด้ำนกำรมีวิสัยทัศน์ในกำรจัดกำรศึกษำ 

ให้ทันกำรเปลี่ยนแปลง ด้ำนควำมเป็นผู้นสำในกำรริเริ่มกำรใช้นวัตกรรมเพ่ือกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรส่งเสริม 

กำรนสำเทคโนโลย ีสำรสนเทศและกำรสือ่สำรมำใช้ในกำรปฏริปูกำรเรยีนรู ้ด้ำนกำรแสวงหำควำมรูใ้หม่ ๆ  มำปรบัใช้ 

ตลอดเวลำและด้ำนกำรมีศักยภำพในกำรพ่ึงพำตนเองในกำรพัฒนำงำนวิชำกำร 2) ประสิทธิผลงำนวิชำกำรของ 

สถำนศึกษำ โดยภำพรวมและรำยด้ำนทุกด้ำนอยู่ในระดับมำกโดยเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้  

ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน ด้ำนหลักสูตร ด้ำนกำรวัดผลประเมินผล ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 3) ภำวะผู้นสำ 

ทำงวชิำกำรของผู้บรหิำรและครมูคีวำมสัมพันธ์กบัประสทิธผิลของงำนวชิำกำรในสถำนศกึษำ สงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ที ่

กำรศึกษำ ประถมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียนในทำงบวกอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01

ค�าส�าคัญ : ภำวะผู้นสำทำงวิชำกำร ประสิทธิผลงำนวิชำกำร กำรจัดกำรเรียนรู้
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บทน�า

 ผู้บริหำรหรือผู้นสำทำงวิชำกำรของสถำนศึกษำ

ในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ต้องตระหนักใน

บทบำทกำรเป็นผูน้สำทีจ่ะต้องส่งเสรมิสนบัสนนุเชญิชวน 

ให้ผู้อื่นเข้ำมำมีส่วนร่วม กำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดี เป็น

ปัจจัยสสำคัญที่จะทสำให้งำนนั้นบรรลุผลสสำเร็จซึ่งงำน

วิชำกำรเป็นงำนหลักที่สสำคัญท่ีสุดในกำรบริหำรและ

จัดกำรในโรงเรียน ที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องมีควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจในหลักกำรบริหำรงำนวิชำกำร กิจกรรม

งำนวิชำกำรที่สสำคัญอย่ำงหน่ึงและส่งเสริมภำวะผู้นสำ

ทำงวิชำกำรของครูให้สำมำรถเป็นผู้มีประสิทธิภำพใน

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ซ่ึงเป็นกระบวนกำรเรียนรู้  

เพื่อสร้ำงควำมเจริญงอกงำมของบุคคลและขยำยผล 

สู ่สังคมโดยกำรถ่ำยทอดควำมรู ้ กำรฝึกกำรอบรม  

กำรสืบสำนทำงวัฒนธรรม กำรสร้ำงสรรค์จรรโลง  

ควำมก้ำวหน้ำ ทำงวิชำกำร สร้ำงองค์ควำมรู้อันเกิด

จำกกำรจัดสภำพแวดล้อมในสังคมกำรเรียนรู้จะเป็น

ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคลเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และ

กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้

และคณุธรรมจรยิธรรมและวฒันธรรมในกำรดสำรงชวีติ 

สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข อันเป็นจุด

มุ่งหมำยของกำรศึกษำที่กล่ำวไว้ในพระรำชบัญญัติ

กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 โดยมุ่งส่งเสริมให้เด็กมี

พัฒนำกำรไปในทำงที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ทั้งต่อ

ตัวเด็กเอง ต่อสังคมและประเทศชำติต่อไปภำวะผู้นสำ

ของครูควรทสำให้ศิษย์และผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นถึงศักยภำพ

ของตนเองกำรสร้ำงควำมศรัทธำให้เกิดในตัวครู ครู

และภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรของครูนั้นครูจะต้องเป็นผู้

มีควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

สำมำรถให้ควำมรูเ้พือ่กำรพฒันำศกัยภำพกำรเรยีนรูข้อง

ศษิย์ ให้คสำปรกึษำปัญหำ  ครจูะต้องยอมรบัในควำมเป็น

ปัจเจกบุคคล ครูต้องยอมรับในควำมแตกต่ำงของเด็ก

แต่ละคน  ครูที่มีภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรควรจะต้อง เป็น

ผู้ที่ทันเหตุกำรณ์ข่ำวสำร อยู่ตลอดเวลำ  เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่

เรียนหำข้อมูล ควำมรู้ใหม่ ๆ  อยู่ตลอด  มีข้อมูลเกี่ยวกับ 

เด็กแต่ละคนที่ตนรับผิดชอบ  สนับสนุนให้เด็กกล้ำที่

Abstract

 The purposes of this research were to study 1) the level of academic leadership in school, 2) the level  

of academic effectiveness in school, 3) the relationship between academic leadership and academic effectiveness  

in the schools under the Office of Bangkok Primary Educational Service Area, Bangkhuntiaen.The samples consisted 

of 15 administrators, 260 teachers, and 45 school committee, 320 respondents in total. The research instrument was  

a 5 level rating scale questionnaire. The data were analyzed usingpercentage, mean, standard deviation, and Pearson’ 

simple correlation analysis.

 The research results were as follows ; 1) The academic leadership of the school administrators and teacher 

was at a high level in overall aspects ; ranking in descending order from the highest mean score as the having vision 

to change literacy for learning management, the leadership on educational innovation for teaching, the ICT extension 

and communication for reformist learning, the finding for new knowledge, and the self potential in academic 

development, respeetively. 2) The academic effectiveness were at high level in all aspects ; ranking in descending  

order from the highest mean score as the instructional media, curriculum, assessment, and the instructional 

management. 3) The academic leadership of the school administrators and teachers had positive correlation  

with the academic effectiveness at 0.01 level of significance. 

Keywords : academic leadership, academic effectiveness, learning management
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จะแสดงออกซึ่งควำมเป็นผู้นสำ ให้เด็กได้ทสำงำนร่วม

กันเป็นกลุ่มและท้ำทำย ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดริเริ่ม

สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ๆ กำรทสำในสิ่งที่ถูกต้อง สนับสนุน

ในควำมถนัดของเด็กแต่ละคนและนี่คือส่วนหนึ่งของ

ภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรของครูแต่จำกกำรประเมินผล

ด้ำนผูเ้รยีนของสสำนกังำนรบัรองมำตรฐำนและประเมนิ

คุณภำพกำรศึกษำ พบว่ำ ประสิทธิผลด้ำนคุณภำพของ 

ผูเ้รยีนยงัอยูใ่นระดบัทีย่งัไม่เป็นทีน่่ำพอใจ มทีัง้ระดบัดี 

พอใช้และปรบัปรงุ และหลงักำรประเมนิโรงเรยีนมกีำร

ดสำเนนิงำนปรบัปรงุทกุภำคส่วนตำมผลกำรประเมนิ โดย

เน้นกำรพัฒนำงำนวิชำกำรโดยผู้บริหำรได้แสดงควำม

เป็นผู้นสำทำงวิชำกำรแต่ละระดับอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ

กำรดสำเนินงำนท่ีสอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำร 

มุ่งสู่โรงเรียนคุณภำพ จัดให้มีกำรวัดผลและประเมิลผล

ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลกัสตูร พฒันำผลสมัฤทธิท์ำงกำร

เรียนของนักเรียนทสำให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษำในควำม

เปลีย่นแปลงในเรือ่งภำวะผูน้สำทำงวชิำกำรของผูบ้รหิำร

โดยสนใจที่จะศึกษำวิจัยเรื่อง“ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรกับประสิทธิผลงำนวิชำกำรของ

สถำนศึกษำ” ภำยในเขตบำงขุนเทียนในครั้งนี้ เพื่อนสำ

ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำภำวะผู้นสำทำง

วิชำกำรของผู้บริหำรในสถำนศึกษำกำรจัดกิจกรรม

กำรเรียนกำรสอน อันเป็นกำรเสริมงำนวิชำกำรให้มี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงข้ึนเป็นลสำดับ อย่ำง

ต่อเนื่องและยั่งยืนและอนำคตเพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำ

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษำระดับภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรของ 

ผู้บริหำรในสถำนศึกษำ

 2. เพือ่ศกึษำระดบัประสทิธผิลของงำนวชิำกำร

ของสถำนศึกษำ 

 3. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะผู้นสำ

ทำงวิชำกำรของผู้บริหำรกับประสิทธิผลงำนวิชำกำร

ของสถำนศึกษำ

วิธีด�าเนินการ

 1. ประชากรที่ใช้ในกำรวิจัย ผู ้วิจัยกสำหนด

ประชำกรเป็นโรงเรียนในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที ่

กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน 

จสำนวน 16 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหำรโรงเรียน 

จสำนวน 16 คน ครู จสำนวน 805 คน คณะกรรมกำร 

สถำนศกึษำ จสำนวน 144 คนรวมประชำกร จำกโรงเรยีน 

16 โรงเรียน จสำนวน 965 คน 

 2. กลุ ่มตัวอย่าง ผู ้วิจัยใช้กำรกสำหนดขนำด

กลุ่มตัวอย่ำงโดยเปิดตำรำงของเครจซี่และมอร์แกน 

(Krejcie&Morgan) [1] จำกจสำนวน 16 โรงเรียน  

ได้กลุ่มตัวอย่ำง จสำนวน 15 โรงเรียน และใช้วิธีกำรสุ่ม 

อย่ำงง่ำย (simple random sampling) ด้วยวธิกีำรจบัฉลำก

ออก 1 โรงเรียน เหลือ 15 โรงเรียน โดยกสำหนดผู้ตอบ

แบบสอบถำมจำก 15 โรงเรียน ดังนี้

  2.1 ผูบ้รหิำรกสำหนดแบบเจำะจง (purposive 

sample) จสำนวน 15 คน หมำยถึง ผู้อสำนวยกำรโรงเรียน

หรอืผูท้สำหน้ำทีท่ัง้ 15 โรงเรยีนโดยให้ตอบแบบสอบถำม

ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

  2.2 ครู ใช้วิธีกำรเปิดตำรำงเครจซี่และ

มอร์แกน (Krejcie& Morgan) จำก จสำนวน 805 คน ได้

ตวัอย่ำง 260 คน และใช้วธิกีำรเทยีบสดัส่วนจำกจสำนวน

ครูจริงแต่ละโรงเรียนและใช้วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย ด้วย

วิธีกำรจับฉลำกในกำรกสำหนดตัวบุคคลในกำรตอบ

แบบสอบถำมของแต่ละโรงเรียน

  2.3 คณะกรรมกำรสถำนศกึษำ กสำหนดแบบ

เจำะจง (purposive sample) โรงเรียนละ 3 คน รวมคณะ

กรรมกำรทีต่อบแบบสอบถำม จำก 15 โรงเรยีน จสำนวน 

45 คน และใช้วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย ด้วยวิธีกำรจับฉลำก 

ในกำรกสำหนดตัวบุคคลในกำรตอบแบบสอบถำม  

รวมกลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ในงำนวจิยันีท้ัง้สิน้จสำนวน 320 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ้ ใ น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ค รั้ ง นี้ เ ป ็ น

แบบสอบถำม เพื่อศึกษำระดับภำวะผู้นสำทำงวิชำกำร

ข อ ง ผู ้ บ ริ ห ำ ร ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ ใ น

สังกัดกรุงเทพมหำนคร กรณีศึกษำโรงเรียนในเขต
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บำงขุนเทียน ซึ่งแบบสอบถำมดังกล่ำวได้สร้ำงขึ้นมำ

จำกตัวแปร กำรทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและงำนวิจัย 

ทีเ่กีย่วข้อง แล้วนสำมำเป็นกรอบแนวคดิในกำรศกึษำให้มี

ควำมเหมำะสม ครอบคลมุตวัแปร เนือ้หำ วตัถปุระสงค์ 

แบบสอบถำมได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำมจสำนวน 4 ข้อ 

ประกอบด้วย เพศ อำยุ สถำนะ ระดับกำรศึกษำ ตอน

ที่ 2 เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกับภำวะผู้นสำทำงวิชำกำร

ของผู้บริหำร ประกอบด้วย 1) กำรมีวิสัยทัศน์ในกำร

จัดกำรศึกษำให้ทันกำรเปลี่ยนแปลงจสำนวน 8 ข้อ 2) 

ควำมเป็นผู ้นสำในกำรริเร่ิมกำรใช้นวัตกรรมเพ่ือกำร

เรียนกำรสอนจสำนวน 8 ข้อ 3) กำรส่งเสริมกำรนสำ

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำร

ปฏิรูปกำรเรียนรู้จสำนวน 6 ข้อ 4) กำรมีศักยภำพในกำร

พึ่งพำตนเองในกำรพัฒนำงำนวิชำกำร จสำนวน 8 ข้อ 5) 

กำรแสวงหำควำมรูใ้หม่ ๆ  มำปรบัใช้ตลอดเวลำ จสำนวน 

8 ข้อ รวมแบบสอบถำมตอนที่ 2 จสำนวน 38 ข้อตอนที่ 

3 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับประสิทธิผลงำนวิชำกำร

ของสถำนศึกษำในสังกัดกรุงเทพมหำนคร กรณีศึกษำ

โรงเรียนในเขตบำงขุนเทียน ประกอบด้วย 1) ด้ำน

หลักสูตร จสำนวน 8 ข้อ 2) ด้ำนจัดกำรเรียนกำรสอน 

จสำนวน 8 ข้อ 3)ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอนจสำนวน 8 ข้อ  

4) ด้ำนกำรวดัผลและประเมนิผล จสำนวน 8 ข้อรวม 32 ข้อ 

รวมแบบสอบถำมทัง้ส้ิน จสำนวน 70 ข้อ ซึง่ระดบัคะแนน

ภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรของผู้บริหำร กับประสิทธิผลงำน

วิชำกำรของสถำนศึกษำในสังกัดกรุงเทพมหำนคร

 การสร้างเครื่องมือในการศึกษา

 ผู ้วิจัยนสำร่ำงแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นเสนอ

อำจำรย์ที่ปรึกษำและผู้ทรงคุณวุฒิ จสำนวน 3 คน ตรวจ

สอบควำมเที่ยงตรงในเนื้อหำ (Content validity) และ

พิจำรณำควำมเหมำะสมของสสำนวนภำษำท่ีใช้ส่ือ 

ควำมหมำยให้ชัดเจน โดยใช้ดัชนีควำมสอดคล้องโดย

ใช้ค่ำ IOC (Index of Item Objective Congruence) โดย

กำรนสำแบบสอบถำมทีส่ร้ำงขึน้ไปให้ผูท้รงคณุวฒุ ิ3 คน

พจิำรณำลงควำมเหน็ โดยมเีกณฑ์กำรแปลคะแนน ดงันี้ 

+1 หมำยถงึ แน่ใจว่ำข้อคสำถำมนัน้สอดคล้อง 0 หมำยถงึ

ไม่แน่ใจว่ำข้อคสำถำมนั้นสอดคล้อง  -1 หมำยถึง แน่ใจ

ว่ำข้อคสำถำมนั้นไม่สอดคล้อง

 จำกนั้นนสำค่ำคะแนนของผู้เชี่ยวชำญในแต่ละ

ข้อมำรวมกันเพ่ือหำค่ำควำมสอดคล้องจำกสูตรดัชนี

ควำมสอดคล้อง (Item-Objective Congruence Index : 

IOC) จำกแนวคิดของกรมวิชำกำร [2] ด้วยเกณฑ์รำย

ข้อและรำยฉบับ เท่ำกับ 0.5 ขึ้นไป กำรแปลผลค่ำดัชนี 

ควำมสอดคล ้องระหว ่ำง 0.5-1.0 แสดงว ่ำ เป ็น

แบบสอบถำมที่ใช้ได้ ซึ่งแบบสอบถำมฉบับนี้มีค่ำ IOC 

ทั้งรำยข้อและรำยฉบับเท่ำกับ 1.0 ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์

จึงนสำไปใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยในครั้งนี้

 นสำแบบสอบถำมทีป่รบัปรงุแก้ไขตำมคสำแนะนสำ

ของผู้เช่ียวชำญและอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพียงเล็กน้อย คือ 

ปรบัขนำดอกัษร ปรบัถ้อยคสำ เพือ่นสำ มำทสำแบบสอบถำม

ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนสำไปหำค่ำควำมเชื่อมั่น (reliability) 

ของแบบสอบถำมอกีครัง้ โดยนสำไปให้ผูบ้รหิำร ครแูละ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำของโรงเรียนวัดเลำ ซึ่งไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่ำง ทสำแบบสอบถำมฉบับน้ี จสำนวน 30 คน  

ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถำมกลับคืนมำวิเครำะห์หำค่ำควำม

เช่ือมั่นตำมกรรมวิธีของครอบบัค (Cronbach Alpha 

Coefficient) [3] ซึ่งแบบสอบถำมฉบับนี้มีค่ำ Alpha 

เท่ำกับ 0.694 เป็นไปตำมเกณฑ์ นสำไปใช้ในกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลต่อไป

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรศึกษำครั้งนี้ ผู้วิจัยนสำ

ผลคะแนนที่ได้จำกแบบสอบถำมทั้งหมดไปวิเครำะห์

ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำง

สถิติ

 ต อ น ที่  1  ป ั จ จั ย ส ่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู ้ ต อ บ

แบบสอบถำมวเิครำะห์ข้อมลูโดยใช้ควำมถี ่(Frequency) 

และร้อยละ (Percentage) นสำเสนอข้อมูลในรูปตำรำง

ประกอบคสำบรรยำย

 ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรของ

ผูบ้รหิำรและคร ูใช้ค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 

 ตอนที่ 3 ประสิทธิผลงำนวิชำกำรของสถำน

ศึกษำในสังกัดกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน
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วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน

มำตรฐำน และทดสอบควำมสัมพันธ์ของตัวแปร 

โดยใช้สหสัมพันธ์อย่ำงง่ำยของเพียร์สัน (Pearson’ 

Simple Correlation) และแปลควำมหมำย ค่ำสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์ โดยใช้เกณฑ์จำก ชูศรี วงศ์รัตนะ [4]

 ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่ำเท่ำกับ 0.30 

หรือตส่ำกว่ำ หมำยควำมว่ำ ภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรและ

ประสิทธิผลงำนวิชำกำรของผู้บริหำรและครูในสถำน

ศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำ

กรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีนมคีวำมสมัพนัธ์กนัอยู่

ในระดับตส่ำ

 ค ่ ำ สัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ ์  มีค ่ ำ เท ่ ำกับ 

0.31-0.70 หมำยควำมว่ำ ภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรและ

ประสิทธิผลงำนวิชำกำรของผู้บริหำรและครูในสถำน

ศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน มีควำมสัมพันธ์กัน

อยู่ในระดับปำนกลำง

 ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่ำเท่ำกับ 0.71 

ขึ้นไป หมำยควำมว่ำ ภำวะผู ้นสำทำงวิชำกำรและ

ประสิทธิผลงำนวิชำกำรของผู้บริหำรและครูในสถำน

ศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน มีควำมสัมพันธ์กัน

อยู่ในระดับสูง 

 และพิจำรณำทิศทำงของควำมสัมพันธ์จำก

ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่คสำนวณได้ กล่ำวคือ ถ้ำ

ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นไปในทำงบวก แสดงว่ำ 

ตัวแปรทั้งสองมีควำมสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตำมกัน 

แต่ถ้ำค่ำสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เป็นไปในทำงลบแสดงว่ำ

ตัวแปรทั้งสองมีควำมสัมพันธ์ในทำงตรงข้ำมหรือผกผัน

สรุปผลการวิจัย

 จำกผลกำรศึกษำผู้วิจัยนสำผลกำรวิจัยมำสรุปได้

ดังนี้

 1. ภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรสถำน

ศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียนโดยภำพรวม

อยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำแยกเป็นรำยด้ำน พบว่ำ

ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด

คือ ด้ำนกำรมีวิสัยทัศน์ในกำรจัดกำรศึกษำให้ทัน

กำรเปลี่ยนแปลง รองลงมำคือ ด้ำนควำมเป็นผู้นสำใน 

กำรรเิริม่กำรใช้นวตักรรมเพือ่กำรเรยีนกำรสอนด้ำนกำร

ส่งเสรมิกำรนสำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรมำ

ใช้ในกำรปฏิรปูกำรเรยีนรูด้้ำนกำรแสวงหำควำมรูใ้หม่ ๆ  

มำปรับใช้ตลอดเวลำ และด้ำนกำรมีศักยภำพในกำร

พ่ึงพำตนเองในกำรพัฒนำงำนวิชำกำรตำมลสำดับ เม่ือ

พิจำรณำเป็นรำยด้ำนมีรำยละเอียดดังนี้

ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร 
ระดับความคิดเห็น

S.D. ระดับ ที่

1. ด้ำนกำรมีวิสัยทัศน์ในกำรจัดกำรศึกษำให้ทันกำรเปลี่ยนแปลง (X
1
) 4.35 0.19 มำก 1

2. ด้ำนควำมเป็นผู้นสำในกำรริเริ่มกำรใช้นวัตกรรมเพื่อกำรเรียนกำรสอน (X
2
) 4.17 0.23 มำก 2

3. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรนสำเทคโนโลยี สำรสนเทศ และกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ (X
3
) 4.16 0.26 มำก 3

4. ด้ำนกำรมีศักยภำพในกำรพึ่งพำตนเองในกำรพัฒนำงำนวิชำกำร (X
4
) 4.12 0.23 มำก 5

5. ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ๆมำปรับใช้ตลอดเวลำ (X
5
) 4.13 0.23 มำก 4

รวม 4.19 0.10 มำก

ตารางท่ี 1 ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนภำวะผูน้สำทำงวชิำกำรของผูบ้รหิำรในสถำนศกึษำในสงักดักรงุเทพมหำนคร 

เขตบำงขุนเทียนโดยภำพรวม (X
tot

)
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 จำกตำรำงที่  1 พบว่ำระดับภำวะผู ้นสำทำง

วิชำกำรของผู้บริหำรในสถำนศึกษำและครูในสังกัด

กรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน โดยรวมอยูใ่นระดบั

มำก และรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรมีวิสัยทัศน์ในกำร

จัดกำรศึกษำให้ทันกำรเปลี่ยนแปลง, ด้ำนควำมเป็น

ผูน้สำในกำรรเิริม่กำรใช้นวตักรรมเพือ่กำรเรยีนกำรสอน, 

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรนสำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำรมำใช้ในกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้, ด้ำนกำรแสวงหำ

ควำมรู้ใหม่ ๆ  มำปรับใช้ตลอดเวลำ, ด้ำนกำรมีศักยภำพ

ในกำรพึง่พำตนเองในกำรพฒันำงำนวชิำกำร ตำมลสำดบั

 2. ประสทิธผิลของงำนวชิำกำรในประสทิธผิล

งำนวิชำกำรของสถำนศึกษำในสังกัดสสำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  

เขตบำงขุนเทียน โดยภำพรวมอยู ่ ในระดับมำก  

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก

โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดคือ ด้ำนส่ือกำรเรียนกำร

สอน รองลงมำคือ ด้ำนหลักสูตรด้ำนกำรวัดผลและ

ประเมนิผล และด้ำนกำรจดักำรเรยีนกำรสอน ตำมลสำดบั 

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนมีรำยละเอียดเป็นดังนี้

ประสิทธิผลงานวิชาการของสถานศึกษา (Y
tot

) S.D. ระดับ ที่

1. ด้ำนหลักสูตร (Y
1
) 4.14 0.25 มำก 2

2. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (Y
2
) 4.08 0.23 มำก 4

3. ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน (Y
3
) 4.16 0.23 มำก 1

4. ด้ำนกำรวัดผลและประเมินผล (Y
4
) 4.10 0.20 มำก 3

รวม 4.12 0.11 มำก

 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำระดับประสิทธิผลงำน

วิชำกำรของสถำนศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่ 

กำรศกึษำประถมศกึษำ กรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน 

โดยรวมอยู่ในระดับมำก และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน 

พบว่ำ ประสิทธิผลงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ อยู่ใน

ระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำ

น้อยคือ ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน, ด้ำนหลักสูตร, ด้ำน

กำรวัดผลและประเมนิผล, ด้ำนกำรจดักำรเรยีนกำรสอน 

ตำมลสำดับ

 3. ควำมสัมพันธ ์ระหว ่ำงภำวะผู ้นส ำทำง

วิชำกำรกับประสิทธิงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ

ในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน

การอภิปรายผล

 จำกผลกำรวเิครำะห์ข้อมลูเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์

ระหว่ำงภำวะผู ้นสำทำงวิชำกำรกับประสิทธิผลงำน

วิชำกำรของสถำนศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่ 

กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน 

มปีระเดน็สสำคญัทีน่สำมำอภปิรำยผลตำมวตัถปุระสงค์ดงันี้

 1. ภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรสถำน

ศึกษำ ในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ผลกำรวิจัย 

โดยรวมอยู่ในระดับมำกและเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน 

พบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียงลสำดับจำกมำก 

ไปหำน้อย ดังนี้ ด้ำนกำรมีวิสัยทัศน์ในกำรจัดกำรศึกษำ

ให้ทันกำรเปลี่ยนแปลงมีควำมสัมพันธ์มำกที่สุดเพรำะ 

กำรจัดกำรศึกษำต้องให้ทันต่อยุคโลกำภิวัตน์ ที่ทันต่อ

ตารางที่ 2 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดับประสิทธิผลกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำในสังกัด

สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียนโดยรวมและรำยด้ำน
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กำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ผูบ้รหิำรต้องมคีวำม คดิเรว็  

ทสำเรว็เพ่ือให้ทนัต่อเหตกุำรณ์ในปัจจบุนั อ้ำงถงึใน สเุทพพงศ์  

ศรีวัฒน์ [5] หมำยถึง ระดับพฤติกรรมท่ีผู้นสำแสดงให้

เห็นในกำรจัดกำรหรือกำรทสำงำน เป็นกระบวนกำรที่

ผู้นสำมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงำน โดยกำรเปลี่ยนสภำพหรือ

เปลี่ยนแปลงควำมพยำยำมของผู้ร่วมงำนให้สูงขึ้นกว่ำ 

ควำมพยำยำมท่ีคำดหวังพัฒนำควำมสำมำรถของ 

ผู้ร่วมงำนไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภำพมำกข้ึน 

ทสำให้เกิดควำมตระหนักรู้ในภำรกิจและวิสัยทัศน์ของ

กลุ่ม จูงใจให้ผู้ร่วมงำนมองไกลเกินกว่ำควำมสนใจ

ของพวกเขำไปสู่ประโยชน์ของกลุ ่มหรือสังคม ซึ่ง

กระบวนกำรที่ผู ้นสำมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงำนจะกระทสำ

โดยผ่ำนองค์ประกอบเฉพำะ 4 ประกำร คือ กำรมี

อทิธพิลอย่ำงมอีดุมกำรณ์ กำรสร้ำงแรงบนัดำลใจ กำรก

ระตุ้นทำงปัญญำด้ำนควำมเป็นผู้นสำในกำรริเริ่มกำร

ใช้นวัตกรรมเพื่อกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรส่งเสริม

กำรนสำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรมำใช้ใน

กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ ๆ  มำ

ปรบัใช้ตลอดเวลำด้ำนกำรมศีกัยภำพในกำรพึง่พำตนเอง

ในกำรพัฒนำงำนวิชำกำร ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะผู้บริหำร

สถำนศกึษำ ในสงักดักรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน 

ได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพตำมบทบำทหน้ำท่ีควำม

รบัผดิชอบของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำในยคุของกำรปฏริปู

กำรศึกษำ เช่น กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองผ่ำนสื่อ

กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย กำรศึกษำดูงำน ศึกษำต่อ กำร

อบรมสัมมนำ เพือ่พฒันำควำมรูแ้ละสร้ำงเสรมิศกัยภำพ 

ให้มีทักษะ ควำมสำมำรถ ทสำให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ได้นสำไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรภำรกิจของ

สถำนศึกษำให้สำมำรถสอดรับและปรับตัวให้ทันกับ 

กำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในยุคโลกำภิวัตน์  

ที่มีควำมเจริญก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

มีกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำง ๆ เกิดข้ึนอย่ำงรวดเร็ว  

ซึ่งส่งผลให้ผู ้บริหำรยุคใหม่จะต้องปรับและพัฒนำ

ตนเองให้สำมำรถบริหำร และพัฒนำเสริมสร้ำงให้

องค์กำรมีกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อทสำงำน ให้สอดคล้อง 

เข้ำกับสถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง และเตรียมควำม

พร้อมรบัมอืกบัปัญหำทีอ่ำจเกดิขึน้ได้โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ 

ผูบ้รหิำรเป็นบคุลำกรทำงกำรศกึษำทีม่คีวำมสสำคญัในกำร

ที่จะขับเคลื่อนให้กำรศึกษำไทยเกิด กำรเปลี่ยนแปลงไป

สู่กำรปฏิรูปกำรศึกษำได้อย่ำงแท้จริง ผู้บริหำรจึงจสำเป็น

ต้องเป็นผู้นสำกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีเปี่ยมล้นด้วยคุณภำพ

และประสิทธิภำพ เนื่องด้วยควำมสสำเร็จขององค์กำร 

ไม่ว่ำจะเรยีกว่ำเป็นกำรบรหิำรทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิ ์(Results-

based Management) ประสิทธิภำพหรือประสิทธิผล

ล้วนแต่ขึน้กบัภมูปัิญญำ ควำมคดิอ่ำนและแนวปฏบิตัทิี่

สร้ำงสรรค์ของผูน้สำขององค์กำรดงัทีอ้่ำงถงึในประสทิธิ์ 

เขียวศรี และคณะ [6] กล่ำวว่ำ บทบำทผู้นสำทำงวิชำกำร

ของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ คอื พฤตกิรรมทีผู่บ้รหิำรสถำน

ศกึษำแสดงออก โดยนสำเอำควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมคดิ 

เทคนคิวธิทีีม่ปีระสทิธภิำพมำใช้ในกำรบริหำรสถำนศกึษำ 

เพื่อกระตุ้นแนะนสำครูให้ปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนกำร

สอนจนบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยทีก่สำหนด และ

พัฒนำวิชำชีพครูให้เจริญก้ำวหน้ำมำกยิ่งขึ้น

 2. ประสิทธิผลงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ

ในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียนโดยภำพรวมอยู่ใน

ระดบัมำก เมือ่พจิำณำแยกเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ทกุด้ำนอยู่

ในระดับมำก โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด คือ ด้ำนสื่อ

กำรเรียนกำรสอนเป็นเพรำะด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 

เป็นงำนที่คณะครูต้องใช้สอนเป็นประจสำทุกวันและ

ทุกวิชำจึงต้องมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสื่อให้ทันต่อ 

ยคุสมยัในศตวรรตที ่21 ทัง้ยงัทสำให้เดก็เรยีนรูไ้ด้เรว็มำก

ยิ่งขึ้นอ้ำงถึงในเอ็ดกำร์เดล (Edgar Dale) [7]ได้จสำแนก

ส่ือประเภทของส่ือกำรสอนโดยแบ่งตำมประสบกำรณ ์

กำรเรยีนของผูเ้รยีนจำกรปูธรรมนำมธรรมและจดัประเภท

ของสื่อกำรสอนตำมลสำดับของกำรเกิดประสบกำรณ  ์

ในรูปสำมเหลี่ยมที่เรียกว่ำกรวยประสบกำรณ์ (Cone of 

Experience) ดังนี้ 1) ประสบกำรณ์ตรงซึ่งเป็นขั้นที่เป็น

รูปธรรมมำกที่สุดเพรำะผู้เรียนได้รับประสบกำรณ์จำก

ของจริงสถำนที่จริง 2) ประสบกำรณ์รองผู้เรียนเรียน

จำกสิ่งที่ใกล้เคียงกับควำมจริงที่สุด 3) ประสบกำรณ์

นำฏกรรมหรือกำรแสดงเป็นกำรแสดงบทบำทสมมติ
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หรือกำรแสดงละคร 4) กำรสำธิตเป็นกำรแสดงหรือ

กระทสำประกอบคสำอธบิำย 5) กำรศึกษำนอกสถำนทีใ่ห้ผู้

เรยีนได้รบัประสบกำรณ์ภำยนอกทีเ่รยีน 6) นทิรรศกำร

เป็นกำรจัดแสดงสิ่งของต่ำง ๆ กำรจัดป้ำยนิเทศ 7)

โทรทัศน์ใช้ส่งได้ทั้งระบบวงจรเปิดหรือวงจรปิดกำร

สอนจะเป็นกำรสอนสดหรือบันทึกลงบนวีดีทัศน์ 8)

ภำพยนตร์เป็นภำพที่บันทึกเรื่องรำวเหตุกำรณ์ลงบน

ฟิล์ม 9) กำรบันทึกเสียงวิทยุภำพนิ่งเป็นกำรฟังหรือดู

ภำพโดยไม่ต้องอ่ำน 10) ทัศนสัญลักษณ์เช่นแผนภูมิ

แผนทีแ่ผนสถติ ิ11) วจนสญัลกัษณ์ซึง่เป็นขัน้นำมธรรม

มำกที่สุดได้แก่ ตัวหนังสือเสียงพูดรองลงมำ คือ ด้ำน

หลกัสตูร ด้ำนกำรวดัผลประเมนิผล ด้ำนกำรจดักำรเรยีน

กำรสอน ตำมลสำดบั ทัง้นีอ้ำจเป็นเพรำะประสทิธผิลของ

งำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ มุ่งพัฒนำให้ภำวะผู้นสำทำง

วิชำกำรของผู้บริหำรและครูในกำรบริหำรงำนวิชำกำร

ในสถำนศึกษำ พยำยำมให้สถำนศึกษำเป็นศูนย์กลำง

ของชุมชนในกำรจัดกำรศึกษำ อีกท้ังพระรำชบัญญัติ

กำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบั

ที่ 3 ) พ.ศ. 2545 มำตรำ 8 ถือได้ว่ำงำนวิชำกำรเป็นงำน

ที่สสำคัญของโรงเรียน มีด้ำนหลักสูตร ด้ำนกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรวัดผล

และประเมินผล ซึ่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ส่งผลให้

สถำนศึกษำมีควำมคล่องตัว สะดวก มีอิสรภำพในกำร

ตดัสนิใจ ด้วยตนเอง ทสำให้กำรแก้ปัญหำของสถำนศกึษำ

มปีระสทิธภิำพทนัต่อสภำวกำรณ์ในปัจจบุนัสอดคล้อง

กบัควำมต้องกำรของผูเ้รยีน สถำนศกึษำ ชมุชน ท้องถิน่  

มีส่วนร่วมทุกฝ่ำยทสำให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็ง 

ในกำรบริหำรและกำรจัดกำร สำมำรถพัฒนำหลักสูตร 

และกระบวนกำรเรียนกำรสอน ส่ือกำรเรียนกำรสอน 

ตลอดจนกำรวัดผลประเมินผล ทสำให้สถำนศึกษำ 

มีกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนได้อย่ำงมีคุณภำพและ 

มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

 3. ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงภำวะผูน้สำทำงวชิำกำร

ของผู ้บริหำรกับประสิทธิผลงำนวิชำกำรของสถำน

ศึกษำ พบว่ำภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรและ

ครูในสภำพรวมประสิทธิภำพงำนวิชำกำรของสถำน

ศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำ กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ภำพรวมใน

เชิงบวกอย่ำงมีนัยสสำคัญที่ระดับ 0.01 ภำวะผู้นสำควรจะ

ให้มีควำมสสำคัญกับงำนด้ำนวิชำกำรและครูได้ช่ือว่ำ

เป็นผูน้สำในกำรพฒันำพฤตกิรรมของ ผูเ้รยีนในลกัษณะ

ดงักล่ำวจะยดึถอืเอำผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนของผูเ้รยีน

เป็นเป้ำหมำยหลกัในกำรพฒันำและส่งเสรมิให้บคุลำกร

ในทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำด้ำนหลักสูตร ด้ำน

กำรจดักำรเรยีนกำรสอน ด้ำนสือ่กำรเรยีนกำรสอน ด้ำน

กำรวัดผลประเมินผล ด้ำนควำมเป็นผู้นสำในกำรริเริ่ม

กำรใช้ นวัตกรรมเพื่อกำรเรียนกำรสอนด้ำนควำมเป็น

ผูน้สำใน กำรรเิริม่กำรใช้นวตักรรมเพือ่กำรเรยีนกำรสอน  

พบว่ำ มีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดหำและผลิตสื่อ

กำรเรียนกำรสอนที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ กำรจัดกิจกรรม 

ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนรกักำรอ่ำนและกำรส่งเสรมิ สนบัสนนุ

ให้ครใูช้วสัดอุปุกรณ์ได้อย่ำงเหมำะสมและ คุม้ค่ำ ส่งครู 

เข้ำอบรมกำรใช้นวัตกรรมเพ่ือกำรเรียน กำรสอน และ

ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมเพื่อนสำมำพัฒนำ งำนวิชำกำร 

ครูจัดทสำสื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกับ

หลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตรท้องถิ่น ให้เอื้อ

ต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมกำร ใช้นวัตกรรม 

และวัสดุอุปกรณ์กำรสอน ดังนี้  กสำหนดเป้ำหมำย  

กำรดสำเนนิงำนของโรงเรยีน เตรยีมสือ่วสัดอุปุกรณ์ทีจ่สำ

เป็นนวตักรรมแปลกใหม่ในกระบวนกำรเรยีนกำรสอน 

กสำกับ ติดตำม นิเทศ ครูเป็นคณะกรรมกำรอสำนวยกำร

หรือ ประสำนงำนส่งเสริมสัมพันธภำพของบุคลำกร 

ด้ำนกำร ใช้นวตักรรมเพือ่กำรเรยีนกำรสอนนอกจำกนัน้ 

โรงเรียนได้ส่งเสริมกำรทสำวิจัยในชั้นเรียนมีกำรจัดเก็บ 

ข้อมลูสำรสนเทศของเดก็นกัเรยีน รำยบคุคล รำยชัน้ เรยีน 

เพื่อนสำข้อมูลจัดทสำวิจัยในช้ันเรียนแต่อย่ำงไรก็ตำม

โรงเรียนก็มีข้อจสำกัดกับควำมเป็นผู ้นสำในกำรริเริ่ม  

กำรใช้นวัตกรรมเพ่ือกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนยังขำด 

นวตักรรมใหม่ ๆ  ในกำรเรยีนกำรสอน เช่น คอมพวิเตอร์ 

ครยูงัขำดทกัษะในกำรใช้นวตักรรมในกำรเรยีนกำร สอน 

ซึง่ผูบ้ริหำรจะต้องเป็นผูน้สำและส่งครูเข้ำอบรม เพือ่สำมำรถ 

นสำใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มำใช้พัฒนำงำน วิชำกำรได้
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อย่ำงเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ เปลี่ยนไป 

แต่อย่ำงไรก็ ตำมผู ้บริหำรกสำลังจัดทสำแผนงำนกำร

ส่งเสริมกำรทสำวิจัยในชั้นเรียนอย่ำงจริงจัง เพื่อนสำผล

กำรวิจัยมำพัฒนำงำนวิชำกำร และนสำมำพัฒนำกำร 

เรียนกำรสอนเพื่อนสำควำมรู้สู่เด็กนักเรียนด้ำนกำรส่ง

เสริมกำรนสำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร

มำใช้ในกำรปฏิรูปกำรเรียนรู ้  ผลกำรศึกษำพบว่ำ 

โรงเรียนมีกำรสนับสนุนให้ครูเข้ำรับกำรอบรมกำร

ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ (คอมพิวเตอร์) โดยกำรวำง

กรอบนโยบำยของโรงเรียนสนับสนุนให้ ครูได้พัฒนำ

ผู้เรียนให้สำมำรถใช้เทคโนโลยี สำรสนเทศและกำร

สื่อสำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองได้ กำรจัดเก็บข้อมูล

สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้อย่ำง

เป็นระบบ และกำรจัดทสำข้อมูลพื้นฐำนสภำพปัญหำ

ควำมต้องกำรเป้ำหมำย และจดุเน้นในกำรพฒันำผูเ้รยีน 

เป็นสสำคัญแต่งตั้งผู้จัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐำนนักเรียนอย่ำง

ชัดเจน จัดเรียงลสำดับควำมสสำคัญก่อนหลัง เริ่มจำก

งำนวิชำกำรเป็นหลักโดย จัดทสำเป็นแผนและนโยบำย 

ของโรงเรียนอย่ำงชัดเจน มีกำรนิเทศ ติดตำมประเมิน

ผลอย่ำงต่อเนื่องของกำรนสำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ เพรำะใน

กำรเรียนรู้ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ำมำมีส่วนสสำคัญ 

ต่อกำรปฏิรูปกำรเรียนรู ้ ปัญหำกำรนสำ เทคโนโลยี

สำรสนเทศ และกำรสือ่สำรมำใช้ในกำรปฏริปูกำรเรยีนรู้ 

ในโรงเรียนคอืขำดเทคโนโลย ี(คอมพวิเตอร์) ครขูำดทกัษะ 

ที่จะนสำเทคโนโลยีนสำไปสอนเด็ก ซ่ึงผู้บริหำรจะต้อง

ปรับปรุงส่งครู และบุคลำกรเข้ำอบรมเทคโนโลยี

สำรสนเทศ (คอมพิวเตอร์) จัดครูผู ้รับผิดชอบอย่ำง

ชัดเจนเพื่อนสำควำมรู้ และทักษะ มำพัฒนำกำรปฏิรูป

กำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้นักเรียน

ได้เรียนรู ้  เพื่อให้ทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมที่

เปลี่ยนแปลงได้ ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่มำปรับใช้  

ตลอดเวลำ พบว่ำ ผู ้บริหำร ครูวิชำกำร ครูผู ้สอนมี  

กำรศกึษำ ด้วยกำรเข้ำร่วมประชมุ อบรมสมัมนำ กำรใฝ่หำ 

ควำมรู้เพื่อพัฒนำตนเองอย่ำงเท่ำทันเหตุกำรณ์ และ 

กำรนสำควำมรูป้ระสบกำรณ์ทีไ่ด้มำปรบัปรงุ และพฒันำ

งำนอยำงต่อเนื่อง จัดทสำตำรำงกิจกรรมเพื่อติดตำมกำร

พัฒนำส่งเสริมงำนวิชำกำรของครูต่อนักเรียน มีกำรจัด

กจิกรรมแลกเปลีย่นกบัชมุชน มอบหมำยให้ ข้ำรำชกำร

ครนูสำไปปฏิบติัและมกีำรติดตำม และวดัผล ประเมนิผล 

อย่ำงสมส่ำเสมอนอกจำกนั้นมีกำรส่งเสริม ให้ครูศึกษำ

ต่อให้ขวญั และกสำลงัใจแก่ครทูีพ่ฒันำ ตนเองใช้ยทุธวธิี

กำรให้ควำมชมเชยต่อครูที่พัฒนำ ผู้เรียนให้เป็นเลิศ

ทำงวิชำกำร งำนวิจัยของเรำก็พบว่ำภำวะผู ้นสำ ที่มี

ประสิทธิภำพมักใช้ ยุทธวิธีชมเชยในกำรสร้ำงอิทธิพล

หรือผลสะท้อนด้ำนดีต่อเจตคติและพฤติกรรมของครู

ครูจะนสำคสำชมเชยของผู้นสำ ไปเช่ือมกับจุดมุ่งหมำยของ

ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำในกำรพฒันำกำรสอนในห้องเรยีน 

ยทุธวธิ ีในกำรชมเชยนีผู้บ้รหิำรสถำนศกึษำจะใช้กบัครู

ตัวต่อตัวกำรชมเชย หรือกำรยอมรับควำมสำมำรถของ

ครู ช่วยเสริมสร้ำงให้กสำลังใจแก่ครู และควำมพึงพอใจ

ในกำรทสำงำนของครูกำรชมเชยยังช่วยสร้ำงบรรยำกำศ

ในโรงเรียน ควำมสำมัคคีของคณะครู และร่วมทสำงำน

เพื่อจุดมุ ่งหมำยของโรงเรียนด้ำนศักยภำพกำรพึ่ง

ตนเองในกำรพัฒนำงำน วิชำกำร ผลกำรศึกษำ พบว่ำ  

ผู้บริหำร ครูวิชำกำร และครูผู้สอนในโรงเรียนมีกำรเข้ำ

อบรมศึกษำดูงำน ส่งเสริมครู และบุคลำกรเข้ำอบรม

ศึกษำดูงำน และศึกษำต่อมีกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรอย่ำง 

สมสำ่เสมอ สร้ำงเครอืข่ำยชมุชน เครอืข่ำยผูป้กครอง เพือ่

ร่วมมือนักพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมให้มี

กำรพัฒนำบุคลำกร โดยส่งเข้ำอบรมสัมมนำวิชำกำร

อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ มีกำรพัฒนำวิชำชีพครู  

มกีำรนเิทศภำยใน มเีครอืข่ำยครแูกนนสำ และกำรพฒันำ

วชิำชพีเหล่ำนีไ้ด้รบั กำรส่งเสรมิสนบัสนนุจำกผูบ้รหิำร

เป็นอย่ำงดีจำก ผลกำรวิจัย แสดงให้เห็นภำวะผู้นสำทำง

วิชำกำรของ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมสสำคัญยิ่งใน

กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ แบบบูรณำกำรซึ่งเป็น นวัตกรรม

ทำงกำรศึกษำเพื่อประโยชน์ ต่อนักเรียน ทั้งในด้ำนกำร

บริหำรหลักสูตร และกำรจัดกำรในชั้นเรียน กำรพัฒนำ 

ศักยภำพของครูในโรงเรียนเป็นกิจกรรมที่สสำคัญ 

ผู ้บริหำรจะต้องตระหนักในกำรพัฒนำทำงวิชำกำร

ส่งเสริมกำรพัฒนำครูแกนนสำเพื่อปฏิรูปกำรเรียนรู ้ 
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ในสถำนศกึษำ กำรสนบัสนนุให้ครไูด้พฒันำ ตนเองด้ำน

กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ อย่ำงต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทำงในกำรนสำผล 

กำรวิจัยไปใช้

 1. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ภำวะผู้นสำทำงวิชำกำร

ของสถำนศึกษำด้ำนกำรมีศักยภำพในกำรพึ่งพำตนเอง

ในกำรพัฒนำงำนวิชำกำรเป็นด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยตส่ำสุด 

ดังนั้นผู้บริหำรควรมีกำรดูแลเอำใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชำ

และเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติงำนวิชำกำรอย่ำงมี

ศักยภำพ

 2. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ประสิทธิผลงำน

วิชำกำรของสถำนศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่ 

กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ย 

ตส่ำที่สุด ดังนั้นผู้บริหำรควรอำใจใส่ดูแลและส่งเสริม 

ให้ครูได้เข้ำร่วมรับกำรอบรมอย่ำงสมส่ำเสมอ

 3. ควำมสัมพันธ์ของ ภำวะผู้นสำทำงวิชำกำร

กับประสิทธิผลของงำนวิชำกำรในสังกัดสสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  

เขตบำงขุนเทียน ผู้บริหำรและครูควรปรับพฤติกรรม

ของผู ้นสำของตนเองให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่ง ข้ึน  

เพรำะผู้บริหำรที่มีภำวะผู้นสำที่ดีจะส่งผลให้กำรบริหำร

สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรศึกษำปัจจัยอ่ืนท่ีส่งผลต่อภำวะ

ผู ้นสำของผู ้บริหำรที่ส่งผลต่อภำวะผู ้นสำทำงวิชำกำร

กับประสิทธิผลของงำนวิชำกำรในสังกัดสสำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  

เขตบำงขุนเทียน

  2.2 ควรศึกษำภำวะผู้นสำกำรของผู้บริหำร

สถำนศึกษำในระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำอ่ืนเพ่ือนสำผล

ที่ได้มำใช้เป็นแนวในกำรดสำเนินงำนตำมประสิทธิผล

ของงำนวิชำกำรในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียนต่อไป

  2.3 ควรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อภำวะผู้นสำ

ทำงวชิำกำรกบัประสทิธผิลงำนวชิำกำรของสถำนศกึษำ 

ในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน
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รูปแบบการพัฒนา M-Learning : 
กรณีศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

Development Model of M-Learning : Case Study Media in Social Studies, Religion 
and Culture Learning Substance for the General Education Section of  

Phra Pariyattidhamma Schools
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บทคัดย่อ

 กำรพฒันำ M-Learning กลุม่สำระสงัคมศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรม โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสำมญั-

ศึกษำ เป็นกำรวิจัยและพัฒนำ มีพื้นที่ต้นแบบ คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนำวหวำน จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

พื้นที่ปฏิบัติกำร คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสำมัญวัดสระเรียง จังหวัดนครศรีธรรมรำช และพื้นที่ประเมิน  

คือ โรงเรียนแสงทองวิทยำธรรม จังหวัดสงขลำ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษำสภำพกำรเรียนกำรสอน  

2) เพื่อสร้ำงและพัฒนำ M-Learning และ 3) เพื่อประเมินผลกำรใช้ M-Learning 

 ผลกำรศกึษำพบว่ำ ระยะที ่1 ผลกำรศกึษำสภำพกำรเรยีนกำรสอน ภำยในโรงเรยีนพระปรยิติัธรรมวดัมะนำว-

หวำน และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระเรียง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ยังไม่มีกำรนสำสื่อตัวนี้มำใช้ประกอบ 

กำรเรยีนกำรสอนมำก่อน และทัง้สองโรงเรยีนกม็คีวำมสนใจในสือ่ M-Learning สงู ระยะที ่2 ผลกำรสร้ำงและพฒันำ 

M-Learning นสำผลที่ได้จำกกำรศึกษำระยะที่ 1 ไปสู่กระบวนกำรออกแบบและสร้ำง M-Learning โดยเนื้อหำที่ใช้ใน

กำรสร้ำง M-Learning ต้องเป็นเนือ้หำทีไ่ด้จำกกำรพดูคยุกบัครผููส้อนเป็นสสำคญั ทัง้จำกกำรศกึษำปัญหำทีพ่บขณะทสำ 

กำรสอน และจำกกำรสังเกตพฤติกรรมควำมสนใจในขณะเรียนของผู้เรียน กระบวนกำรสร้ำง M-Learning ผู้วิจัยใช้

เครื่องมือที่เรียกว่ำ Google Site ในกำรสร้ำง จำกนั้นส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขตำมคสำแนะนสำ

ก่อนนสำไปทดลองใช้จรงิ ผลกำรทดลองใช้ M-Learning ในโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมสำมญัวดัสระเรยีง ผลกำรประเมนิ 

กำรใช้ M-Learning รอบแรกคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน (E1) มีประสิทธิภำพ เท่ำกับ 69.06 และคะแนน 

แบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีประสิทธิภำพเท่ำกับ 76.56 ส่วนผลกำรทดลองใช้รอบสองคะแนนแบบทดสอบ 

ก่อนเรียน (E1) มีประสิทธิภำพ เท่ำกับ 80.83 และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีประสิทธิภำพเท่ำกับ 87.50 
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บทน�า

 ก ำ ร พั ฒ น ำ ส่ื อ แ ล ะ รู ป แ บ บ ก ำ ร ส อ น ท ำ ง

เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ นอกจำกจะทสำเพื่อให้เกิด 

รูปแบบวิธีกำรสสำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีส่งเสริม

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำควำมรู้แล้วนั้น สิ่งที่ขำดไม่ได้คือ

กำรส่งเสริมให้เกิดพัฒนำกำรทำงควำมคิดและจิตใจ 

ที่จะทสำให้ผู้เรียนมีทัศนคติ เจตคติ ท่ีตั้งม่ันในคุณงำม

ควำมดแีละเป็นประโยชน์แก่สงัคม M-learning เป็นกำร

เรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์หรือบทเรียนสสำเร็จรูป 

(Instructional Package) ที่นสำเสนอผ่ำนโทรศัพท์ 

มือถือแบบสมำร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพำ 

โดยกำรใช้เทคโนโลยเีครอืข่ำยโทรคมนำคมแบบไร้สำย 

สำมำรถสรุปประโยชน์ที่ชัดเจนได้คือ กำรเข้ำถึงข้อมูล 

(Access) ได้ทกุที ่ทกุเวลำ, สร้ำงสภำพแวดล้อมเพือ่กำร

ระยะที่ 3 ผลกำรเผยแพร่และประเมินผลกำรใช้ M-Learning ณ โรงเรียนเเสงทองวิทยำธรรม วัดหัวป้อมใน ตสำบลบ่อ

ยำง อสำเภอเมอืงสงขลำ จงัหวัดสงขลำ พบว่ำ กำรประเมินด้ำนสภำวะแวดล้อม, ด้ำนปัจจยั, ด้ำนกระบวนกำร และด้ำน

ผลผลิตได้ผลดีเป็นที่น่ำพอใจของฝ่ำยบริหำรและคณะครูผู้สอน

ค�าส�าคัญ : รูปแบบกำรพัฒนำ M-Learning โรงเรียนพระปริยัติธรรมสำมัญ

Abstract

 Development of M-Learning media in Social Studies, Religion and Culture Learning Substance utilized 

a research and development approach based on Wat Manao Waan Phra Pariyattidhamma School, Nakhon Sri 

Thammarat as a model, the General Education Section of Phra Pariyattidhamma School of Wat Pra Sariang, Nakhon 

Sri Thammarat as the operating area and Saeng Thong Witthaya School, Songkhla Province, as an evaluation area. 

The objectives of the study were the following : 1) to study the state of teaching of the school, 2) to create and 

develop the M-Learning and 3) to evaluate the use of M-Learning media. 

 The results of the study revealed the following : Stage 1 : Wat Manao Waan Phra Pariyattidhamma School, 

Nakhon Sri Thammarat and at the General Education Section of Phra Pariyattidhamma School of Wat Pra Sariang, 

Nakhon Sri Thammarat, have never introduced the M-Learning media in their teaching activities. However, both 

schools were highly interested in using the M-Learning media. Stage 2 : For the creation and development of 

M-Learning, the results of the study in Phase 1 were used in the design and creation of M-Learning. The contents 

used to create M-Learning media derived from discussions with the teachers regarding the problems encountered 

while teaching and from observing the student’s interest in learning while being taught. The researcher used a tool 

called Google Site in the M-Learning creation process. The creation outputs were furthered verified by experts in 

the field, amended and improved as recommended before putting into actual use. The results of the M-Learning 

trial in Wat Wat Pra Sariang School revealed the pre-learning score (E1) showing an efficiency of 69.06 and the 

post-learning score (E2) showing an efficiency of 87.50. Stage 3 : Results of the dissemination and evaluation of 

M-Learning media at Saeng Thong Witthayatham School, Tambon Bo Yang, Mueang Songkhla District, Songkhla 

Province revealed the following : the assessment of environment, factor, process and output showed a ‘high’ level 

of satisfaction among administrators and teachers in the school.

Keywords : development model, M-Learning, Phra Pariyattidhamma schools
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เรยีนรู,้ สร้ำงสภำพกำรร่วมมอื (Collaboration) ระหว่ำงผู้

เรยีนกบัผูส้อนให้ดยีิง่ขึน้ เเละทสำให้ผูเ้รยีนสนใจมำกขึน้ 

Geddes [1], Keegan [2], และ Quinn [3] 

 M-Learning หรือ Mobile Learning นับ

เป็นนวัตกรรมและก้ำวใหม่ของกำรเรียนรู ้ผ่ำนสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ในสังคมแห่งกำรเรียนรู้ พบว่ำ มีผู้ใช้

โทรศัพท์มือถือรำว 2 พันล้ำนคนในปี ค.ศ. 2006 และ

เพิ่มขึ้นแบบก้ำวกระโดดเป็น 3.3 พันล้ำนคนในปี ค.ศ. 

2007 โดยในปี ค.ศ. 2008 มผีูล้งทะเบยีนใช้งำนโทรศพัท์

มือถือมำกกว่ำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเกือบสำมเท่ำ 

นักกำรศึกษำสมัยใหม่จึงเสนอแนวทำงใหม่ในกำร

พัฒนำบทเรียนหรือส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงไกล คือ นสำ

เสนอสำรสนเทศผ่ำนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์

แบบพกพำโดยใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์ไร้สำยเป็น 

ช่องทำงในกำรนสำเสนอและจัดกำรบทเรียนหรือ 

กำรเรยีนรูซ้ึง่เรยีกว่ำกำรเรยีนรู้แบบเคลือ่นที ่ทสำให้ผู้เรยีน 

สำมำรถเข้ำถึงบทเรียนผ่ำนเครื่องมือส่ือสำรของตัวเอง

ได้ตลอดเวลำ กฤษมนัต์ วฒันำณรงค์ [4] และประไพพศิ  

เกษพำนิช [5] 

 กองแผนงำนสสำนกังำนพระพทุธศำสนำแห่งชำติ  

ได้สรปุสภำพกำรจดักำรศกึษำโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม

ระดับมัธยม พบว่ำยังมีปัญหำอีกหลำยอย่ำงที่ต้องได ้

รับกำรแก้ไข เช ่น กำรจัดกำรศึกษำยังขำดระบบ  

ขำดกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ วิธีกำรจัดกำรศึกษำ 

ข้อมูลที่เป็นเอกสำรในกำรปฏิบัติงำน ขำดกำรตรวจ

สอบติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน ขำดกำรประเมินผลเพื่อ

กำรปรับปรุงและพัฒนำ นอกจำกน้ียังพบปัญหำด้ำน

เอกสำร คู่มือครู ตสำรำเรียน แผนกำรสอน กำรฝึกอบรม

บุคลำกรของโรงเรียนให้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถใน 

กำรปฏิบัติหน้ำที่ และสื่อกำรสอน นอกจำกนี้ยังพบว่ำ 

กำรนสำนวตักรรมและเทคโนโลยมีำใช้ในห้องปฏบิตักิำร

ยงัอยูใ่นขัน้ตสำ่ ส่ือกำรเรยีนกำรสอนมจีสำนวนไม่เพยีงพอ 

ล้ำสมยั ไม่เร้ำควำมสนใจของผูเ้รียน มนสั ภำคภูมิ และคณะ 

[6] จำกข้อมูลที่กล่ำวมำเบ้ืองต้น ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจ 

ท่ีจะพฒันำ M-Learning กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศกึษำ

ศำสนำ และวฒันธรรม โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนก

สำมัญศึกษำ โดยหวังว่ำพระอำจำรย์-ครูผู ้สอนจะ

สำมำรถนสำชุด M-Learning ไปประยุกต์ใช้ในรำยวิชำที่

สอนได้อย่ำงเหมำะสม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษำสภำพกำรเรียนกำรสอน 

 2. เพื่อสร้ำงและพัฒนำ M-Learning 

 3. เพือ่ประเมนิผลกำรใช้ M-Learning กลุม่สำระ 

กำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม โรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ระยะที่  1 กำรศึกษำสภำพกำรจัดกำรเรียน

กำรสอน โดยแบ่งกระบวนกำรศึกษำออกเป็น 2 

กระบวนกำรตำมรูปแบบกำรศึกษำวิจัยภำคสนำม 

สงัเกตสมัภำษณ์ สนทนำกลุม่ กำรใช้ข้อมลูเอกสำร และ 

กำรประชมุกลุม่ ปัญญำ เลศิไกร และลญัจกร นลิกำญจน์ 

[7] คอื กำรสสำรวจข้อมลูภำคสนำม และกำรศกึษำข้อมลู

จำกเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ระยะที่ 2 กำรสร้ำงและพัฒนำ M-Learning  

กลุ ่มสำระฯ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ แบ่งออก

เป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นแรกเป็นกำรสร้ำง M-Learning 

กลุม่สำระฯ สงัคมศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรมโรงเรยีน

พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ โดยใช้ Google 

Site และขั้นต่อมำเป็นกำรพัฒนำ M-Learning เป็น 

กำรทดลองใช้ M-Learning กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำ 

ศำสนำและวัฒนธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สำมัญศึกษำ จสำนวน 2 ครั้ง โดยใช้เครื่องมือวิจัย แบบ

สัมภำษณ์ แบบสังเกต แบบประเมินผลกำรใช้ 

 ระยะที่ 3 กำรประเมินผลกำรใช้ M-Learning  

กลุม่สำระฯ สงัคมศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรม โรงเรยีน

พระปรยิติัธรรม แผนกสำมญัศกึษำ โดยแบบประเมนิแบ่ง

กระบวนกำรออกเป็น 2 ขัน้ตอน คอื ขัน้แรกเป็นกำรเผย

แพร่และประเมิน M-Learning กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำ 

ศำสนำ และวัฒนธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
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แผนกสำมัญศึกษำ และข้ันสองเป็นกำรสรุปผลกำร

ประเมิน M-Learning กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำ ศำสนำ  

และวัฒนธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญ

ศึกษำ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

 ผลกำรศกึษำสภำพกำรเรยีนกำรสอน กลุม่สำระฯ  

สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม โรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสำมัญศึกษำ มีดังนี้

 ผลการวจิยัระยะท่ี 1 ผลกำรศึกษำสภำพกำรเรยีน

กำรสอน พบว่ำ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญ

ศึกษำ มีขนำดห้องเรียนขนำดสสำหรับผู้เรียนประมำณ 

30 คน จสำนวนห้องเรียนมีปริมำณท่ีเพียงพอต่อจสำนวน 

ผูเ้รียน โดยส่วนใหญ่ผูเ้รยีนในแต่ละระดบัชัน้มห้ีองเรยีน 

ประจสำเป็นของตนมีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์พร้อม

เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตใช้สืบค้นข้อมูล มีนักเรียนเข้ำมำ

เรียนปีละประมำณ 20-70 รูป โดยเป็นบุตรหลำนของ

ผู้ปกครองที่มีภูมิลสำเนำอยู่บริเวณใกล้เคียงวัดเป็นส่วน

ใหญ่ และส่วนน้อยเป็นเด็กจำกต่ำงจังหวัด สสำหรับ

อำจำรย์ผู ้สอนนั้นมีทั้งอำจำรย์ท่ีเป็นพระสงฆ์และ

อำจำรย์ที่เป็นฆรำวำสจำกโรงเรียนช้ำงกลำงมำร่วม

ทสำกำรสอน 

 ผลการวิจั ยระยะที่  2  ผลกำรสร ้ ำงและ

พัฒนำ M-Learning กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำ ศำสนำ 

และวฒันธรรม โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสำมญัศกึษำ 

พบว่ำ ขัน้ต้น นสำผลท่ีได้จำกกำรศกึษำไปสูก่ระบวนกำร

ออกแบบและสร้ำง M-Learning โดยเน้ือหำท่ีใช้ใน 

กำรสร้ำง M-Learning เป็นเน้ือหำท่ีได้จำกกำรพูดคุย

กับครูผู ้สอนถึงควำมสสำคัญของเนื้อหำ ปัญหำที่พบ

ขณะทสำกำรสอน และสังเกตพฤติกรรมควำมสนใจ 

ในขณะเรียนของผู้เรียน ครูผู ้สอนได้เสนอให้ผู ้วิจัย

จัดทสำ M-Learning ในเนื้อหำรำยวิชำ “หลักธรรม 

ทำงพระพุทธศำสนำ” 

 กระบวนกำรสร้ำง M-Learning ผูว้จิยัใช้เครือ่งมอื 

ที่เรียกว่ำ Google Site ในกำรสร้ำง และใช้เนื้อหำที่ได้

จำกครูผู้สอนในหัวข้อ หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ 

ในรำยวิชำพระพุทธศำสนำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1  

เป็นหลัก 

 กำรทดลองใช้ M-Learning กลุม่สำระฯ สงัคมศกึษำ 

ศำสนำ และวัฒนธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสำมัญศึกษำรอบแรก 

 กำรทดลองใช้รอบแรก เป็นกำรนสำ M-Learning 

ที่สร้ำงขึ้น ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้ทรงคุณวุฒิ และได้

ปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว มำทสำกำรทดลอง

กับกลุ่มตัวอย่ำง ห้องที่ใช้ทสำกำรทดลองเป็นห้องเรียน

ของนักเรียนที่มีลักษณะเป็นห้องเปิด มีประตูทำงเข้ำ

ห้อง 2 ทำง มีหน้ำต่ำงระบำยอำกำศโดยรอบ มีพัดลม

ระบำยอำกำศเพื่อให้อำกำศในห้องถ่ำยเทได้สะดวก

 บรรยำกำศระหว ่ำงทสำกำรเรียนกำรสอน 

โดยใช้ M-Learning พบว่ำ ตัวผู้เรียนมีควำมตื่นเต้นกับ

กำรใช้ M-Learning เป็นอย่ำงมำก ผู้เรียนแสดงออกทำง

สีหน้ำถึงควำมสนุกสนำนอย่ำงชัดเจน มีกำรสอบถำม

ขณะทสำกำรเรียนอยู่บ้ำงเป็นระยะ ผู้เรียนมีควำมสนใจ

ในกำรเรียนอยู่ในระดับที่น่ำพอใจ และมีปัญหำกำรใช้ 

M-Learning อยู่บ้ำงเป็นระยะ 

 สรุปผลกำรทดลองรอบแรกได้ว่ำ M-Learning 

ได้รบัควำมสนใจจำกผูเ้รยีนในระดบัทีน่่ำพอใจ ผูเ้รยีนมี

กำรปรบัตวัเข้ำหำ M-Learning ได้เป็นอย่ำงด ีครมูกีำรให้

คสำชี้แนะแก่ผู้เรียนในเรื่องกำรใช้ M-Learning บ้ำงเป็น

ครัง้ครำว ตลอดกำรทดลองสงัเกตได้ถงึควำมตัง้ใจเรยีน 

ของผู ้เรียนได้เป็นอย่ำงดี ส่งผลให้คะแนนทดสอบ 

หลงัเรยีนเพิม่ขึน้จำกคะแนนทดสอบก่อนเรยีนอย่ำงเหน็

ได้ชัด ในกำรทสำกำรทดลองรอบแรกมีปัญหำในเรื่อง

เสียงรบกวนจำกภำยนอกห้องเรียนอยู่พอสมควรซึ่งมี

ผลต่อสมำธิของผู้เรียน ระบบอินเทอร์เน็ตที่ไม่สมบูรณ์

ในจุดที่ทสำกำรทดลอง ในส่วนของ M-Learning ยังต้อง

ทสำกำรปรับปรุงในเรื่องของขนำดและสีของตัวอักษร  

กำรแก้ไขคสำผิด กำรจัดแบ่งเนื้อหำให้เป็นสัดส่วน  

เพิ่มเติมในส่วนของแบบทดสอบก่อนเรียนและ 

แบบทดสอบหลังเรียนเข้ำไปใน M-Learning และ 

ลดข้อคสำถำมลงจำกจสำนวน 40 ข้อ เหลือ 30 ข้อ 

 กำรทดลองใช ้  M-Learning กลุ ่มสำระฯ 
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สงัคมศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรมโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสำมัญศึกษำ รอบสอง

 กำรทดลองใช้รอบสองเป็นกำรนสำ M-Learning 

ที่ผ่ำนกำรปรับปรุงแก้ไขตำมผลกำรทดลองใช้รอบ

แรก มำทสำกำรทดลองกับกลุ่มตัวอย่ำง ห้องที่ใช้ในกำร

ทดลองเป็นห้องประชุมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

สำมัญ วัดสระเรียง มีลักษณะเป็นห้องปิด มีประตูเข้ำ

ออกห้อง 1 ทำง มีผ้ำม่ำนปิดรอบห้อง มีระบบไฟส่อง

สว่ำงชดัเจนทัว่ทัง้ห้อง มพีดัลมระบำย และมเีครือ่งปรบั

อำกำศ

 โดยในขั้นตอนนี้มีกำรใช้เทคนิคกำรเรียนกำร

สอนแบบ “วิธีกำรเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนในชั้น

เรียน” เพิ่มเข้ำมำ ทสำให้ผู ้เรียนสำมำรถทสำกิจกรรม

กำรเรียนได้ดีข้ึน กล้ำซักถำมเม่ือมีปัญหำหรือเกิด 

ข้อสงสัยในกิจกรรมหรือบทเรียนต่ำง ๆ ผู้เรียนมีควำม

สุขสนุกสนำนกับกำรเรียนดีขึ้น ธัชพล ทีดี [9] 

 สรปุผลจำกกำรทดลองรอบสองได้ว่ำ ผูเ้รยีนให้

ควำมสนใจ M-Learning เป็นอย่ำงสงู เพรำะ M-Learning 

มีควำมสำมำรถในกำรนสำเสนอเนื้อหำที่หลำกหลำย จึง

ทสำให้เป็นที่สนใจของผู้เรียน กำรปรับปรุง M-Learning 

จำกผลกำรทดลองใช้ในรอบแรกทสำให้ปัญหำกำรสบัสน

ต่อกำรค้นหำเนื้อหำของผู ้เรียนลดลง เสียงรบกวน

ภำยนอก แสงสว่ำง อุณหภูมิของห้องเรียน ล้วนมีผล

ต่อสมำธิและควำมตั้งใจเรียนของผู้เรียน ในส่วนของ 

M-Learning มีส่วนที่ต้องเพิ่มเติมในเรื่องกำรเพิ่มคลิป

วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำที่เรียนเป็นต้น 

 ผลกำรกำรใช ้  M-Learning กลุ ่มสำระฯ 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม โรงเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ พบว่ำ

  1. ด้ำนสภำวะแวดล้อม กำรพฒันำ M-Learning 

กลุม่สำระฯ สงัคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม โรงเรยีน 

พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำจะช่วยยกระดับ

สภำพกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 2. ด้ำนปัจจยักำรดสำเนนิกำรพฒันำ M-Learning 

กลุม่สำระฯ สงัคมศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรมโรงเรยีน

พระปรยิตัธิรรม แผนกสำมญัศึกษำ ได้รบักำรสนบัสนนุ

ในเรื่องของครูผู ้สอนและผู้เรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 

อย่ำงเหมำะสมและเพยีงพอ ได้รบังบประมำณสนบัสนนุ

จำกทำงรำชกำรอย่ำงพอเพียง มีห้องปฏิบัติงำนของ

โครงกำรอย่ำงเหมำะสมและพอเพียงสสำหรับจัดทสำ

ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 

 3. ด้ำนกระบวนกำร กำรพัฒนำ M-Learning 

กลุ ่มสำระฯ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ พบว่ำ

มีควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ M-Learning ที่ค่อนไป 

ในทิศทำงที่สูง ทำงโรงเรียนเริ่มได้งบประมำณใน 

กำรดสำเนินกำรพัฒนำจำกโครงกำรพัฒนำของภำครัฐ  

มีกำรส่งเสริมด้ำนห้องเรียน (Smart Classroom) 

กำรดสำเนินโครงกำรจึงออกมำในทิศทำงที่ดี

 4. ด ้ำนผลผลิต กำรพัฒนำ M-Learning  

กลุม่สำระฯ สงัคมศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรมโรงเรยีน

พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ ด้ำนประสิทธิภำพ

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครูผู้สอน พบว่ำควำม

กระตือรือร้นในกำรใช้ M-Learning ของครูผู ้สอน 

อยู ่ในเกณฑ์ดี ครูผู ้สอนมีควำมกระตือรือร้นเป็น 

อย่ำงสูงในกำรพยำยำมเรียนรู ้และใช้ M-Learning  

ผูเ้รยีนมคีวำมสนใจและกระตอืรอืร้นเป็นอย่ำงสงูในกำร

พยำยำมเรียนรู้และใช้ M-Learning ให้ได้ประสิทธิภำพ

สูงที่สุดด้วยเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในกำรนสำผลกำรวิจัยไปใช้

  1.1 สสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 

และกระทรวงศกึษำธกิำรควรให้ควำมสสำคญัและให้กำร

สนับสนุนเกี่ยวกับสื่อกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมทัน

สมัยและมีควำมหลำกหลำยมำกกว่ำที่เป็นอยู่

  1.2 ข้อมลูทีไ่ด้จำกกำรวเิครำะห์ และพฒันำ 

“กำรพฒันำ M-Learning กลุม่สำระฯ สงัคมศกึษำ ศำสนำ

และวัฒนธรรมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญ

ศึกษำ” สำมำรถนสำไปเป็นฐำนข้อมูลเพื่อพัฒนำสื่อกำร

เรียนกำรสอนในแขนงวิชำอื่น ๆให้มีประสิทธิภำพที่ดี

ยิ่งขึ้น
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 2. ข้อเสนอแนะกำรวิจัยในครั้งต่อไป

  2.1 กำรจัดระบบอินเทอร์เน็ตไร้สำยของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม ต้องมีควำมครอบคลุมอำคำร

เรียน สำมำรถจสำกัดบริเวณใช้งำน และมีระบบคัดกรอง

เว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ให้ดียิ่งขึ้น

  2.2 ในกำรวิจัยกำรพัฒนำ M-Learning  

กลุม่สำระฯ สังคมศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรม โรงเรยีน

พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ มีระยะเวลำสสำหรับ

กำรวิจัยที่ค่อนข้ำงจสำกัด กำรเฝ้ำติดตำมพฤติกรรมของ

ผู้เรียนหลังทสำกำรทดลองใช้มีเวลำจสำกัด หำกมีกำรวิจัย

ในครัง้ต่อไป ให้มกีำรตดิตำมผลหลงักำรทดลองใช้ด้วย 

เพื่อให้ได้ผลกำรทดลองใช้ที่แท้จริงมำกยิ่งขึ้น

  2.3 สำมำรถนสำไปเป็นต้นแบบของกำร

พฒันำสือ่กำรเรยีนกำรสอนในกลุม่สำระอืน่ ๆ ได้ต่อไป
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 การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนโดยใช้บทบาทสมมติ
ที่เน้นกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการสอนส�าหรับนักศึกษาครูภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี 

วิทยาลัยครูหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 The Development of English Speaking for Classroom Expressions through Role 
Play Focused on the Teaching Practise Activities for English – majored Graduate 

Students in Luangprabang Teacher Training College, Lao PDR

 1* นกัศกึษำหลกัสตูรครศุำสตรมหำบณัฑติ สำขำวชิำหลกัสตูรและกำรสอน มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรีุ อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 76000 
 2 ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร. อำจำรย์ทีป่รึกษำวทิยำนิพนธ์ หลกัสตูรครศุำสตรมหำบณัฑติ สำขำวชิำหลกัสตูรและกำรสอน มหำวทิยำลยั

รำชภัฏเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
 3 อำจำรย์ ดร.หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

76000 
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บทคัดย่อ 

 กำรวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) เปรยีบเทยีบควำมสำมำรถด้ำนกำรพดูภำษำองักฤษในชัน้เรยีนของนกัศกึษำ

ครูภำษำอังกฤษ ระดับปริญญำตรี วิทยำลัยครูหลวงพระบำง สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ก่อนและหลัง

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน และ 2) ศึกษำควำมพึงพอใจของ

นักศึกษำครูภำษำอังกฤษที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน 

กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษำครู สำขำภำษำอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 วิทยำลัยครูหลวงพระบำง ในภำคเรียน

ที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 จสำนวน 35 คน ซึ่งได้มำโดยวิธีกำรสุ่มอย่ำงแบบง่ำย เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แผนกำร

จดักำรเรยีนรูจ้สำนวน 5 แผน แบบทดสอบวดัควำมสำมำรถด้ำนกำรพดูภำษำองักฤษในชัน้เรยีน แบบสงัเกตพฤตกิรรม

กำรใช้ภำษำอังกฤษในชั้นเรียน แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักศึกษำครู และแบบสัมภำษณ์ควำมพึงพอใจของ

นักศึกษำครู วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบที และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) นักศึกษำครูภำษำอังกฤษ วิทยำลัยครูหลวงพระบำง มีควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดภำษำ

อังกฤษในชั้นเรียนหลังได้รับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนสูง

กว่ำก่อนได้รับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 2) นักศึกษำครูภำษำอังกฤษ วิทยำลัย

ครูหลวงพระบำง มีควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติ

กำรสอน โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก จสำแนกเป็นรำยด้ำน พบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียงค่ำเฉลี่ยจำกมำก

ไปหำน้อย ได้แก่ ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดกิจกรรม และด้ำนกำรจัดกิจกรรม 

กำรเรียนรู้ ตำมลสำดับ และจำกกำรวิเครำะห์เนื้อหำ พบว่ำ นักศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพรำะ
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บทน�า

 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ได ้ทสำ

ปฏิญญำอำเชียนเพื่อสร ้ำงให ้ เ กิดเป ็นประชำคม 

อำเชียนภำยใต้เงื่อนไข 3 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำน

เศรษฐกิจ ด้ำนกำรเมือง และ ด้ำนวัฒนธรรม ประชำคม

ประชำชำตปิระเทศในเอเชยีได้เกดิขึน้อย่ำงมผีลสมบรูณ์

แล้วทสำให้ประเทศกสำลังก้ำวสู่กำรเปลี่ยนแปลงและ

เกิดชุมชนใหม่ ภำษำอังกฤษถูกนสำมำใช้เป็นภำษำทำง

รำชกำรของอำเซียน ดังนั้นสิ่งที่สสำคัญคือ “กำรจัดกำร

เรียนรู้ภำษำอังกฤษ” เพื่อรับกำรเปลี่ยนแปลงในโลก

แห่งศตวรรษที่ 21 “ครูจะต้องเปลี่ยนบทบำทจำกผู้สอน

ไปเป็นผู้อสำนวยควำมสะดวกผู้เรียน” ต้องเปลี่ยน แปลง

ทศันะ จำกกระบวนทศัน์แบบดัง้เดมิไปสูก่ระบวนทศัน์

ใหม่ที่ให้โลกของนักเรียนและโลกควำมเป็นจริงเป็น

ศูนย์กลำงของกระบวนกำรเรียนรู้ สสำนักควำมสัมพันธ์ 

ต่ำงประเทศ [1] และนี้คือส่ิงสสำคัญที่สำธำรณรัฐ

ประชำธิปไตยประชำชนลำวต้องตระหนัก

 ในช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำ สำธำรณรฐัประชำธิปไตย 

เป็นกจิกรรมท่ีสนกุสนำน มลีกัษณะเรยีนปนเล่น ส่งเสรมิกำรมปีฏสิมัพนัธ์ ได้แสดงตำมควำมรูส้กึนกึคดิในสถำนกำรณ์

ต่ำง ๆ  สำมำรถตดัสนิใจแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้โดยได้รบัคสำแนะนสำช่วยเหลอืกนัอย่ำงเป็นกลัยำณมติร และทสำให้เกดิ

ควำมมั่นใจในกำรพูดภำษำอังกฤษเพิ่มขึ้น 

ค�าส�าคัญ : กำรพัฒนำ ภำษำอังกฤษในชั้นเรียน บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน

Abstract

 The researcher is interested in studying this by having the purposes to ; 1) compare the classroom language 

speaking ability performed by the undergraduate English Education students in Luangprabang Teacher Training 

College, Lao PDR before and after being taught with the activity-based role play in teaching practise and 2) determine 

the students’ satisfaction towards the activity-based role play in teaching practise. The samples of this study were 35 

undergraduate junior English Education students studying in the second semester, academic year 2017 at Luangprabang 

Teacher Training College, which were selected with a simple random sampling. The research instruments included 

5 teaching-learning lesson plans, a paper-test of English classroom language ability, an observation form of using 

English classroom language, a questionnaire for students’ satisfaction, and an interview form for students’ satisfaction. 

The data were analysed by using mean, standard deviation, t-test, and content analysis. 

 The results of the research were as follows : 1) The undergraduate English Education students in Luangprabang 

Teacher Training College had speaking ability in speaking English classroom language after being taught with the 

activity-based role play in teaching practise higher than that of before significantly at 0.05 level. 2) The students 

had satisfaction towards the activity-based role play in teaching practise both overall and in all individual aspects 

at a high level ranging from the highest mean score as the aspects of; classroom atmosphere, benefits from teaching 

activities, and managing learning activities respectively. From the content analysis, it was found that the students 

were satisfied with this teaching practice because it was joyful, playful, supportive for learner interaction, allowing 

them to show the ideas and feeling in different situations, helping them make a decision for solving problems in 

advance with friendly suggestions, and encouraging them to gain more self-confidences in speaking English.

Keywords : development, English classroom language, activity-based role play in teaching practise
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ประชำชนลำวได้มีควำมพยำยำมเพิ่มขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรใช้ภำษำอังกฤษ ด้วยกำรประกำศนโยบำย

ให้นักเรียนเรียนภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศ 

ที่ 1 โดยกสำหนดให้มีกำรสอนตั้งแต่ประถมศึกษำ

เป็นต้นไป ในปี 2533 และได้ประกำศใช้หลกัสตูรภำษำ  

อังกฤษ พ.ศ. 2534 รวมทั้งกำรส่งเสริมให้มีกำรเปิด

โรงเรียนนำนำชำติ และโรงเรียนเอกชน ซ่ึงเป็น

โรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวง

ศึกษำธิกำรและกีฬำลำว โดยใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อใน

กำรจดักำรเรยีนกำรสอน สมกด มงัหน่อเมข [2] นอกจำกนี้  

กระทรวงศึกษำธิกำรและกีฬำลำว ได้ตระหนักถึง 

ควำมสสำคัญของกำรใช้ภำษำอังกฤษมำโดยตลอด โดย

จะเห็นได้จำกกำรจัดกำรศึกษำของชำติได้กสำหนดให้

มีกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ เช่น  

กำรฟัง กำรพดู กำรอ่ำน และกำรเขยีน โดยเฉพำะ ทกัษะ

กำรพดูได้กสำหนดให้นกัเรยีน นกัศึกษำได้มโีอกำสได้พดู 

อภปิรำย และทีส่สำคญั ต้องส่งเสรมิให้นกัเรยีน นกัศกึษำ

ให้เกดิควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็ กำรแสดงออก และโต้แย้ง

ได้ นัน่แสดงว่ำกำรสอนจะใช้แนวกำรสอนภำษำองักฤษ

เพื่อกำรสื่อสำร โดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถใช้ภำษำเพื่อ

สื่อควำมหมำย โดยผู้สอนมีหน้ำท่ีจัดกิจกรรมกำรเรียน

กำรสอนหลำย ๆ แบบมำผสมผสำนกันเน้ือหำท่ีใช้ใน

ชีวิตประจสำวัน ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลำง จึงจะส่งผล

ให้กำรเรียนกำรสอนบรรลุผล บัวสอน ขุขผำผำวัน [3]

 จำกกำรศึกษำระบบกำรเรียนกำรสอนของ

วิทยำลัยครูหลวงพระบำง สำธำรณรัฐประชำธิปไตย 

ประชำชนลำว ผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำ 

อังกฤษ ในปีกำรศึกษำ 2556-2557 ยังไม่ประสบควำม

สสำเร็จเนื่องจำกผลกำรเรียนของนักศึกษำในสำขำวิชำ

ภำษำอังกฤษทั้ง 4 ทักษะได้แก่ กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน 

และกำรเขียน โดยเฉพำะทักษะทำงด้ำนกำรพูดภำษำ

ที่ใช้ในชั้นเรียนยังคงอยู่ในระดับตส่ำซึ่งวัดจำกคะแนน

เกณฑ์มำตรฐำนกำรพดู พบว่ำ อยูใ่นร้อยละ 20 ซึง่ตสำ่กว่ำ

เกณฑ์ที่กสำหนดของกระทรวงศึกษำธิกำรและกีฬำลำว 

[6] โดยสำเหตุที่ทสำให้กำรเรียนกำรสอนไม่ประสบ 

ผลสสำเร็จ ส่วนหนึ่งเกิดจำกตัวผู้เรียนเองไม่เห็นคุณค่ำ

ของกำรฝึกพดู และส่วนหนึง่เกดิจำกรปูแบบวธิกีำรสอน

ที่ครูนสำมำสอนยังเป็นวิธีกำรสอนแบบดั้งเดิมที่สอน

ตำมตสำรำเน้นกำรบรรยำยเป็นหลัก ยังไม่เปิดโอกำสให้

นกัศกึษำครไูด้มส่ีวนร่วมในกจิกรรมกำรเรยีนกำรสอน 

และลงมือฝึกด้วยตนเอง บัวสอน ขุขผำผำวัน [2] และ

ผลจำกงำนวิจัยเรื่อง กำรค้นพบกำรสร้ำงครูในลำวของ 

แสงมะนี สอสิงดำรำ [7] พบว่ำกำรสอนของครู 

ส่วนมำกยงัสอนแบบวธีิกำรบรรยำย เน้นให้นกัศกึษำฟัง

และจดบันทึกตำม นักศึกษำจะปฏิบัติตำมคสำส่ังของครู

เพียงฝ่ำยเดียวทสำให้นักศึกษำขำดทักษะในกำรพูดและ

กำรแสดงออกซึง่ถอืว่ำเป็นพืน้ฐำนสสำคญัของกำรศกึษำ 

วทิยำลยัครหูลวงพระบำง มนีโยบำยส่งเสรมิให้อำจำรย์

ผู้สอนให้ควำมสสำคัญกับกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรพูด

ภำษำทีใ่ช้ในชัน้เรยีนของนกัศกึษำเป็นสสำคญั สอดคล้อง

กับทฤษฎีของ Ur, P [8] ได้ให้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

เหตุผลที่ต้องพัฒนำทักษะกำรพูดของผู้เรียนว่ำ ทักษะ

กำรพูดเป็นทักษะที่สสำคัญที่สุดในบรรดำทักษะทั้งหมด 

เพรำะทักษะกำรพูดเป็นทักษะที่แสดงให้เห็นว่ำผู้พูดมี

ควำมรู้ทำงภำษำและช่วยให้เรียนรู้ทักษะอื่นได้ง่ำยขึ้น

 จำกปัญหำควำมสำมำรถด้ำนกำรพูด และกำร

ใช้ภำษำในชั้นเรียนของนักศึกษำครูที่เป็นปัญหำที่ต้อง

เร่งหำทำงแก้ไขเพื่อให้นักศึกษำครูมีควำมสำมำรถด้ำน

กำร พูด กำรใช้ภำษำในช้ันเรียน และพัฒนำให้ดีขึ้น 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้บทบำทสมมติที่เน้น

กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนจึงเป็นเหตุผลสสำคัญ 

และจสำเป็นอย่ำงย่ิงเพรำะว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ด้วยรูปแบบบทบำทสมมติเป็นกิจกรรมที่ฝึกกำรพูด

ที่ช่วยให้นักเรียน นักศึกษำมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนใน

ช้ันเรียน และมีโอกำสได้ฝึกพฤติกรรมหลำกหลำยรูป

แบบทสำให้นักศึกษำกล้ำแสดงออก เป็นแรงจูงใจนสำ

ไปสู่กำรเรียนรู้โดยอัตโนมัติ นอก จำกนี้ Shaftel and 

Shaftel [9] ยังให้ควำมสสำคัญกับปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม

ของบุคคลว่ำ บุคคลสำมำรถเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองได้

จำกกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและควำมรู้สึกนึกคิดและ

ค่ำนิยมต่ำง ๆ ของบุคคล ก็เป็นผลมำจำกกำรที่บุคคลมี

กำรปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบข้ำง และได้สั่งสม
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ทักษะต่ำง ๆ นั้นไว้ โดยที่บุคคลผู้นั้นอำจไม่รู้ตัวก็ได้ 

กำรเล่นบทบำทสมมติเป็นวิธีกำรที่ช่วยให้บุคคลได้

แสดงควำมรูส้กึนกึคดิต่ำง ๆ  ทีอ่ยูภ่ำยในออกมำ และนสำ

มำศึกษำทสำควำมเข้ำใจซึ่งจะช่วยให้บุคคลเกิดกำรเรียน

รู้เกี่ยวกับตนเองเข้ำใจในตนเองในขณะเดียวกันกำร

ที่บุคคลเล่นบทบำทของผู้อ่ืนก็สำมำรถช่วยให้ผู้เรียน

เกิดควำมเข้ำใจในควำมคิด ค่ำนิยม และพฤติกรรมของ 

ผูอ้ืน่ได้เช่นเดยีวกนัและยงัเป็นกำรจดักำรเรยีนกำรสอน

ที่ผู้เรียนจะได้ใช้จินตนำกำร และกำรคิดวิเครำะห์แล้ว

สมมต ิบทบำทของตนเองในสถำนกำรณ์ที่กสำหนดให้มี

ควำมใกล้ เคยีงกบัควำมเป็นจรงิ ส่วนผูช้มคอื ผูเ้รยีนทีอ่ยู่

ในชั้นเรียน มีหน้ำที่คอยฟัง สังเกตกำรสนทนำ กำรเล่น

บทบำทสมมติและตอนท้ำยของกำรเล่นบทบำทสมมติ

จะมีกำรประเมินกำรเล่นบทบำทสมมติ 

 ด ้วยสภำพและปัญหำกำรวิจัยได ้กล ่ำวมำ 

ข้ำงต้น ผูว้จิยัจงึเกดิควำมสนใจและเหน็ควำมสสำคญัของ

กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดภำษำอังกฤษใน 

ชั้นเรียน โดยใช้บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึก

ปฏิบัติกำรสอนสสำหรับนักศึกษำครูภำษำอังกฤษระดับ

ปริญญำตรี วิทยำลัยครูหลวงพระบำง ซ่ึงกำรใช้ภำษำ

อังกฤษในชั้นเรียนเป็นควำมรู ้พื้นฐำนที่สสำคัญและ

จสำเป็นอย่ำงยิ่ง และเป็นตัวแบบหนึ่งของกำรประยุกต์

ใช้ในกำรดสำรงชีวิตประจสำวันของผู้เรียน ซึ่งประกอบ

ด้วยหวัข้อทีส่สำคญัและจสำเป็นได้แก่ 1) กำรยอมรบัควำม

รู้สึกของนักเรียน 2) กำรกล่ำวคสำชมเชย กำรให้กสำลังใจ 

3) กำรยอมรับควำมคิด เห็นของนักเรียน 4) พูดเพื่อ

ออกคสำสั่งและขอร้อง และ 5) กำรพูดเพ่ือกระตุ้นหรือ

ส่งเสริมให้นักศึกษำใช้ภำษำอังกฤษ ที่ผู้วิจัยจะนสำไป

กสำหนดเป็นแผนบทเรียนในกำรแสดงบทบำทสมมติ

สสำหรบักลุม่ตวัอย่ำง โดยใช้บทบำทสมมต ิและผูว้จิยัจะ

นสำประโยชน์ทีไ่ด้จำกกำรวจิยัจะนสำไปเสนอต่อผูบ้รหิำร

ของทำงวทิยำลยัครหูลวงพระบำงเพือ่นสำไปกสำหนดเป็น

นโยบำยหรือแนวทำงในกำรส่งเสริมเทคนิคกำรสอน

ด้วยรูปแบบบทบำทสมมติท่ีเน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติ

กำรสอนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถด้ำนกำรพูด

ภำษำอังกฤษในชั้นเรียนของนักศึกษำครูภำษำอังกฤษ

ระดบัปรญิญำตรก่ีอนและหลงักำรจดักำรเรยีนกำรสอน 

โดยใช้บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำร

สอน  

 2. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำครู

ภำษำอังกฤษระดับปริญญำตรีที่มีต่อกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอน โดยใช ้บทบำทสมมติที่ เน ้นกิจกรรม 

กำรฝึกปฏิบัติกำรสอน 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจิยัครัง้นี ้คอื นกัศกึษำ

ครูภำษำอังกฤษชั้นปีที่ 3 สำขำภำษำอังกฤษที่กสำลัง

ศึกษำอยู่ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 วิทยำลัยคร ู

หลวงพระบำง จสำนวน 3 ห้อง รวม 105 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษำ

ครูภำษำอังกฤษชั้นปีที่ 3 สำขำภำษำอังกฤษที่กสำลัง

ศึกษำในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 วิทยำลัยครู 

หลวงพระบำง 1 ห้อง จสำนวน 35 คน ที่ได้มำโดยกำรสุ่ม

อย่ำงง่ำย ด้วยวิธีกำรจับฉลำก 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยมีดังนี้

 1. แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถด้ำนกำรพูด

ภำษำอังกฤษในชั้นเรียน

 2. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรใช้ภำษำอังกฤษ 

ในชั้นเรียนในกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน

 3. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักศึกษำ

ครูที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้บทบำทสมมติที่เน้น

กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน

 4 แบบสัมภำษณ์ควำมพึงพอใจของนักศึกษำ

ครูที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้

 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

 ผู ้วิจัยได้ดสำเนินกำรศึกษำเอกสำร หลักกำร 

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องสร้ำง เครื่องมือ 

แล้วนสำเสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ เพื่อ 
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ทสำกำรตรวจสอบควำมเทีย่งตรงด้ำนเนือ้หำ ควำมถกูต้อง  

เหมำะ สมด้ำนกำรใช้ภำษำแล้วนสำมำปรับปรุงแก้ไข 

หำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องมำกกว่ำ 

0.5 และหลำยข้อ มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องเท่ำกับ 1 หำ

ค่ำควำมยำกง่ำย (p) และหำค่ำอสำนำจจสำแนก (r) โดยใช้

สตูร KR-20 และ KR-21 แล้วนสำ เครือ่งมอืทัง้หมดทีผ่่ำน

ขัน้ตอนทัง้หมดไปใช้กบักลุม่ตวัอย่ำงเพือ่นสำผลทีไ่ด้ มำ

วิเครำะห์ควำมพึงพอใจ และเปรียบ เทียบควำมสำมำรถ

ด้ำนกำรพูดภำษำอังกฤษในชั้นเรียนของนักศึกษำครู

ภำษำ อังกฤษระดับปริญญำตรีก่อนและหลังกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน โดยใช้บทบำทสมมติท่ีเน้นกิจกรรมกำร

ฝึกปฏิบัติกำรสอน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรโดยนสำข้อมูลไปวิเครำะห์

ประมวลผลทำงสถติ ิโดยใช้โปรแกรมสสำเรจ็รปูทำงสถติิ 

ดังนี้

 1. กำรวิ เครำะห ์ข ้อมูลของแบบทดสอบ

วัดควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดภำษำอังกฤษในช้ัน

เรียน ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และ 

 t-test

 2. กำรวิ เครำะห ์ข ้ อมูลของแบบสั ง เกต 

พฤติกรรมกำรใช้ภำษำอังกฤษในชั้นเรียนในกำรฝึก

ปฏิบัติกำรสอนดสำเนินกำรโดยใช้สถิติเชิงปริมำณ 

(Quantitative Analysis) ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบ่ียง

เบนมำตรฐำน 

 3. กำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบสอบถำมควำม

พึงพอใจของนักศึกษำครูท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดย

ใช้บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน 

ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

 4. กำรวเิครำะห์ข้อมลูของ แบบสมัภำษณ์ควำม

พึงพอใจของนักศึกษำครูที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ได้แก่ 

ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

สรุปผลการวิจัย

 ตอนที่ 1 ผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถ

ด้ำนกำรพูดภำษำอังกฤษในชั้นเรียนสสำหรับนักศึกษำ

ครูภำษำอังกฤษ ระดับปริญญำตรี วิทยำลัยครูหลวง

พระบำง ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดย

ใช้บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน  

ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 1 และ 2

 1.1 ผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถด้ำนกำร

พูดภำษำอังกฤษในชั้นเรียนของนักศึกษำครูภำษำ

องักฤษระดบัปรญิญำตร ีวทิยำลยัครหูลวงพระบำง ก่อน

และหลังกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้บทบำทสมมติที่เน้น

กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน

ตารางที ่1 ผลกำรเปรยีบเทยีบควำมสำมำรถด้ำนกำรพดู

ภำษำอังกฤษในชั้นเรียนของนักศึกษำครูภำษำอังกฤษ 

ระดับปริญญำตรี วิทยำลัยครูหลวงพระบำง ก่อนและ

หลังกำรจัดกำรเรียนรู ้โดยใช้บทบำทสมมติที่ เน้น

กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน

กำรทดสอบ N X S.D. t Sig

ก่อนกำรจัด
กำรเรียนรู้

35 19.00 2.30

12.18 .000
หลังกำรจัด
กำรเรียนรู้

35 27.17 3.13

* มีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01

 จำกตำรำงที่ 1 ควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดภำษำ

อังกฤษในชั้นเรียนของนักศึกษำครู ระดับปริญญำตรี 

วิทยำลัยครูหลวงพระบำง พบว่ำ ก่อนและหลังกำร

จดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้บทบำทสมมตทิีเ่น้นกจิกรรมกำรฝึก

ปฏบิตักิำรสอน นกัศกึษำมคีวำมสำมำรถในกำรพดูภำษำ

องักฤษในชัน้เรยีน แตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติิ

ที่ระดับ .01 ยอมรับสมมติฐำนกำรวิจัยข้อที่ 1 ที่กสำหนด

ไว้ โดยหลงัได้รบักำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้บทบำทสมมติ

มคีะแนนเฉลีย่สงูกว่ำก่อนได้รบักำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้

บทบำทสมมติ 
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 1.2 ผลกำรสัง เกตพฤติกรรมกำรพูดภำษำ 

อังกฤษในชั้นเรียนสสำหรับนักศึกษำครูภำษำอังกฤษ

ระดับปริญญำตรี วิทยำลัยครูหลวงพระบำง

ตารางที่ 2 ผลกำรสังเกตพฤติกรรมกำรพูดภำษำอังกฤษ

ในช้ันเรียนสสำหรับนักศึกษำครูภำษำอังกฤษ ระดับ

ปริญญำตรี วิทยำลัยครูหลวงพระบำง 
พฤติกรรมกำรพูดภำษำอังกฤษ

ในชั้นเรียน X S.D. แปลผล ลสำดับที่

1 กำรยอมรับควำมรู้สึกของ
นักเรียน 

4.26 0.44 มำก 2

2 กำรกล่ำวคสำชมเชย กำรให้
กสำลังใจ 

4.46 0.56 มำก 1

3 กำรยอมรับควำมคิดเห็น
ของนักเรียน 

4.11 0.47 มำก 3

4 กำรพูดเพื่อออกคสำสั่งหรือ
ขอร้อง

4.09 0.37 มำก 4

5 กำรพูดเพื่อกระตุ้นหรือส่ง
เสริมให้นักศึกษำใช้ภำษำ
อังกฤษ

4.00 0.42 มำก 5

รวมเฉลี่ย 4.18 0.45 มำก

 จำกตำรำงที่ 4.2 ผลกำรสังเกตพฤติกรรมกำร

พูดภำษำอังกฤษในชั้นเรียนสสำหรับนักศึกษำครูภำษำ

อังกฤษ วิทยำลัยครูหลวงพระบำง โดยภำพรวม พบว่ำ 

นักศึกษำครูภำษำอังกฤษมีควำมสำมำรถด้ำนกำรพูด

ภำษำอังกฤษในชั้นเรียน อยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำ

เป็นรำยข้อ พบว่ำ นักศึกษำครูภำษำอังกฤษมีควำม

สำมำรถด้ำนกำรพดูภำษำองักฤษในชัน้เรยีน อยูใ่นระดบั

มำกทุกรำยกำร โดยเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำ

น้อยดังนี้ คือ กำรกล่ำวคสำชมเชย กำรให้กสำลังใจ, กำร

ยอมรบัควำมรูส้กึของนกัเรยีน, กำรยอมรบัควำมคดิเหน็

ของนกัเรยีน, กำรพดูเพือ่ออกคสำสัง่และขอร้อง, และกำร

พดูเพือ่กระตุน้หรอืส่งเสรมิให้นกัศกึษำใช้ภำษำองักฤษ 

ตำมลสำดับ

 ตอนที่  2 ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของ 

นักศึกษำครูภำษำอังกฤษระดับปริญญำตรี วิทยำลัยครู

หลวงพระบำงที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้บทบำท

สมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน

 2.1 ผ ล ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห ์ ค ว ำ ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง 

นักศึกษำครูภำษำอังกฤษ ระดับปริญญำตรี วิทยำลัยครู

หลวงพระบำงที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้บทบำท

สมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน ดังรำย

ละเอียดในตำรำงที่ 3 และ 4

ตารางที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์จำกกำรสอบถำมควำมพึง

พอใจของนักศึกษำครูภำษำอังกฤษ ระดับปริญญำตร ี

วิทยำลัยครูหลวงพระบำงที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู  ้

โดยใช้บทบำทสมมติทีเ่น้นกิจกรรมกำรฝึกปฏบิัติกำรสอน 

โดยภำพรวม

ควำมพึงพอใจที่มีต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้ X

S.D. แปล
ผล

ลสำดับ
ที่

1. ด้ำนกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้

4.00 0.29 มำก 3

2. ด้ำนบรรยำกำศในกำร
เรียนรู้

4.48 0.52 มำก 1

3. ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ
จำกกำรจัดกิจกรรม

4.30 0.54 มำก 2

รวม 4.26 0.54 มำก

 จำกตำรำงที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจ

ของนักศกึษำครูภำษำอังกฤษระดบัปริญญำตรี วิทยำลัย

ครหูลวงพระบำงทีม่ต่ีอกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้บทบำท

สมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน โดยภำพ

รวม พบว่ำ นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก  

ยอมรับสมมติฐำนกำรวิจัยข้อที่ 2 ที่กสำหนดไว้ เมื่อ

พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ อยู่ในระดับมำกทั้ง 3 ด้ำน 

โดยเรียงลสำดับคะแนนเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย คือ 

ลสำดับที่ 1 ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ ลสำดับที่ 2 ด้ำน

ประโยชน์ทีไ่ด้รบัจำกกำรจดักจิกรรม และลสำดบัที ่3 ด้ำน

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมลสำดับ 
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ตารางที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์จำกกำรสอบถำมควำมพึง

พอใจของนักศึกษำครูภำษำอังกฤษระดับปริญญำตรี 

วิทยำลัยครูหลวงพระบำงท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดย

ใช้บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน 

จสำแนกเป็นรำยด้ำน

ควำมพึงพอใจ X S.D.

ระดับ

ควำมคิด

เห็น

ลสำ

ดับที่

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

1. ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน

รู้ เป็นลสำดับต่อเนื่อง ชัดเจน
4.33 0.58 มำก 1

2. นกัศึกษำสำมำรถเรยีนรูแ้ละลงมอื

ปฏิบัติตำมลสำดับขั้นตอน
4.00 0.00 มำก 2

3. ส่งเสรมิให้นกัศกึษำมคีวำมรูแ้ละ 

ทกัษะกำร พดูภำษำอังกฤษในชัน้เรยีนได้
4.00 0.00 มำก 2

4. ส่งเสริมให้นักศึกษำมีทักษะใน

กำรแก้ปัญหำและตัดสินใจ
3.66 0.58 มำก 4

รวม 4.00 0.29 มำก

ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้

5. นกัศกึษำมคีวำมกระตอืรอืร้นและ 

มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกิจกรรม
4.00 0.00 มำก 4

6. ส่งเสริมควำมกล้ำแสดงออกและ

มัน่ใจในกำรพูดภำษำองักฤษในช้ันเรยีน
4.33 0.58 มำก 3

7. กจิกรรมกำรเรยีนรูม้คีวำมสนกุสนำน 

และมคีวำมสขุในกำรเรยีนวชิำภำษำองักฤษ
4.53 0.49 มำก

ที่สุด
2

8. อำจำรย ์คอยให้ควำมช่วยเหลือ 

แนะนสำนักเรียนในกำรปฏิบัติกิจกรรม

อย่ำงทัว่ถงึทสำให้มบีรรยำกำศเป็นกันเอง

4.58 0.48 มำก
ที่สุด

1

รวม 4.48 0.52 มำก

ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ

จำกกำรจัดกิจกรรม

9. นกัศกึษำสำมำรถพดูภำษำองักฤษ

ในชั้นเรียนได้
4.33 0.58 มำก 3

10. นักศึกษำกล้ำแสดงออกและ

มั่นใจในกำรพูดภำษำอังกฤษใน

ชั้นเรียน

3.66 0.58 มำก 4

11. กำรจัดกำรเรยีนรูโ้ดยใช้บทบำท

สมมติช่วยให้กำรเรียนวิชำภำษำ

อังกฤษน่ำสนใจ ไม่น่ำเบื่อ

4.47 0.50 มำก 2

12. นักศึกษำสำมำรถนสำวิธีกำร

จัดกำรเรียนรู้โดยใช้บทบำทสมมติ

ไปใช้ในกำรเรียนรู้วิชำอื่น ๆ ได้

4.56 0.50 มำก
ที่สุด

1

รวม 4.30 0.54 มำก

 จำกตำรำงที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจ

ของนกัศกึษำครภูำษำองักฤษ ระดบัปรญิญำตร ีวทิยำลยั

ครหูลวงพระบำงทีม่ต่ีอกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้บทบำท

สมมติทีเ่น้นกจิกรรมกำรฝึกปฏิบติักำรสอน จสำแนกเป็น

รำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ นักศึกษำ

มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำย

ข้อ พบว่ำ นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกทุก

ข้อ โดยเรียงลสำดับคะแนนเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อยดังนี้ 

คือ ลสำดับที่ 1 ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เป็น

ลสำดับต่อเนื่อง ชัดเจน ลสำดับที่ 2 นักศึกษำสำมำรถเรียน

รู้และลงมือปฏิบัติตำมลสำดับขั้นตอน และส่งเสริมให้

นักศึกษำมีควำมรู้และทักษะกำรพูดภำษำอังกฤษในช้ัน

เรียนได้ และลสำดับที่ 4 ส่งเสริมให้นักศึกษำมีทักษะใน

กำรแก้ปัญหำและตัดสินใจ ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียน

รู้ พบว่ำ นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก เมื่อ

พิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่

ในระดบัมำกทีส่ดุ จสำนวน 2 ข้อ คอื อำจำรย์คอยให้ควำม

ช่วยเหลือ แนะนสำ นักเรียนในกำรปฏิบัติกิจกรรมอย่ำง

ทัว่ถงึ ทสำให้มบีรรยำกำศเป็นกนัเอง, กจิกรรมกำรเรยีนรู้

มคีวำมสนกุสนำน และมคีวำมสขุในกำรเรยีนวชิำภำษำ

อังกฤษ, และมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก จสำนวน 2 

ข้อ คอื ส่งเสรมิควำมกล้ำแสดงออกและมัน่ใจในกำรพดู

ภำษำอังกฤษในชั้นเรียน, นักศึกษำมีควำมกระตือรือร้น

และมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกิจกรรม ตำมลสำดับ และ 

ด้ำนประโยชน์ทีไ่ด้รบัจำกกำรจดักจิกรรม โดยภำพรวม 

พบว่ำ นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกเม่ือ

พิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่

ในระดับมำกที่สุด จสำนวน 1 ข้อ คือ นักศึกษำสำมำรถ

นสำวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้บทบำทสมมติไปใช้ใน 

กำรเรยีนรูว้ชิำอืน่ ๆ  ได้ และมคีวำมพงึพอใจอยูใ่นระดบั

มำก จสำนวน 3 ข้อ โดยเรียงลสำดับคะแนนเฉลี่ยจำกมำก

ไปหำน้อยดังนี้ คือ ลสำดับที่ 1 กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้

บทบำทสมมตช่ิวยให้กำรเรยีนวชิำภำษำองักฤษน่ำสนใจ 

ไม่น่ำเบื่อ ลสำดับที่ 2 นักศึกษำสำมำรถพูดภำษำอังกฤษ

ในช้ันเรียนได้ และลสำดับที่ 3 นักศึกษำกล้ำแสดงออก

และมั่นใจในกำรพูดภำษำอังกฤษในชั้นเรียน 
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 2.2 ผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของนกัศกึษำ

ครูภำษำอังกฤษระดับปริญญำตรี วิทยำลัยครูหลวงพระ

บำงที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้บทบำทสมมติที่เน้น

กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์

นักศึกษำ สรุปได้ดังนี้

 ด้ำนเนื้อหำที่นสำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้โดย

ใช้บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน 

พบว่ำ เนื้อหำที่นสำมำใช้มีควำมน่ำสนใจ สอดคล้อง 

และเหมำะสมในกำรฝึกปฏิบัติกิจกรรม

 ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้บทบำท

สมมต ิพบว่ำ เป็นวธิสีอนทีส่ำมำรถพฒันำควำมสำมำรถ

ในด้ำนกำรพดูภำษำองักฤษได้เป็นอย่ำงด ีมกีำรกสำหนด

เป้ำหมำยในกำรพูดภำษำอังกฤษอย่ำงชัดเจน เป็น

กจิกรรมทีส่นกุสนำน ในลกัษณะเรยีนปนเล่น นกัศกึษำ

ได้แสดงควำมเป็นตัวของตัวเองมำกที่สุด และมีโอกำส

ได้แสดงออกหลำยบทบำท ช่วยทสำให้นักศึกษำเรียน

ได้เรียนรู้กำรพูดภำษำอังกฤษได้อย่ำงไม่เครียด ทสำให้

นักศึกษำได้เรียนรู้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีควำมสุข 

 ด้ำนบรรยำกำศในชั้นเรียน พบว่ำ นักศึกษำ

มีควำมสนุกสนำนในกำรปฏิบัติ กิจกรรม มีกำร

ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน และได้รับคสำแนะนสำ ช่วยเหลือ

จำกอำจำรย์ ด้วยควำมเป็นกัลยำณมิตร

 ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ พบว่ำ นักศึกษำสำมำรถ

พูดภำษำอังกฤษได้ตำมเวลำท่ีกสำหนด สำมำรถใช้กิริยำ

ท่ำทำงประกอบกำรพูดภำษำอังกฤษ เพ่ือช่วยให้ผู้อ่ืน

เข้ำใจสิ่งที่ต้องกำรสื่อสำรได้ สำมำรถพูดครอบคลุม

เนือ้หำหรอืหวัข้อทีก่สำหนด มคีวำมกระตอืรนืร้นในกำร

พูดภำษำอังกฤษ สำมำรถตดัสนิใจแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ

ได้โดยใช้คสำศัพท์ที่เหมำะสมในกำรสนทนำ ทสำให้เกิด

ควำมมั่นใจในกำรพูดภำษำอังกฤษเพิ่มมำกขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย

 จำกกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำควำมสำมำรถ

ด้ำนกำรพูดภำษำอังกฤษในชั้นเรียน โดยใช้บทบำท

สมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน สสำหรับ

นกัศกึษำครภูำษำองักฤษ ระดบัปรญิญำตร ีทีว่ทิยำลยัครู 

หลวงพระบำง สำมำรถอภปิรำยผลกำรวจิยัได้ดงัต่อไปนี้

 1. ผลกำรเปรยีบเทยีบควำมสำมำรถด้ำนกำรพดู

ภำษำอังกฤษในชั้นเรียนของนักศึกษำครูภำษำอังกฤษ

ระดับปริญญำตรี วิทยำลัยครูหลวงพระบำง ก่อนและ

หลังกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีประเด็นที่สำมำรถนสำ 

มำอภิปรำยได้ดังนี้

  1.1 ผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถด้ำน

กำรพูดภำษำอังกฤษในชั้นเรียนของนักศึกษำครูภำษำ

อังกฤษ ระดับปริญญำตรี ก่อนและหลังกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรพูด

ภำษำอังกฤษในช้ันเรียน โดยใช้บทบำทสมมติที่เน้น

กจิกรรมกำรฝึกปฏบิตั ิกำรสอน ค่ำเฉลีย่หลงักำรจดัเรยีน

กำรสอน สูงกว่ำคะแนนค่ำเฉลี่ยก่อนกำรจัดกำรเรียน

กำรสอน แสดงว่ำกำรเรียนโดยใช้บทบำทสมมติที่เน้น

กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนทสำให้นักศึกษำครูภำษำ

อังกฤษระดับปริญญำตรีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมี

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำษำ อังกฤษในชั้นเรียนดีขึ้น อำจ

เนื่องมำจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำควำม

สำมำรถด้ำนกำรพูดภำษำ อังกฤษในชั้นเรียน โดยใช้

บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน 

ผูส้อนได้เน้นกำรจดักจิกรรมทีส่นองควำมต้องกำรของ 

ผูเ้รยีน โดยใช้บทบำทสมมตทิีเ่น้นกจิกรรมกำรฝึกปฏบิตัิ

กำรสอนภำษำอังกฤษในช้ันเรียน ที่สำมำรถช่วยให้ 

ผู้เรียนได้รับควำมรู้ทำงภำษำที่ใช้ในชั้นเรียนและได้

ฝึกปฏิบัติกำรสอนจริง โดยไม่ทสำให้นักศึกษำเบื่อหน่ำย 

นักศึกษำได้ทสำกิจกรรมฝึกซส้ำ ๆ จำกกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอน กำรพฒันำควำมสำมำรถด้ำนกำรพดูภำษำองักฤษ 

ในชั้นเรียน โดยใช้บทบำทสมมติ ตำมแนวคิคของ  

อำกรณ์ ใจเทียง [10] และ Harmer [11] ได้กล่ำวถึงหลัก

ในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรพูด 

ครคูวรเปิดโอกำสให้ผูเ้รยีนได้ฝึกกำรใช้ภำษำให้ถกูต้อง

และเหมำะสมในสถำนกำรณ์กำรส่ือสำรที่เป็นจริงและ 

ผู้เรียนควรได้ฝึกกลวิธีกำรพูด ครูสำมำรถสอนนักเรียน

ให้ใช้กลวิธีในกำรพูดผลัดเปลี่ยนบทบำทกำรสนทนำ 

และกำรพูดขัดจังหวะเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพใน 

กำรเพิ่มทักษะควำมสำมำรถกำรพูดภำษำอังกฤษของ
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ผู ้เรียน และสอดคล้องกับทิศนำ แขมมณี [12] ได้

กล่ำวว่ำ วิธีสอนโดยใช้กำรแสดงบทบำทสมมติ คือ 

กระบวนกำรที่ผู้สอนใช้ในกำรช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำร

เรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์ท่ีกสำหนดโดยกำรให้ผู้ เรียน

สวมบทบำทในสถำนกำรณ์ซึง่มคีวำมใกล้เคยีงกบัควำม

เป็นจริง และแสดงออกมำตำมควำมรู้สึกนึกคิดของตน 

และนสำเอำกำรแสดงออกของผู้แสดงท้ังทำงด้ำนควำมรู้

ควำมคิด ควำมรู้สึก และพฤติกรรมท่ีสังเกตพบว่ำเป็น

ข้อมูลในกำรอภิปรำย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำม

วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับทฤษฎีของ Ments [13] 

ได้ให้ควำมหมำยของบทบำทสมมติ ว่ำ บทบำทสมมติ

เป็นกิจกรรมที่กลุ่มผู้เรียนจัดแสดงข้ึนเพ่ือมุ่งสสำรวจ

ปัญหำด้ำนสังคมท่ีเป็นประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้ที่จะ

ช่วยพัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดและพฤติกรรม

ของบุคคลในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์

แก่ผู้เรียน เพรำะผู้เรียนจะสำมำรถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

เหมำะสม เมื่อเผชิญกับสถำนกำรณ์ท่ีคล้ำยคลึงกับ

สถำนกำรณ์นัน้ ๆ  นอกจำกนีก้ำรใช้สือ่ทีเ่ป็นคลปิวดิโีอ

ตัวอย่ำงยังทสำให้นักศึกษำสนใจต่อกำรเรียน สร้ำงแรง

จงูใจ และควำมมัน่ใจให้นกัศกึษำในกำรแสดงออกมำก

ยิง่ขึน้ อกีทัง้ผูว้จิยัได้ทสำกำรแก้ไขปรบัปรงุแผนกำรสอน 

และขั้นตอนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพและเหมำะ

สมกับนักศึกษำครูภำษำอังกฤษระดับปริญญำตรี จำก 

ผูเ้ชีย่วชำญและอำจำรย์ทีป่รกึษำวทิยำนพินธ์ก่อนกำรนสำ

ไปใช้จริง จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์หลังกำรเรียนสูงกว่ำ

ก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 

 1.2 ผลกำรวิเครำะห์กำรสังเกตพฤติกรรมกำร

พูดภำษำอังกฤษในชั้นเรียนนักศึกษำครูภำษำอังกฤษ

ระดับปริญญำตรี วิทยำลัยครูหลวงพระบำง พบว่ำ  

นักศึกษำครูภำษำอังกฤษมีควำมสำมำรถด้ำนกำรพูด

ภำษำอังกฤษในช้ันเรียน โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก 

ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้บทบำท

สมมติที่ เน ้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน เป็น

กิจกรรมที่กลุ่มผู้เรียนจัดแสดงขึ้น เพื่อมุ่งสสำรวจปัญหำ

ด้ำนสังคมที่เป็นประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู ้ที่ช ่วย

พัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดและพฤติกรรมของ

บุคคลในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน 

เพรำะผูเ้รยีนสำมำรถปฏบิตัตินได้ถกูต้อง เหมำะสม เมือ่

เผชิญกับสถำนกำรณ์ที่คล้ำยคลึงกับสถำนกำรณ์นั้น ๆ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนำ แขมมณี [13] กล่ำวถึง

วธีิสอนโดยใช้กำรแสดงบทบำทสมมติ คอื กระบวนกำร

ที่ผู ้สอนใช้ในกำรช่วยให้ผู ้เรียนเกิดกำรเรียนรู ้ตำม

วัตถุประสงค์ที่กสำหนดโดยกำรให้ผู้เรียนสวมบทบำท

ในสถำนกำรณ์ซึง่มคีวำมใกล้เคยีงกบัควำมเป็นจรงิ และ

แสดงออกมำตำมควำมรู้สึกนึกคิดของตน และนสำเอำ 

กำรแสดงออกของผู้แสดง ทั้งทำงด้ำนควำมรู้ควำมคิด 

ควำมรู ้ สึก  และพฤติกรรมที่สั ง เกตพบว ่ ำ เป ็น

ข้อมูลในกำรอภิปรำย เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดกำรเรียนรู ้ 

ตำมวตัถปุระสงค์ และเป็นกจิกรรมทีเ่อือ้ให้ผูเ้รยีนได้ใช้

ทักษะทำงภำษำ เพรำะกำรสร้ำงสถำนกำรณ์สมมติและ

ให้ผู้เรียนสวมบทบำทต่ำง ๆ ในสถำนกำรณ์ที่กสำหนด

ไว้ซ่ึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดจินตนำกำร และแรงบันดำลใจ

ทีจ่ะนสำทกัษะทำงภำษำทีไ่ด้เรยีนรูม้ำใช้เพือ่กำรสนทนำ

กำรสื่อสำร กำรแสดงบทบำทสมมติในกำรจัดเรียนกำร

สอนที่เน้นภำษำในกำรเรียนระหว่ำงครูและนักเรียน 

ในสถำนกำรณ์หนึ่ง ๆ และชี้ให้เห็นควำมสสำคัญของ 

กำรใช้คสำวลี และ ประโยคที่ถูกต้องและเหมำะสม

 สสำหรับพฤติกรรมกำรพูดภำษำอังกฤษในช้ัน

เรยีนทีน่กัศกึษำครพูดูอยูใ่นระดบัมำกเป็นลสำดบัที ่1 คอื 

พฤติกรรมกำรกล่ำวคสำชมเชย กำรให้กสำลังใจ ทั้งนี้อำจ

เนื่องมำจำกเป็นกำรกระทสำที่ทสำให้นักศึกษำหรือบุคคล 

มพีลงัหรอืมคีวำมมัน่ใจในกำรเรยีนหรอืทสำสิง่ใดสิง่หน่ึง 

เพิ่มมำกขึ้นหรือทสำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว ได้รับกำรชมเชย 

ให้กสำลังใจก็มีควำมสุขและมีควำมกระตือรือร้นที่จะทสำ

สิง่นัน้อกีสอดคล้องกบัแนวคดิของ อทิริำ บณุยำทร [14] 

กล่ำวว่ำ พฤติกรรมกำรกล่ำวคสำชมเชย กำรให้กสำลังใจ 

หมำยถึง กำรเสริมกสำลังใจ หรือแสดงพฤติกรรมในทำง

ชืน่ชมแก่นกัเรยีน นกัศกึษำเพือ่เสรมิสร้ำงให้กสำลงัใจให้

นกัเรยีน นกัศกึษำเกดิควำมใฝ่รูซ้ึง่ก่อให้เกดิควำมมัน่ใจ 

ควำมเชื่อมั่นในตัวเองทสำให้มีทัศนะที่ดีต่อกำรเรียน 

กำรสอน และประดนีนัท์ อปุรมยั [15] อธบิำยว่ำ กำรกล่ำว

คสำชมเชย กำรให้กสำลังใจ หมำยถึง กำรให้สิ่งที่นักเรียน 
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นกัศกึษำรูส้กึพอใจแล้วมพีฤตกิรรมทีค่รใูห้แรงเสรมิเกดิ

ขึ้นซส้ำอีก แรงเสริมที่ให้แก่นักเรียน นักศึกษำอำจเป็น 

คสำชมเชย ให้กสำลงัใจ เป็นสิง่ของควำมเอำใจใส่เวลำส่วนตวั 

กิจกรรมที่ภูมิใจหรือสัญลักษณ์ท่ีส่งเสริมให้นักเรียน

นักศึกษำเกิดควำมภูมิใจในตนเองและมีกสำลังใจ

 สสำหรับพฤติกรรมกำรพูดภำษำอังกฤษในชั้น

เรียนที่นักศึกษำครูพูดอยู่ในระดับมำกเป็นลสำดับตส่ำสุด 

คอื กำรพดูเพือ่กระตุน้หรอืส่งเสรมิให้นกัศกึษำใช้ภำษำ 

อังกฤษ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ นักศึกษำแต่ละกลุ ่ม 

ไม่กล้ำชักถำมเพื่อนเพรำะนักศึกษำเคยชินกัน และ 

อำจเนือ่งมำจำก ในช่วงเวลำของกำรจดักำรเรยีนกำรสอน 

ของนกัศกึษำครบูำงกลุม่ไปเน้นหนกัพฤตกิรรมกำรพดู

อื่น ๆ มำกเกินไป นอกจำกน้ันเป็นเพรำะว่ำนักศึกษำ

ครูบำงกลุ่มใช้ภำษำแม่เป็นพ้ืนฐำน และนักศึกษำเกิด

ควำมสบัสนทีต้่องใช้พฤตกิรรมกำรพดูภำษำองักฤษใน

ชั้นเรียนทั้ง 5 พฤติกรรมไปพร้อม ๆ กัน

 2. ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจของ

นักศึกษำครูภำษำอังกฤษ ระดับปริญญำตรี ที่มีต่อกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำร

พดูภำษำองักฤษในชัน้เรยีน โดยใช้บทบำทสมมตทิีเ่น้น

กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนด้วยแบบสอบถำมซึ่งมี  

3 ด้ำน คอื ด้ำนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้ด้ำนบรรยำกำศ

ในกำรเรียนรู้ และด้ำนประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัด

กิจกรรม จสำนวน 35 ชุด พบว่ำ ผู้เรียนมีควำมพึงพอใจ

ต่อกำรจัด กำรเรียนกำรสอนโดยภำพรวมอยู่ในระดับ

มำก เมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำนสำมำรถอภิปรำยได้ดังนี้

 ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ พบว่ำ กำรแสดง 

บทบำทสมมติส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ใช้ภำษำอังกฤษ

ในชั้นเรียนได้เป็นอย่ำงดี มีลสำดับขั้นตอนกำรสอนที่

ชัดเจน และสำมำรถทสำให้ผู้เรียนบรรลุผลสสำเร็จตำม

วัตถุประสงค์ได้ เหตุที่นักศึกษำพอใจในด้ำนกำร

จัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้ โดยใช้บทบำทสมมติที่เน้น

กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน เป็นกิจกรรมท่ีเป็น

จริงและเกิดขึ้นในชีวิตประจสำวันของนักศึกษำ เน้น

ให้ผู้เรียนได้ฝึกกำรใช้ภำษำท่ีจสำเป็นในชั้นเรียน โดย

ผู ้เรียนมีโอกำสในกำรเลือกใช้ภำษำให้ถูกต้องและ

เหมำะสม และสำมำรถนสำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้

ในสถำนกำรณ์จริง นอกจำกนี้ยังช่วยทสำให้นักศึกษำ

ได้เรียนรู ้กำรพูดภำษำอังกฤษในช้ันเรียนได้อย่ำง

ไม่เครียด ทสำให้นักศึกษำได้เรียนรู ้ภำษำ อังกฤษ

อย่ำงมีควำมสุขและยังส ่งผลให้นักศึกษำมีควำม 

สำมำรถด้ำนกำรพูดภำษำอังกฤษสูงขึ้น ดังเห็นได้ จำก 

คะแนนผลกำรทดสอบวัดควำมสำมำรถด้ำนกำรพูด

ภำษำอังกฤษในชั้นเรียน ก่อนและหลังกำรทดลองที่

พบว่ำ นักศึกษำมีพัฒนำกำรควำมสำมำรถด้ำนกำรพูด

ภำษำอังกฤษในช้ันเรียนเพิ่มขึ้นซึ่งตรงกับคสำกล่ำวของ 

Ments [14] และทิศนำ แขมมณี [13] ได้กล่ำวไว้ว่ำ กำร

ใช้บทบำทสมมติเป็นกิจกรรมในลักษณะเรียนปนเล่น 

นกัเรยีนจะได้รบัควำมสนกุสนำนเพลดิเพลนิ ผ่อนคลำย

ควำมตงึเครยีด มคีวำมเป็นตวัของตวัเองมำกทีส่ดุ และมี

โอกำสได้แสดง ออกหลำยบทบำทอีกด้วย 

 ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ พบว่ำ นักศึกษำมี

ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก แสดงว่ำ บรรยำกำศใน

ช้ันเรียนเป็นส่วนหน่ึงที่ส่งเสริมให้นักศึกษำเกิดควำม

สนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในกำรเรียนรู้เพิ่ม

มำกขึ้น กำรสร้ำงบรรยำกำศที่อบอุ่น อำจำรย์คอยให้

ควำมช่วยเหลือ แนะนสำนักศึกษำในกำรปฏิบัติกิจกรรม

อย่ำงทั่วถึง ทสำให้มีบรรยำกำศเป็นกันเอง ที่นักศึกษำ

กับนักศึกษำมีควำมสัมพันธ์ฉันมิตรต่อกัน มีควำม

กระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกิจกรรม

 สรุปว่ำบรรยำกำศในชั้นเรียนช่วยส่งเสริมและ

สร้ำงผูเ้รยีนในด้ำนสตปัิญญำ อำรมณ์ และสงัคมได้เป็น

อย่ำงดี ทสำให้ผู้เรียนเรียนด้วยควำมสุข รักกำรเรียน และ

เป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้ในที่สุด

 ด้ำนประโยชน์ทีไ่ด้รบัจำกกำรจดักจิกรรม พบว่ำ  

นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู ่ในระดับมำก แสดงว่ำ 

กิจกรรมกำรแสดงบทบำทสมมติที่เน้นกำรฝึกปฏิบัติ 

กำรสอนนั้น เป็นเครื่องมือและเทคนิคกำรสอนที่

สำมำรถช่วยพัฒนำควำมสำมำรถทักษะกำรพูดภำษำ

อังกฤษในสถำนกำรณ์จสำลองแบบต่ำง ๆ ของผู้เรียนได้

อย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยสำมำรถนสำไปประยกุต์ใช้ หรอื

กสำหนดหัวข้อกิจกรรมให้สอดคล้องกับบทเรียนหลัก 
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ได้เป็นอย่ำงดี สอดคล้องกับงำน วิจัยของ Taylor [16] 

กิจกรรมกำรแสดงบทบำทสมมุติช่วยเสริมสร้ำงควำม

มั่นใจให้กับผู้เรียนในกำรเรื่องของควำมสำมำรถด้ำน

กำรพูดภำษำอังกฤษ ควำมกล้ำแสดงออกกำรพัฒนำ

บุคลิกภำพกำรสนทนำ นสำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน 

และควำมมั่นใจในตนเองในกำรสนทนำภำษำอังกฤษ 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในกำรประกอบอำชีพ

ในอนำคต 

 2.2 ผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของนกัศกึษำ

ครูภำษำอังกฤษ ระดับปริญญำตรี วิทยำลัยครูหลวง 

พระบำงที่มีต ่อกำรจัดกำรเรียนรู ้โดยใช ้บทบำท

สมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนที่ได้จำก 

กำรสัมภำษณ์นักศึกษำ สรุปได้ดังนี้

 ด้ำนเนื้อหำที่นสำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้โดย

ใช้บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน 

พบว่ำ เนื้อหำที่นสำมำใช้มีควำมน่ำสนใจ สอดคล้องและ

เหมำะสมในกำรฝึกปฏิบัติกิจกรรม

 ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้บทบำท

สมมติ พบว่ำ เป็นวิธีสอนที่สำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถ 

ในด้ำนกำรพูดภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี มีกำรกสำหนด

เป้ำหมำยในกำรพดูภำษำองักฤษอย่ำงชดัเจน เป็นกจิ กรรม 

ที่สนุกสนำน ในลักษณะเรียนปนเล่น นักศึกษำได้

แสดงควำมเป็นตัวของตัวเองมำกที่สุด และมีโอกำส

ได้แสดงออกหลำยบทบำท ช่วยทสำให้นักศึกษำเรียน

ได้เรียนรู้กำรพูดภำษำอังกฤษได้อย่ำงไม่เครียด ทสำให้

นักศึกษำได้เรียนรู้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีควำมสุข

 ด้ำนบรรยำกำศในชั้นเรียน พบว่ำ นักศึกษำ

มีควำมสนุกสนำนในกำรปฏิบัติ กิจกรรม มีกำร

ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน และได้รับคสำแนะนสำ ช่วยเหลือ

จำกอำจำรย์ ด้วยควำมเป็นกัลยำณมิตร

 ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ พบว่ำ นักศึกษำสำมำรถ

พูดภำษำอังกฤษได้ตำมเวลำท่ีกสำหนด สำมำรถใช้กิริยำ

ท่ำทำงประกอบกำรพูดภำษำอังกฤษ เพ่ือช่วยให้ผู้อื่น

เข้ำใจสิ่งที่ต้องกำรสื่อสำรได้ สำมำรถพูดครอบคลุม

เนือ้หำ หรอืหวัข้อทีก่สำหนด มคีวำมกระตอืรนืร้นในกำร

พูดภำษำอังกฤษ สำมำรถตดัสนิใจแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ

ได้โดยใช้คสำศัพท์ที่เหมำะสมในกำรสนทนำ ทสำให้เกิด

ควำมมั่นใจในกำรพูดภำษำอังกฤษเพิ่มมำกขึ้น

ข้อเสนอแนะ 

 จำกผลกำรวิจัยในครั้งน้ี ผู ้วิจัยขอเสนอแนะ 

บำงประเด็นซ่ึงอำจเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้

และศึกษำวิจัยครั้งต่อไปดังนี้

 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

  1.1 จำกกำรวิจัยพบว่ำ ผลกำรเรียนรู้โดย

ใช้บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน  

ช่วยทสำให้นักศึกษำครูภำษำอังกฤษมีผลกำรเรียนสูงขึ้น  

ดังนั้นอำจำรย์ควรส่งเสริมกำรนสำเทคนิคและรูปแบบ

กำรเรียนรู ้กำรใช้ภำษำอังกฤษในชั้นเรียน โดยใช้

บทบำทสมมติที่เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน 

ไปบูรณำกำรใช้ในกำรสอนภำษำอังกฤษเรื่องอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับทักษะกำรพูด เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและ

พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดของนักศึกษำครู 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 ควรมีกำรวิ จั ยทดลองนส ำรูปแบบ 

กำรพฒันำควำมสำมำรถด้ำนกำรพดูภำษำองักฤษในชัน้เรียน  

โดยใช้บทบำทสมมติที่ เน้นกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัต ิ

กำรสอน ไปทดลองใช้กับนักศึกษำระดับชั้นอื่น ๆ 

และกลุ่มสำระกำรเรียนอื่น ๆ เช่น สำระกำรเรียนรู้ 

ภำษำลำวและสำระกำรเรยีนรูภ้ำษำฝรัง่เศส เพือ่ส่งเสรมิ

กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรพูด
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การบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอน
ของครูในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

เขตบางขุนเทียน 

 Academic Administration Affecting to Teachers Behavioral for Teaching 
in School under the Office of Bangkok Primary Education 

Service Area Bangkhuntiaen

 1* นักศึกษำหลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ วิทยำลัยทองสุข เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
 2 รองศำสตรำจำรย์ ดร. อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ วิทยำลัย 

ทองสุข เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

วิภำภรณ์ ยอดยศ 1* 

Wipapron Yotyod 1*

ปิยะนำถ บุญมีพิพิธ 2 

Piyanart Boonmepipit 2

บทคัดย่อ

 กำรวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อศึกษำ 1) ระดับของกำรบริหำรวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 2) ระดับ

พฤติกรรมกำรสอนของครูในสถำนศึกษำ 3) กำรบริหำรวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 

กำรสอนของครูในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนครเขตบำงขุนเทียน 

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย เป็น ผู้บริหำร จสำนวน 16 คน ครูจสำนวน 260 คนและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ จสำนวน 

16 คน รวมทั้งสิ้น 320 คน จำก 16 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรบริหำรวิชำกำร

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำและพฤติกรรมกำรสอนของครูจสำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณ

ค่ำ 5 ระดับของไลเคิร์ท วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและกำรวิเครำะห์ กำรถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอนเดียว

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) กำรบริหำรวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำในภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อจสำแนกเป็น

รำยด้ำน พบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำนและเรียงลสำดับจำกมำกไปหำน้อย คือ ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 

ด้ำนกำรผลิตส่ือนวัตกรรม ด้ำนกำรนิเทศภำยใน ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรวัดผลและกำร

ประเมินผล ด้ำนกำรกำรจัดและพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ ตำมลสำดับ 2) พฤติกรรมกำรสอนของครู ในภำพรวมอยู่ใน

ระดับมำก เมื่อจสำแนกเป็นรำยด้ำน พบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำนและเรียงลสำดับจำกมำกไปหำน้อย คือ บรรยำกำศใน

ห้องเรียน กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรเตรียมกำรสอน กำรวัดผลและกำรประเมินผล กำรวิจัยเพื่อกำรเรียนกำรสอน 

ตำมลสำดับ และกำรบริหำรวิชำกำรส่งผลต่อพฤติกรรมกำรสอนของครูโดยตัวแปรที่ได้รับเลือกเข้ำสมกำรตำมลสำดับ 

คือ กำรวัดผลและกำรประเมินผล, กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน, กำรจัดและพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้, และ 

กำรผลิตสื่อนวัตกรรมโดยมีประสิทธิภำพกำรทสำนำย ร้อยละ 59.00 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำรวิเครำะห์กำรถดถอย 

ได้ดังนี้ Ŷ
tot

 = 4.409 - .075(X
3
) - 076(X

2
) - .045(X

5
) - .052(X

4
)

ค�าส�าคัญ : กำรบริหำร พฤติกรรมกำรสอน
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บทน�า

 กำรศึกษำถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนท่ีสสำคัญในกำร

ดสำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ่งกำรจัดกำรศึกษำนี้มี

กำรจัดขึ้นในโรงเรียนซึ่งเป็นองค์กรที่ทสำหน้ำที่ในกำร

จัดกำรศึกษำ กำรเรียนรู้และกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ ๆ

เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ

หลักสูตร แต่ปัจจุบันพบว่ำกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ

ประสบปัญหำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน 

ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยของหลักสูตรแต่เม่ือหันมำ

ศึกษำหลักสูตร พบว่ำ มีเนื้อหำที่แน่นในแต่ละกลุ่ม

ชั้น แม้รัฐจะส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้

เรียนเป็นสสำคัญ แต่ยังพบว่ำ ครูยังจัดกระบวนกำรเรียน 

กำรสอนทีย่ดึกำรถ่ำยทอดจำกผูส้อนสูผู่เ้รยีน กำรฝึกทกัษะ 

กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำรแก้ปัญหำจำกสถำนกำรณ์

หรือประสบกำรณ์จริงยังมีน้อยผู ้บริหำรสถำนศึกษำ

ยังขำดควำมเอำใจใส่ในกำรนิเทศ กำรอบรมครูให้

ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพผู้บริหำรบำงส่วน 

ยังขำดควำมเข้ำใจในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำน

ศึกษำทสำให้งำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำไม่เป็นไป

ตำมควำมมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำของชำติ จำก

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอกรอบสำม 

(พ.ศ. 2554-2558) ของสสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) โดยภำพรวมทั้ง

ประเทศ พอจะสรุปได้ว่ำสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำนจสำนวน 2,295 แห่งไม่ได้รับกำรรับรอง

มำตรฐำน เนื่องจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน

อยู่ในระดับตส่ำ [1] และเมื่อเปรียบเทียบผลกำรทดสอบ

ระดับชำติ (O-NET) ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2557 และ

ปีกำรศึกษำ 2558 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 6  

ใน 5 กลุ่มสำระหลัก โดยจสำแนกคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ พบว่ำผลกำรทดสอบ

ระดับชำติ (O-NET) มีค่ำคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง

ทุกกลุ่มสำระในระดับประเทศ และลดลง 4 กลุ่มสำระ 

ในระดบัจงัหวดั ซึง่ผลสมัฤทธิด์งักล่ำวอำจเป็นเครือ่งชีว้ดั 

Abstract

 The purpose of this research were to study 1) the level of academic administration in school 2) the level 

of teachers behavioral for teaching in school and 3) the academic administration affecting to teachers behavioral  

for teaching in school under the Office of Bangkok primary education service area Bangkhuntiaen. The samples 

consisted of 16 administrators, 260 teachers and 16 committee schools, 320 respondents in total. The research 

instrument was questionnaire of rating for 5 scale about academic administration and teaching behavior of teachers 

in school. The data analysis were a percentage, mean, standard deviation and stepwise simple regression analysis. 

 The results of the study were as follows : 1) The academic administration in school were overall at a high level. 

The classification were finding at the high level and separately chronological ranked, followed by School curriculum 

development, creating innovational Media, internal supervision, developing in learning process, measurement and 

evaluation and procurement and development of learning center, 2) The teachers behavioral for teaching in school 

were overall at a high level. The classification were finding at a high level and separately chronological ranked, 

followed by classroom environment, learning management, expedition for teaching, measurement and evaluation, 

research for teaching. 3) The academic administration in school affecting to the teachers behavioral for teaching in 

school under the Office of Bangkok primary education service area Bangkhuntiaen province were that : measurement 

and evaluation, developing in learning process, procurement and development of learning center, create innovation. 

The predict efficiency was 59.00 percentage. Can be write equation : Ŷ
tot

= 4.409 + (-).075 (X
3
) + (-)076 (X

2
) +  

.045 (X
5
) + (-).052 (X

4
)

keywords : academic administration, teaching behavior
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ได้ว่ำกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำยังขำด

ประสิทธิภำพส่งผลให้คุณภำพผู้เรียนไม่เป็นไปตำม

เกณฑ์ที่กสำหนด สอดคล้องกับรำยงำนผลกำรวิจัย 

เกี่ยวกับบทบำทกำรบริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำร

สถำนศึกษำของ สรรเสริญ โปร่งจันทึก [2] ที่ได้ศึกษำ

วิจัยเรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบทบำทกำรบริหำรงำน

ของผูบ้รหิำรกบัประสทิธผิลของกำรบรหิำรงำนวชิำกำร

ของสถำนศึกษำในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งพบว่ำผู้บริหำร

ยังให้ควำมสสำคัญกับกำรบริหำรงำนวิชำกำรไม่มำกนัก

และยังมีปัญหำอุปสรรคในกำรบริหำรงำนวิชำกำรใน

ระดับปำนกลำง ซ่ึงน่ำจะมีผลกระทบต่อคุณภำพของ

ผลผลิตได้ ปัญหำเหล่ำนี้ถ้ำผู ้บริหำรสถำนศึกษำได้

ดสำเนินกำรแก้ไขย่อมจะทสำให้คุณภำพทำงกำรศึกษำดี

ขึ้นและจำกรำยงำนผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่

มีผลต่อกำรจัดกำรศึกษำพบว่ำ สถำนศึกษำส่วนใหญ่

มุ่งเน้นรับกำรประเมินมำกกว่ำกำรพัฒนำคุณภำพกำร

เรียนกำรสอน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแต่ละ

ครั้งผู ้บังคับบัญชำไม่ได้สะท้อนผลกำรดสำเนินงำน  

กำรกสำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย และกลยุทธ์ 

เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรดสำเนินงำนยังขำด 

กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในระดับผู้ปฏิบัติและยังให้

ควำมสสำคัญกับกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติจริง

อยู่ในระดับตส่ำและที่สสำคัญสถำนศึกษำมีกำรประสำน

งำนและกำรบริหำรจัดกำรระหว่ำงกลุ่มในด้ำนวิชำกำร

อยู่ในระดับตส่ำเช่นเดียวกัน

 พระรำชบญัญตักิำรศึกษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2542 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวกำร

จดักำรศกึษำได้ระบรุำยละเอยีดเกีย่วกบักำรจดักำรศกึษำ 

ตำมมำตรำ 22 ถึงมำตรำ 30 สรุปได้ว่ำ กำรจัดกำรศึกษำ

ต้องยดึหลกัว่ำ ผูเ้รยีนทกุคนมคีวำมสำมำรถในกำรเรยีนรู้ 

และพัฒนำตนเองได้และถือว่ำผู ้เรียนทุกคนมีควำม

สสำคัญที่สุดในกำรจัดกำรศึกษำ ต้องเน้นควำมสสำคัญ 

ทั้งควำมรู้ คุณธรรม กระบวนกำรเรียนรู้ กำรบูรณำกำร

อย่ำงเหมำะสม จึงควรให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ตำมควำมถนัดและควำมสนใจของผู ้ เรียน ผู ้สอน 

จดับรรยำกำศสภำพแวดล้อม สือ่กำรสอน เพือ่ให้ผูเ้รยีน

เกิดกำรเรียนรู้ มุ่งพัฒนำคนให้มีควำมสมดุลทั้งด้ำน

ควำมรู้ ควำมคิด ควำมสำมำรถ ควำมดีงำม และควำม

รับผิดชอบต่อสังคมและพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่ง

ชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 กสำหนดให้กำรกระจำยอสำนำจเพ่ือกำรบริหำรกำร

จัดกำรในสถำนศึกษำให้สถำนศึกษำดสำเนินได้โดย

อิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของผู้เรียน สถำนศึกษำ ชุมชน ท้องถิ่น และกำรมีส่วน

ร่วมจำกกำรมีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสสำคัญ

ทสำให้สถำนศกึษำมคีวำมเข้มแขง็ในกำรบรหิำรและกำร

จดักำร สำมำรถพฒันำหลกัสตูรและกระบวนกำรเรยีนรู้  

ตลอดจนกำรวัดผล ประเมินผล รวมทั้ง กำรวัดปัจจัย

เกื้อหนุนกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น  

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น ในกำรบริหำรงำน

วิชำกำรจึงประกอบด้วยงำนหลำยอย่ำง สิ่งสสำคัญของ

งำนด้ำนวิชำกำร คือ หลักสูตรเป็นตัวกสำกับงำนด้ำน

วชิำกำรขึน้อยูก่บัควำมสำมำรถของผูน้สำในกำรนสำไปใช้

ในแต่ละสถำนศกึษำจงึแตกต่ำงกนัไป กำรจดัโปรแกรม 

กำรศกึษำ จงึขึน้กบัปัจจยั เช่น บคุลำกร งบประมำณ วสัดุ

อุปกรณ์ รวมทั้งผู้เรียนด้วย ด้วยเหตุนี้กำรบริหำรงำน

วชิำกำรจงึเป็นงำนทีส่สำคญัสสำหรบัผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเป็นงำนที่จะต้องปรับปรุงคุณภำพ 

กำรเรียนกำรสอน ซึ่ ง เป ็นจุดมุ ่ งหมำยหลักของ 

สถำนศึกษำ และเป ็นเครื่องชี้ควำมสสำ เร็จ  และ 

ควำมสำมำรถของผู้บริหำรเอง [3] 

 โรงเรียนในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน มีกำร

จัดระบบกำรบริหำรงำนตำมภำรกิจ แบ่งโครงสร้ำง

กำรบริหำรงำนเป็น 4 ฝ่ำย ได้แก่ กำรบริหำรงำนบุคคล 

กำรบริหำรวิชำกำร กำรบริหำรงบประมำณ และกำร

บริหำรทั่วไป โดยสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำกรุงเทพมหำนคร มีนโยบำยให้ผู้บริหำรยึดหลัก

กำรบริหำรและเทคนิคกำรบริหำรแบบกำรมีส่วนร่วม  

ยึดหลักธรรมำภิบำลโดยในกำรจัดกำรศึกษำให้มี

คุณภำพนั้นจะต้องมีกำรบริหำรงำนที่ครอบคลุมในทุก

กิจกรรม และกำรดสำเนินงำนทำงกำรศึกษำในทุกเรื่อง
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ซึ่งควำมสสำคัญของกำรบริหำรงำนวิชำกำรน้ีจะส่งผล

ให้โรงเรยีนอนัเป็นสถำนทีท่ีเ่ป็นองค์กรในกำรพฒันำผู้

เรยีนให้มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ทกัษะและมคีณุลกัษณะ

ที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร ตำมควำมต้องกำรของ

ชุมชน สังคมและประเทศชำติทสำให้ผู้วิจัยมีควำมสนใจ

ที่จะศึกษำกำรบริหำรวิชำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำร

สอนของครูในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนกำรประถม

ศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน เพื่อให้ทรำบ

ระดับกำรบริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ

และพฤตกิรรมกำรสอนของคร ูอนัจะนสำไปสูก่ำรพฒันำ

ศักยภำพทำงกำรบริหำรวิชำกำรของสถำนศึกษำ และ

เพื่อที่จะเป็นแนวทำงแก่ผู ้บริหำรสถำนศึกษำในกำร

บรหิำรวชิำกำรรวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วข้องได้นสำไปใช้ประกอบ

กำรบริหำรงำนวิชำกำรของโรงเรียนหรือหน่วยงำน

ทำงกำรศึกษำ ซึ่งจะส่งผลต่อศักยภำพทำงวิชำกำร

ของโรงเรียน ทสำให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน

ที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้นส่งผลถึงผู้เรียนในกำรเรียนรู้  

ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์ และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ศกึษำระดบัของกำรบรหิำรวชิำกำรของ

ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน 

 2. เพื่อศึกษำระดับพฤติกรรมกำรสอนของ

ครูในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน 

 3. เพื่อศึกษำกำรบริหำรวิชำกำรของผู้บริหำร

สถำนศึกษำที่ส ่งผลต่อพฤติกรรมกำรสอนของครู

ในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน 

 

วิธีด�าเนินการ

 1. ประชำกรในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นโรงเรียน

ในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน จสำนวน 16 โรงเรียน 

โดยมีผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นผู้บริหำร จสำนวน 16 คน 

ครู จสำนวน 805 คน และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

จสำนวน 32 คน รวมผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น จสำนวน 

853 คน 

 2. กลุม่ตวัอย่ำง ในกำรวจิยัครัง้นีค้ดัเลอืกหลำย

วิธีจำกกำรเปิดตำรำงเกรจซี่และมอร์แกน (Krejcie& 

Morgan จำกกำรเลือกแบบเจำะจง กำรเทียบสัดส่วน

และกำรสมมุติอย่ำงง่ำยโรงเรียนในสังกัดสสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  

เขตบำงขนุเทยีน จสำนวน 16 โรงเรยีนและกสำหนดผูต้อบ

แบบสอบถำม ดังนี้

  1. ผูบ้รหิำร กสำหนดแบบเจำะจง (purposive 

sample) โดยให้ผู้บริหำรทุกคนตอบ จสำนวน 16 คน จำก 

16 โรงเรียน 

  2. คร ูโดยกสำหนดจำกกำรเปิดตำรำงเกรจซี่

และมอร์แกน (Krejcie& Morgan) จำกจสำนวน 805 คน 

เปิดตำรำงได้ จสำนวน 260 คน จำกนั้นใช้กำรเทียบตำม

สดัส่วนตำมจสำนวนครจูรงิในแต่ละโรงเรยีนและกสำหนด

ผูต้อบแบบสอบถำมในแต่ละโรงเรยีนกสำหนดโดยใช้วธิี

กำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple random sampling) ด้วยวิธีกำร

จับฉลำก 

   3. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ กสำหนด

แบบเจำะจง (purposive sample) โรงเรียนละ 1 คน รวม

จสำนวน 16 คนรวมผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งส้ินจสำนวน 

292 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

 เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในกำรศึกษำใน

ครั้งน้ี เป็นแบบสอบถำมชนิดประมำณค่ำ 5 ระดับ

ของ ลิเคิร์ท (Likert’ Scale) เพื่อศึกษำระดับกำรบริหำร

งำนวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำและพฤติกรรม 

กำรสอนของครสูงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถม

ศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน เป็นคสำถำม

เกีย่วกบัระดบักำรบรหิำรงำนวชิำกำรของผูบ้รหิำรสถำน

ศึกษำและพฤติกรรมกำรสอนของครูสังกัดสสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  

เขตบำงขุนเทียน ซึ่งผู้ศึกษำสร้ำงขึ้นตำมขอบข่ำยของ
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งำนวิชำกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยจสำแนกเป็น 

6 ด้ำน และพฤติกรรมกำรสอนของครูตำมแนวคิดของ

ทศินำ แขมณ ี5 ด้ำน โดยลกัษณะของแบบสอบถำมเป็น

แบบสอบถำมแบบมำตรประมำณค่ำ (Rating Scale) ตำม

แนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) มีทั้งหมด 5 ระดับ คือ มำก

ที่สุด มำก ปำนกลำง น้อยและน้อยที่สุด ตำมลสำดับ

  การสร้างเครื่องมือในการศึกษา

 1. ศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงและกำรพัฒนำ

แบบสอบถำมกำรบริหำรงำนวิชำกำรของผู ้บริหำร

สถำนศึกษำและพฤติกรรมกำรสอนของครูท่ีมีคุณภำพ 

จำกเอกสำรและตสำรำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และงำนวิจัยที่

เกี่ยวข้อง

 2. วิ เครำะห์ขอบเขตของกำรบริหำรงำน

วิชำกำรโรงเรียน 7 ด้ำน และพฤติกรรมกำรสอนของครู 

5 ด้ำน เพื่อนสำมำใช้ในกำรสร้ำงข้อคสำถำมให้สอดคล้อง

และครอบคลุมเนื้อหำและวรรณกรรมที่ได้สืบค้นไว้

 3. ศึกษำรูปแบบ หลัก เกณฑ ์  วิ ธีสร ้ ำง

แบบสอบถำม และดสำเนนิกำรสร้ำง โดยแบ่งเป็น 3 ตอน 

คือ 

 ต อ น ท่ี  1  เ ป ็ น ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู ้ ต อ บ

แบบสอบถำม เกี่ยวกับ เพศ อำยุ ตสำแหน่ง อำยุงำน 

 ตอนที่ 2 ระดับกำรบริหำรงำนวิชำกำรของ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำท้ัง 6 ด้ำน ได้แก่ 1) กำรพัฒนำ

หลักสูตรสถำนศึกษำ 2) กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียน

กำรสอน 3) กำรวัดผลและกำรประเมินผล 4) กำรผลิต

สื่อนวัตกรรม 5) กำรกำรจัดและพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ 

6) กำรนิเทศภำยใน 

 ตอนที ่3 พฤตกิรรมกำรสอนของคร ู5 ด้ำน ได้แก่  

1) ด้ำนกำรเตรียมกำรสอน 2) ด้ำนกำรจัดกำรเรียน

กำรสอน 3) ด้ำนบรรยำกำศในห้องเรียน 4) ด้ำนกำร

วัดผลและกำรประเมินผล 5) ด้ำนกำรวิจัยเพื่อกำรเรียน 

กำรสอน 

 4. นสำร ่ำงแบบสอบถำมเสนอต่ออำจำรย ์ 

ท่ีป รึกษำ เ พ่ือตรวจสอบเนื้อหำและภำษำที่ ใช ้ 

ในแบบสอบถำม และนสำข้อเสนอแนะมำปรบัปรงุแก้ไข

 5. นสำร่ำงแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแก้ไขตำม 

คสำแนะนสำของอำจำรย์ทีป่รกึษำแล้ว เสนอต่อผูเ้ชีย่วชำญ 

จสำนวน 3 คน เพื่อพิจำรณำควำมถูกต้องเหมำะสม และ

ควำมสอดคล้องของแบบสอบถำมกบัวตัถปุระสงค์ของ

กำรศึกษำด้วยวิธี Index of Item Objective Congruence 

: IOC โดยกสำหนดค่ำ IOC ทั้งรำยข้อและรำยฉบับ 

ไม่ตส่ำกว่ำ 0.5 หำกข้อใดไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ ผู้วิจัยจะ

ทสำกำรปรบัปรงุ แก้ไขและนสำสูก่ระบวนกำรใหม่ให้เป็น

ไปตำมเกณฑ์ที่กสำหนด โดยผู้เชี่ยวชำญจสำนวน 3 ท่ำน

 6. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถำมกลับจำก

ผู้เช่ียวชำญทั้ง 3 ท่ำน เพ่ือวิเครำะห์ค่ำ IOC และนสำมำ

ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ โดยแบบสอบถำมนี้มี

ค่ำ IOC = 1.00

 7. จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถำมฉบับสมบูรณ์ 

นสำไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูในเครือข่ำยโรงเรียน

อื่น ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงเป็นโรงเรียนคลองทวีวัฒนำ

ในเขตทวีวัฒนำ จสำนวน 30 คน เพื่อหำค่ำควำมเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถำมทั้งฉบับ โดยกสำหนด

ค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำ (α- Coefficient) ตำมวิธีของ 

ครอนบำค (Cronbach) โดยกสำหนดค่ำควำมเชื่อมั่นของ

แบบสอบถำมทั้งฉบับเท่ำกับ alpha 0.55 ขึ้นไป โดย

แบบสอบถำมฉบับนี้มีค่ำ Alpha เท่ำกับ 0.87 ซึ่งเป็น 

ไปตำมเกณฑ์ จึงนสำไปใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ

กำรวิจัยในครั้งนี้

 8. จัดพิมพ์แบบสอบถำมที่ผ ่ำนกำรตรวจ

สอบคุณภำพ เพื่อนสำไปใช้จริงกับกลุ ่มตัวอย่ำง คือ  

ผู้บริหำร ครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำในโรงเรียน

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง

ในกำรวิจัยครั้งนี้ 

สรุปผลการวิจัย

 ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลเกี่ยวกับ

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ผลกำรวิเครำะห์แบบสอบถำมข้อมูลสถำนภำพ

ของผู้ตอบแบบสอบถำม ซึ่งเป็น ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ครผููป้ฏบิตักิำรสอนและคณะกรรมกำรสถำนศกึษำของ
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โรงเรียนในสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถม

ศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ประจสำปีกำร

ศกึษำ 2559 ทีอ่ยูใ่นโรงเรยีนกลุม่ตวัอย่ำงได้จสำนวน 287 

ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.29  

 1. ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลสถำนภำพของผู้ตอบแบบ 

สอบถำมกำรบริหำรวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมกำรสอนของคร ูในสงักดัสสำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  

เขตบำงขนุเทียน พบว่ำ ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ ครผููป้ฏบิตัิ

กำรสอนและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำของโรงเรียน

ในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ประจสำปีกำรศึกษำ 

2559 ทีอ่ยูใ่นโรงเรยีนกลุม่ตวัอย่ำงทีส่มบรูณ์ ได้จสำนวน 

287 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.29 วิเครำะห์ข้อมูลโดย 

กำรแจกแจงควำมถี่และค่ำร้อยละ

 2. ผลกำรวิเครำะห์ระดับกำรบริหำรวิชำกำร

ของผู ้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ี 

กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน 

วิเครำะห์โดยหำค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

พบว่ำ กำรบริหำรวิชำกำรของผู ้บริหำรสถำนศึกษำ

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ในภำพรวมอยู่ใน

ระดับมำก, เมื่อจสำแนกเป็นรำยด้ำนและเรียงลสำดับจำก

มำกไปหำน้อย ดังนี้ ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำน

ศกึษำ อยูใ่นระดบัมำก, ด้ำนกำรผลติสือ่นวตักรรม อยูใ่น 

ระดับมำก, ด้ำนกำรนิเทศภำยใน อยู่ในระดับมำก, ด้ำน

กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับมำก, 

ด้ำนกำรวัดผลและกำรประเมินผล อยู่ในระดับมำก,  

ด้ำนกำรกำรจดัและพฒันำแหล่งกำรเรยีนรู ้อยูใ่นระดบัมำก 

ตำมลสำดับ 

  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหาร

วิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

เขตบางขุนเทียน 

 3. ผลกำรวิเครำะห์ระดับกำรบริหำรวิชำกำร

ของผู ้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ี 

กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน 

ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรศึกษำพบว่ำ  

ก ำ ร บ ริ ห ำ ร วิ ช ำ ก ำ ร ข อ ง ผู ้ บ ริ ห ำ ร ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ด้ำนกำรพัฒนำ

หลักสูตรสถำนศึกษำ (X
1
) อยู่ในระดับมำก, เมื่อจสำแนก

เป็นรำยด้ำนและเรียงลสำดับจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ 

ผู ้บริหำรสร้ำงควำมตระหนักให้แก่ครูในกำรจัดทสำ

หลักสูตรสถำนศึกษำและกำรพัฒนำหลักสูตรอย่ำงต่อ

เนื่อง อยู่ในระดับมำกที่สุด, ผู้บริหำรมีกำรแต่งตั้งคณะ

กรรมเพือ่กำรประเมนิกำรใช้หลกัสตูรสถำนศกึษำอย่ำง

ต่อเน่ือง อยู่ในระดับมำกที่สุด, ผู้บริหำรมีควำมรู้ควำม

เข้ำใจในเรื่องหลักสูตรแกนกลำงและหลักสูตรสถำน

ศกึษำเป็นอย่ำงด ีอยูใ่นระดบัมำก, ผูบ้รหิำรมกีำรจดัสรร

งบประมำณและเวลำเพื่อกำรพัฒนำหลักสูตรสถำน

ศึกษำ อยู่ในระดับมำก และผู้บริหำรส่งเสริม สนับสนุน

ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดทสำหลักสูตรและ

พัฒนำหลักสูตร อยู่ในระดับมำก ตำมลสำดับ

 4. ผลกำรวิเครำะห์ ระดับกำรบริหำรวิชำกำร

ของผู ้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่ 

กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน 

ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน พบว่ำ 

ก ำ ร บ ริ ห ำ ร วิ ช ำ ก ำ ร ข อ ง ผู ้ บ ริ ห ำ ร ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ด้ำนกำรพัฒนำ

กระบวนกำรเรียนกำรสอน (X
2
) อยู่ในระดับมำก เมื่อ

จสำแนกเป็นรำยด้ำนและเรียงลสำดับจำกมำกไปหำน้อย 

ดังนี้ มีกำรกระตุ้น ส่งเสริม ให้ครูปรับเปลี่ยนกระบวน

ทัศน์และวิธีในกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ อยู่ใน

ระดับมำก, ผู้บริหำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถ

เป็นแบบอย่ำงในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู ้ อยู ่ใน

ระดับมำก, ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมเข้ำมำมีส่วน

ร่วมในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอยู่ในระดับมำก, 

ผู้บริหำรมีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดบรรยำกำศ 

ในห้องเรยีนให้เอือ้ต่อกำรจดักำรเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัมำก, 

และผูบ้รหิำรมกีำรพฒันำครทูีเ่หมำะสมในกำรพฒันำกำร
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จัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียน อยู่ในระดับมำก ตำมลสำดับ

 5. ผลกำรวิเครำะห์ ระดบักำรบรหิำรวชิำกำรของ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ด้ำน

กำรวัดผลและกำรประเมินผล พบว่ำ กำรบริหำรวิชำกำร

ของผู ้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ี 

กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน 

ด้ำนกำรวัดผลและกำรประเมินผล (X
3
) อยู่ในระดับ

มำก เมื่อจสำแนกเป็นรำยด้ำนและเรียงลสำดับจำกมำก

ไปหำน้อย ดังนี้ มีกำรประชุมคณะครูเพื่อชี้แจง แนะนสำ 

แนวทำงกำรวดัและประเมนิผลกำรเรยีนรูใ้ห้เป็นไปตำม

เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรอยู่ในระดับมำก, ผู้บริหำรนสำ

ผลกำรประเมนิมำวเิครำะห์และนสำไปสูก่ำรจดักำรเรยีนรู้

ทีม่ปีระสิทธภิำพอยูใ่นระดบัมำก, มกีำรมอบหมำยให้ครู  

ได้ศกึษำทสำควำมเข้ำใจระเบยีบกำรวดัผล และประเมนิผล 

เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันอยู่ในระดับมำก, มีกำร

ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรวัดผลและประเมินผลกำร

เรียนรู้ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด

ในหลักสูตร อยู่ในระดับมำก, ผู้บริหำรมีกำรกสำหนด

นโยบำย กฎ ระเบยีบเพือ่กำรวดัผล ประเมนิผลกำรเรยีน

รู้ตำมหลักสูตรอยู่ในระดับมำก 

 6. ผลกำรวิเครำะห์ระดับกำรบริหำรวิชำกำร

ของผู ้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

กำรศกึษำประถมศกึษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทียน 

ด้ำนกำรผลิตสื่อนวัตกรรม พบว่ำ กำรบริหำรวิชำกำร

ของผู ้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน 

ด้ำนกำรผลติสือ่นวตักรรม (X
4
) อยูใ่นระดบัมำก เมือ่จสำแนก

เป็นรำยด้ำนและเรียงลสำดับจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ มี

กำรสนับสนุนให้ครูจัดหำ ผลิต พัฒนำสื่อนวัตกรรม 

เทคโนโลยี สำรสนเทศ เพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ อยู่ใน

ระดับมำก, มีกำรประเมินผลกำรใช้ส่ือ นวัตกรรม 

เทคโนโลยี สำรสนเทศของครู เพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้

และกำรทสำงำนอยู่ในระดับมำก, มีกำรเปิดโอกำสให้ครู

นสำเสนอผลงำนทีใ่ช้สือ่เทคโนโลยใีนเวทรีะดบัชำตหิรอื

นำนำชำติอยู่ในระดับมำก, มีกำรประเมินผลกำรใช้สื่อ

กำรสอน และนสำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำส่ือ

กำรเรยีนกำรสอนอยูใ่นระดบัมำก, มกีำรสอบถำมควำม

ต้องกำรในกำรใช้สือ่และเทคโนโลยเีพือ่กำรจดักำรเรยีน

กำรสอนของครแูละนกัเรยีนอยูใ่นระดบัมำก ตำมลสำดบั

 7. ผลกำรวิเครำะห์ระดับกำรบริหำรวิชำกำร

ของผู ้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่ 

กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน 

ด้ำนกำรกำรจัดและพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ พบว่ำ กำร

บรหิำรวชิำกำรของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำสงักดัสสำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต

บำงขนุเทยีน ด้ำนกำรกำรจดัและพฒันำแหล่งกำรเรยีนรู้  

(X
5
) อยูใ่นระดบัมำก เมือ่จสำแนกเป็นรำยด้ำนและเรยีงลสำดบั 

จำกมำกไปหำน้อย ดังน้ี จัดต้ังและพัฒนำแหล่งกำร

เรียนรู ้  รวมทั้งพัฒนำองค์ควำมรู ้ที่ เหมำะสมและ 

ทันสมัยอยู่ในระดับมำก, มีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้

ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ

นอกสถำนศึกษำอยู่ในระดับมำก, ผู้บริหำรมีกำรสสำรวจ

แหล่งเรียนรู้ ทั้งในสถำนศึกษำ ชุมชน ท้องถิ่น ทั้งใน

และนอกพื้นที่ เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้อยู่ในระดับมำก, 

มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำอื่น บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน และสถำบันสังคมอื่นเพื่อ

กำรส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ร่วมกันอยู่ในระดับ

มำก, มีกำรจัดทสำเอกสำรเผยแพร่แหล่งกำรเรียนแก่ครู 

สถำนศึกษำอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน 

และสถำนบันอื่น เพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ืองอยู่ใน

ระดับมำก 

 8. ผลกำรวิเครำะห์ระดับระดับกำรบริหำร

วิชำกำรของผู ้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  

เขตบำงขนุเทยีน ด้ำนกำรนเิทศภำยใน พบว่ำ กำรบรหิำร

วิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต

บำงขนุเทยีน ด้ำนกำรนเิทศภำยใน (X
6
) อยูใ่นระดบัมำก 

เม่ือจสำแนกเป็นรำยด้ำนและเรียงลสำดับจำกมำกไปหำ

น้อย ดังนี้ ผู้บริหำรมีกำรแต่งตั้งผู้ทสำหน้ำที่ในกำรนิเทศ

ภำยในอย่ำงเหมำะสมและได้รับกำรยอมรับจำกผู้รับ
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กำรนเิทศ อยูใ่นระดบัมำก, มกีำรจดัทสำกสำหนดกำรนเิทศ

หรือแผนกำรนิเทศอย่ำงเป็นระบบและสำมำรถดสำเนิน

กำรได้จริงอยู่ในระดับมำก, มีกำรส่งเสริมให้ครูทสำวิจัย 

เพื่อแก้ไขปัญหำและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและ 

กำรทสำงำนอยู ่ในระดับมำก, มีกำรนิเทศ ติดตำมผล 

ประเมินผลและให้คสำแนะนสำแก่ครูผู ้สอนอย่ำงเป็น 

รูปธรรมและต่อเนื่องอยู่ในระดับมำก, และมีกำรจัดทสำ 

รำยงำนผลกำรนิเทศและแจ้งให้กับผู ้รับกำรนิเทศที่

เป็นกำรแจ้งเฉพำะบุคคล อยู่ในระดับมำก ตำมลสำดับ

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรม 

การสอนของครใูนสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่ 

การศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีน

 9. ผลกำรวิ เครำะห ์ระดับพฤติกรรมกำร

สอนของครูในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที ่

กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน 

วิเครำะห์โดยหำค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

ระดับพฤติกรรมกำรสอนของครูในสถำนศึกษำ

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ในภำพรวม 

พบว่ำ พฤติกรรมกำรสอนของครูในสถำนศึกษำ

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ในภำพรวมอยู่ใน

ระดับมำก เมื่อจสำแนกเป็นรำยด้ำนและเรียงลสำดับจำก

มำกไปหำน้อย ดังนี้ บรรยำกำศในห้องเรียน (Y
3
) อยู่ใน

ระดบัมำก กำรจดักำรเรยีนกำรสอน (Y
2
) อยูใ่นระดบัมำก 

กำรเตรยีมกำรสอน (Y
1
) อยูใ่นระดบัมำก กำรวดัผลและ

กำรประเมินผล (Y
4
) อยู่ในระดับมำก กำรวิจัยเพ่ือกำร

เรียนกำรสอน (Y
5
) อยู่ในระดับมำก ตำมลสำดับ

 10. ผลกำรวิ เครำะห ์ระดับพฤติกรรมกำร

สอนของครูในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที ่

กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน 

ด้ำนกำรเตรียมกำรสอน พบว่ำ พฤติกรรมกำรสอนของ

ครูในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ด้ำน

กำรเตรียมกำรสอน (Y
1
) อยูใ่นระดบัมำก เมือ่จสำแนกเป็น

รำยด้ำนและเรยีงลสำดบัจำกมำกไปหำน้อย ดงันี ้แผนกำร

จดักำรเรยีนรูข้องครไูด้รบักำรตรวจประเมนิก่อนทสำกำร

สอนจำกผู้บริหำรอย่ำงต่อเนื่องอยู่ในระดับมำก, ครูได้

จดัทสำแผนกำรจดักำรเรยีนรูท้ีม่คีณุภำพเป็นแบบอย่ำงใน

กำรสอนที่ดีอยู่ในระดับมำก, ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญอย่ำงเหมำะสมกับเนื้อหำและ

สอดคล้องกับหลักสูตรอยู่ในระดับมำก ครูมีกำรเตรียม

ก่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกครั้งเพื่อขจัดปัญหำ

และอุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมอยู่ใน

ระดับมำก กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครูได้คสำนึงถึง

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบคุคลของผูเ้รยีนอยูใ่นระดบัมำก 

ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงเหมำะสมกับผู้

เรียนทุกกลุ่ม อยู่ในระดับมำก ตำมลสำดับ

 11. ผลกำรวิเครำะห์ระดับพฤติกรรมกำรสอน

ของครใูนสถำนศกึษำสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ด้ำน

กำรจดักำรเรยีนกำรสอน พบว่ำ พฤติกรรมกำรสอนของ

ครูในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน ด้ำนกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน (Y
2
) อยู่ในระดับมำก เมื่อจสำแนก

เป็นรำยด้ำนและเรียงลสำดับจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้  

ครมูคีวำมรูค้วำมเข้ำใจและสำมำรถจดักระบวนกำรเรยีน

กำรสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสสำคญัโดยให้ผูเ้รยีนปฏิบติัจรงิ

อยูใ่นระดบัมำก ครไูด้จดัทสำแผนกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้น

ผู้เรียนเป็นสสำคัญที่สอดคล้องกับมำตรฐำนหลักสูตร 

อยูใ่นระดบัมำก ครไูด้จดัทสำแผนกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้น

ผู้เรียนเป็นสสำคัญที่สอดคล้องกับมำตรฐำนหลักสูตรอยู่

ในระดับมำก มีกำรรำยงำนผลด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้

ผู้บริหำรทรำบอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องอยู่ในระดับ

มำก ครจูดักำรเรยีนกำรสอนให้ผูเ้รยีนมพีฒันำกำรอย่ำง

ต่อเนื่อง อยู่ในระดับมำก และครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่

สำมำรถทสำให้ผู้เรียนเกิดกำรยอมรับและเห็นคุณค่ำใน

ตนเองอยู่ในระดับมำก ตำมลสำดับ

 12. ผลกำรวิ เครำะห ์ระดับพฤติกรรมกำร

สอนของครูในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนที ่

กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน 

ด้ำนบรรยำกำศในห้องเรียน พบว่ำ พฤติกรรมกำร
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สอนของครูในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที ่

กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน 

ด้ำนบรรยำกำศในห้องเรียน (Y
3
) อยู่ในระดับมำก 

เมื่อจสำแนกเป็นรำยด้ำนและเรียงลสำดับจำกมำกไปหำ

น้อย ดังนี้ ครูมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้เรียนด้วยควำมเป็น

กัลยำณมิตรอยู่ในระดับมำก ครูกระตุ้นและเปิดโอกำส

ให้ผู ้เรียนร่วมแสดงควำมคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรอยู่ในระดับมำก ครูมี

กำรเสรมิแรงให้กบัผูเ้รยีน เช่น กล่ำวชม ให้รำงวลัอยูใ่น

ระดับมำก ครูมีวิธีกำรสอนที่หลำกหลำยโดยบูรณำกำร 

เข้ำสู ่เนื้อหำวิชำอื่น ๆ และสอดคล้องกับเหตุกำรณ์

ปัจจุบันอยู่ในระดับมำก ครูจัดบรรยำกำศในชั้นเรียนที่

ส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมอยู่ในระดับมำก และ

ครูมีวิธีกำรนสำเข้ำสู่บทเรียนที่น่ำสนใจอยู่ในระดับมำก 

 13. ผลกำรวิ เครำะห ์ระดับพฤติกรรมกำร

สอนของครูในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที ่

กำรศึกษำระดับประถมศึกษำกรุง เทพมหำนคร  

เขตบำงขุนเทียน ด้ำนกำรวัดผลและกำรประเมินผล 

พบว่ำ พฤติกรรมกำรสอนของครูในสถำนศึกษำ

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ด้ำนกำรวัดผลและ

กำรประเมนิผล (Y
4
) อยูใ่นระดบัมำก เมือ่จสำแนกเป็นรำย

ด้ำนและเรียงลสำดับจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ มีกำรสร้ำง

เครื่องมือวัดผล ประเมินผล กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย

และตอบสนองวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ มีกำรจัด

ทสำคลังข้อสอบหรือใช้ข้อสอบใหม่หรือนสำข้อสอบเก่ำ

มำพัฒนำ เพื่อกำรวัดผลประเมินผล โดยไม่ใช้ข้อสอบ

ซส้ำ ๆ มีกำรสรุป รำยงำนผลกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้บริหำร

ทรำบตำมเวลำกสำหนด มกีำรนสำผลกำรประเมนิมำเพือ่ใช้

วเิครำะห์ผลกำรจดักำรเรยีนรูแ้ละนสำสูก่ำรปรบัปรงุกำร

จัดกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพมำกขึ้น มีกำรสร้ำงเครื่องมือ 

วัด ประเมินผล โดยถูกต้องตำมหลักกำรในกำรพัฒนำ

เครื่องมือกำรวัดผล และครูมีควำมรู้ในเรื่องกำรวัด และ

ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมที่หลักสูตรกสำหนด 

 14. ผลกำรวิเครำะห์ระดับพฤติกรรมกำรสอน

ของครูในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน 

ด้ำนกำรวจิยัเพือ่กำรเรยีนกำรสอน พบว่ำ พฤตกิรรมกำร

สอนของครใูนสถำนศกึษำสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำร

ศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน 

ด้ำนกำรวิจัยเพ่ือกำรเรียนกำรสอน (Y
5
) อยู่ในระดับ

มำก เมื่อจสำแนกเป็นรำยด้ำนและเรียงลสำดับจำกมำกไป

หำน้อย ดังน้ี มีกำรสรุป รำยงำนผลกำรวิจัย เผยแพร่สู่

สำธำรณชน เพือ่แสดงศกัยภำพด้ำนกำรวจิยัของผูบ้รหิำร

และครูอย่ำงต่อเน่ือง อยู่ในระดับมำก เครือข่ำย มีกำร

ทสำงำนร่วมกันเพื่อกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำง

ต่อเนื่องอยู่ในระดับมำก ครูนสำผลกำรวิจัยมำใช้ในกำร

ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับมำก 

มีกำรสร้ำงเครือข่ำย ภำยในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

เพื่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้อยู่ในระดับมำก ครูมี

งำนวิจัย ที่แสดงถึงกำรใช้งำนวิจัยเพื่อกำรพัฒนำกำร

เรียนกำรสอนโดยมีกำรเผยแพร่สู ่สำธำรณชนอยู่ใน

ระดับมำก และผู้บริหำรและครูมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ

ทำงด้ำนกำรวิจัยเป็นอย่ำงดีและสำมำรถนสำมำใช้ได้อยู่

ในระดับมำก ตำมลสำดับ

 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การบริหารวิชาการ 

ของผู ้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

สอนของครูในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

 15. ผลกำรวิเครำะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ระหว่ำงตวัแปรกำรบรหิำรวชิำกำรของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ 

(X) และตัวแปรพฤติกรรมกำรสอนของครู (Y) พบว่ำ  

ตัวแปรทุกตัวของกำรบริหำรวิชำกำรของผู ้บริหำร 

สถำนศึกษำ (X) และตัวแปรพฤติกรรมกำรสอนของครู 

(Y) มีควำมสัมพันธ์เชิงบวกอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่

ระดับ 0.01 และ 0.05 

 16. ผลกำรวิเครำะห์กำรบริหำรวิชำกำรของ 

ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมกำรสอนของครู 

ในภำพรวมสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหคุณู (Multiple R) 

เท่ำกับ 0.271a ประสิทธิภำพกำรทสำนำย (R2) เท่ำกับ 

0.590 ประสิทธิภำพกำรทสำนำยที่ปรับแล้ว (Adjusted 

R2) เท่ำกบั 0.560 ควำมคลำดเคลือ่นมำตรฐำน (Standard 
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Error) เท่ำกับ 0.10553

 17. ผลกำรวิ เครำะห ์ตัวแปรที่ได ้รับเลือก 

เข้ำสมกำรด้ำนพฤตกิรรมกำรสอนของคร ูในภำพรวมตวั 

พบว่ำ แปรด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรของผู ้บริหำร 

สถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ที่ได้ 

รับเลือกเข้ำสมกำรตำมลสำดับ คือ 1) กำรวัดผลและ

กำรประเมินผล (X
3
) 2) กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียน 

กำรสอน (X
2
) 3) กำรกำรจัดและพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ 

(X
5
) 4) กำรผลติส่ือนวตักรรม (X

4
) โดยมค่ีำสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ ์พหุคูณในกำรทสำนำยเท ่ ำ กับ .271 a  

ค่ำสัมประสิทธิ์กำรทสำนำย (R
2
) เท่ำกับ 0.590 น่ันคือ 

ตัวแปรทั้ง 4 ตัว ร่วมกันทสำนำยผลพฤติกรรมกำรสอน

ของคร ูสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศึกษำ 

กรุงเทพมหำนครเขตบำงขุนเทียน ในภำพรวม (Y
tot

)  

ได ้ร ้อยละ 59.00 ค ่ำประสิทธิภำพกำรทสำนำยที่ 

ปรบัแล้ว (Adjusted R2) เท่ำกบั 0.560 มคีวำมคลำดเคลือ่น 

มำตรฐำนในกำรทสำนำย (Standard Error) เท่ำกับ 

0.10553 

การอภิปรายผล

 จำกกำรศึกษำกำรบริหำรวิชำกำรของผู้บริหำร

สถำนศึกษำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรสอนของครูใน

สถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม 

ศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน พบว่ำ ผูบ้รหิำร

มีกำรบริหำรงำนวิชำกำรอยู่ในระดับมำกที่สุด ทั้งนี้อำจ

เป็นเพรำะทุกด้ำนมีควำมสสำคัญต่อกำรปฏิบัติงำนของ 

ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำตลอดจนครผููส้อน ทัง้นีง้ำนวชิำกำร

เป็นงำนสสำคัญที่มีผลโดยตรงต่อคุณภำพของนักเรียน 

ซึ่งเป็นผลิตผลที่วัดควำมมีประสิทธิภำพทำงด้ำนต่ำง ๆ 

งำนด้ำนวิชำกำรจึงจสำเป็นต้องมีครูและบุคลำกรที่เป็น

กสำลังสสำคัญและมีควำมสสำคัญมำกที่สุด สถำนศึกษำยัง

ต้องมีกำรวำงแผนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำเพื่อนสำไป

พัฒนำกำรเรียนกำรสอนนักเรียนให้มีประสิทธิภำพ

และประสิทธผิลทีด่ซ่ึีงสอดคล้องกบังำนวจิยัของดวงใจ 

สุดใจ [4] ที่ได้ทสำกำรศึกษำ กำรวำงแผนพัฒนำกำร

บริหำรงำนวิชำกำร โดยใช้กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม

ของโรงเรียนเทศบำลชุมชนวิมลวิทยำ เทศบำลเมือง

ตรำด จงัหวดัตรำด พบว่ำ สภำพกำรบรหิำรงำนวชิำกำร

แบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียน โดยรวมอยู่

ในระดับมำกที่สุด

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1.1 กำรบริหำรวิชำกำรของผู ้บริหำร

สถำนศึกษำที่ส ่งผลต่อพฤติกรรมกำรสอนของครู 

ในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน พบว่ำ ด้ำนกำร

พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ควรส่งเสริมให้มีกำร

พัฒนำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

กำรพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยสอดคล้องกับ 

กำรเปลี่ยนแปลง จัดอบรมพัฒนำให้ เกิดควำมรู ้ 

ในทิศทำงเดียวกัน ควรให้ควำมรู้และอบรมปฎิบัติกำร

พัฒนำหลักสูตรให้ทันสมัย ควรมีกำรพัฒนำหลักสูตร

ร่วมกันระหว่ำงโรงเรียนที่มีบริบทคล้ำย ๆ กัน

   1.2 ด้ำนกำรพฒันำกระบวนกำรสอนควรจดั

บุคลำกรให้เพียงพอกับจสำนวนของผู้เรียนครูควรได้รับ

กำรส่งเสริมให้พัฒนำตนเองที่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

กิจกรรมกำรอบรมอำจปรับเป็นกำรอบรมด้วยตนเอง

โดยศึกษำจำกแผ่นงำน หรือใช้กำรอบรมออนไลน์  

จัดปฏิทินกำรอบรมประจสำปีกำรศึกษำเพื่อวำงแผน 

ด้ำนเวลำล่วงหน้ำ จัดหำครูเพิ่มให้ตรงกับวิชำที่ขำด

   1.3 กำรวัดผลประเมินผล เน่ืองจำกครู 

ขำดทักษะเรื่องกำรวัดผลประเมินผลขำดควำมรู้และ

ควำมเข้ำใจในกำรวัดและประเมินผลกำรเทียบโอน 

มีข้อเสนอแนะคือ ควรจัดอบรมเพื่อให้ควำมรู้เพื่อเป็น

แนวทำงในกำรปฏิบัติจริง

   1.4  กำรพฒันำสือ่ เทคโนโลยแีละนวตักรรม

ทำงกำรศกึษำกำรระดมทรพัยำกรจำกทกุส่วนทีเ่กีย่วข้อง

ควรใช้สื่อให้คุ ้มค่ำที่สุดจัดกำรอบรมกำรทสำสื่อเพื่อ 

แก้ปัญหำผู้เรียนและส่งเสริมกำรเรียนของผู้เรียน
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   1.5  กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ

ภำยในสถำนศึกษำ ให้มีกำรอบรมแก่ครูบรรจุใหม่ 

ประชุมชี้แจง ร่วมปฏิบัติกับครูพร้อมให้คสำแนะนสำ 

ควรมีปฏิทินในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง

 ดังนั้น ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ รองผู ้บริหำร 

ฝ่ำยวิชำกำร ครูผู้ปฏิบัติกำรสอนรวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

กบักำรจดักำรศกึษำในสงักดัสสำนกังำนเขตบำงขนุเทยีน

ควรนสำผลกำรวจิยัทีไ่ด้ในครัง้นีไ้ปใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐำน 

ในกำรวำงแผนท่ีจะพัฒนำกำรบริหำรวิชำกำรใน 

สถำนศึกษำ เนื่องจำกกำรบริหำรวิชำกำรถือว่ำเป็น 

ปัจจัยที่ส ่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ

บุคลำกรในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

   2.1 ควรดสำ เนินกำรวิจัย เ ก่ียวกับป ัจจัย

ที่สัมพันธ์กับกำรบริหำรงำนวิชำกำรของผู ้บริหำร

โรงเรียน ได้แก่ ประสบกำรณ์กำรบริหำร กำรได้รับกำร

อบรมทำงวิชำกำร รูปแบบกำรจัดชั้นเรียน

  2.2 ควรศึกษำกำรบริหำรงำนวิชำกำรที ่

ส่งผลต่อระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

  2.3 ควรศึกษำแนวโน้มกำรบริหำรงำน

วิชำกำรภำยได้บริบทกำรเปลี่ยนแปลงก้ำวสู่ประชำชน

เศรษฐกิจอำเซียน

  2.4 ควรมีหน่วยงำนและมีผู้รับผิดชอบใน

กำรวิจัยในครั้งต่อไป
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ความแข็งแกร่งของตราสินค้าคือความส�าเร็จของการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

 Brand Strength Means the Success of Corporate Image Creation

 1* อำจำรย์ประจสำหลกัสตูรบริหำรธรุกิจมหำบัณฑิต วทิยำลยัเทคโนโลยสียำม แขวงท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรงุเทพมหำนคร 10600

ภัสสรกันต์ ทรัพย์มหำโชค 1*

Patsornkan Submarharchoke 1*

บทคัดย่อ

 ธุรกิจที่ทันสมัยจสำเป็นต้องสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรจำกตรำสินค้ำ (ตรำสินค้ำ) ที่แข็งแกร่งในทุกช่วงของกำร

เตบิโตและทกุช่วงของวงจรชวีติผลติภณัฑ์ ธรุกจิต้องกำรกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ด้วยตรำสนิค้ำทีแ่ขง็แกร่งอย่ำงต่อเนือ่ง 

เพรำะภำพลกัษณ์ของทกุองค์กรเกดิจำกอตัลกัษณ์องค์กร ซึง่มผีลต่อกำรรบัรูข้องผูบ้รโิภค ก่อนอืน่ผูป้ระกอบกำรและ

ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำดจสำเป็นต้องเข้ำใจอัตลักษณ์ขององค์กรและส่ือสำรไปยังผู้บริโภคเป้ำหมำยโดยส่ือที่เหมำะสม  

เนื่องจำก “อัตลักษณ์ที่ถูกต้อง ส่งด้วยวิธีท่ีเหมำะสม ท่ีเข้ำถึงเป้ำหมำยได้” จะนสำไปสู่ควำมสสำเร็จของกำรสร้ำง 

ภำพลักษณ์องค์กรและเป้ำหมำยของธุรกิจ คือกำรตัดสินใจซื้อเพรำะพลังของกำรสื่อสำรตรำสินค้ำที่เกิดจำก 

ควำมแขง็แกร่งของตรำสนิค้ำสำมำรถสือ่อตัลกัษณ์องค์กรทีผู่บ้รโิภครบัรูแ้ละไว้วำงใจ เนือ่งจำกกำรรบัรูใ้นภำพลกัษณ์ 

ขององค์กรเกิดขึ้นก่อนควำมประทับใจจำกกำรใช้สินค้ำและบริกำร ดังนั้นภำพลักษณ์เชิงบวกของทุกองค์กร 

จึงต้องอำศัยมีกำรวำงแผนกำรสื่อสำร กำรดสำเนินกำร และกิจกรรมทำงกำรตลำดให้สอดคล้องกับกระบวนกำรรับรู ้

ของผู้บริโภค หำกกำรรับรู้ประสำนเข้ำกับประสบกำรณ์กำรบริโภคจะทสำให้เกิดควำมประทับใจและควำมภักดี 

ต่อตรำสินค้ำ ในที่สุดผู้บริโภคจะถ่ำยทอดภำพลักษณ์เชิงบวกนั้นต่อญำติพี่น้อง เพื่อนและคนใกล้ชิด เมื่อไรก็ตำม 

ทีอ่งค์กรธรุกจิตระหนกัถงึกำรตระหนกัรูใ้นตรำสนิค้ำและกำรสร้ำงภำพลกัษณ์เชงิบวกได้ กำรบรหิำรภำพลกัษณ์ด้วย

ควำมเข้ำใจในกำรสร้ำงควำมแขง็แกร่งของตรำสนิค้ำในควำมหมำยรวมของ “คณุค่ำของตรำสนิค้ำ” กส็สำคญัมำกพอ ๆ  

กับควำมพยำยำมที่จะให้ผู้บริโภคได้มีประสบกำรณ์ตรงกับคุณค่ำของตัวผลิตภัณฑ์

ค�าส�าคัญ : กำรสื่อสำร อัตลักษณ์ขององค์กร ภำพลักษณ์องค์กร กำรสื่อสำรตรำสินค้ำ

Abstract

 Modern business need the corporate image creation from brand strength in every stages of both business 

growth and in every product life cycles with having the continuously creation of strong brand image. Due to every 

corporate image is the result of corporate identity effecting to consumers’ perception. First of all, the entrepreneur 

and marketing manager need understanding of corporate identity and the communication via any media properly. 

Because of “right identity via the right access toward the right targets” would lead to the success of corporate image 

creation and its business goal. That is purchasing decision due to the power of brand contacts from strong brand 

and its identity that consumers perceive and trust. Because of the perception on corporate image usually emerge 

before impression from utilization of product, therefore all positive corporate image has to rely on the marketing 

communications, actions, and activities according with the consumers’ perception process. If their positive images 
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perception combines with the consuming experience leading to brand impression and loyalty, the consumer will 

communicate such positive images by mouth of words to their relatives, friends, and close-up associates. Whenever the 

corporate realizes on brand perception and positive corporate image creation, image management with understanding 

of brand strength in the meaning of “Brand Equity” will important as much as the effort to stimulus consumers’ 

experience to the product directly.

Keywords : communication, corporate identity, corporate image, brand contact

บทน�า

 ตลอดศตวรรษท่ีผ่ำนมำ ควำมทันสมัยจำก

ควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีและผลจำกกำรทดลอง

ทำงวิทยำศำสตร์มำกมำย ทสำให้ทุกธุรกิจเผชิญกับ 

กำรเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ จงึมคีวำมต้องกำรและควำมคำดหวงั

ต่อสินค้ำและบริกำรที่เปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็วเช่นกัน 

เมื่อเทคโนโลยีกำรส่ือสำรและพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Commerce) ผู้บริโภคมีควำมรู้เกี่ยวกับสินค้ำหรือ

บริกำรมำกขึ้น รวมไปถึงกำรตอบสนองต่อรำคำอย่ำง

มำก เนื่องจำกกำรดสำเนินชีวิตท่ีทันสมัยมีเวลำน้อยลง  

ผู้บริโภคจึงต้องกำรควำมสะดวกสบำยมำกขึ้น ต้องกำร

สินค้ำหรือบริกำรที่มีคุณภำพดีขึ้น ต้องกำรสินค้ำหรือ

บรกิำรทีต่รงใจมำกขึน้ และต้องกำรให้สนิค้ำและบรกิำร

มรีำคำทีถ่กูลงด้วย ดงันัน้ ธรุกจิจสำเป็นต้องมกีำรปรบัตัว

ให้ทนัต่อกำรเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมของกลุม่ลกูค้ำ

เป้ำหมำย กลยุทธ์กำรตลำดท่ีเคยใช้และประสบควำม

สสำเร็จในอดีตหรือปัจจุบันอำจไม่สำมำรถใช้ได้ผลดีอีก

ต่อไปในอนำคต ผู้บริหำรและนักกำรตลำดจสำเป็นต้อง

ค้นหำกลยทุธ์ใหม่ ๆ  ทีส่ำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร

ของลูกค้ำและสร้ำงควำมแตกต่ำงที่เหนือกว่ำคู่แข่ง 

 

การสร้างตราสินค้า (Branding) 

 กำรสร้ำงตรำสนิค้ำให้แขง็แกร่งตำมแนวคดิของ 

Kevin Keller อธิบำยถึงแบบจสำลองกำรสร้ำงตรำสินค้ำ

ให้แข็งแกร่งโดยใช้ลูกค้ำเป็นเกณฑ์ (Customer-Based 

Brand Equity: CBBE) ไว้ว่ำ 4 ข้ันตอนท่ีสัมพันธ์กัน  

ขัน้แรก คอื กำรระบเุอกลกัษณ์ของตรำสนิค้ำ (Identity) ที่

ต้องกำรตอบสนองควำมต้องกำรกลุม่ผูบ้รโิภคเป้ำหมำย 

เพื่อสร้ำงให้เกิดควำมโดดเด่นของตรำสินค้ำ (Brand 

Salience) และสร้ำงควำมสมัพนัธ์ทีพ่เิศษของตรำสนิค้ำ 

ให้เกิดในใจลูกค้ำ โดยอำจใช้เอกลักษณ์ของตรำสินค้ำ

เพือ่ให้ลกูค้ำเกดิกำรตระหนกัรู ้(Brand Awareness) หรอื

เพื่อให้ผู้บริโภคเข้ำใจกลุ่มผลิตภัณฑ์และควำมต้องกำร

ต่ำง ๆ ขั้นที่สอง คือ กำรให้ควำมหมำยของตรำสินค้ำ 

(Meaning) ที่จะมอบให้ผู ้บริโภคโดยกำรใช้กลยุทธ์

ที่ชัดเจน ตรำสินค้ำที่แข็งแกร่งต้องมีควำมหมำยดี 

เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมผูกพัน เกิดควำมชอบและเชื่อมั่น 

ซึ่งนสำไปสู่กำรตอบสนองต่อตรำสินค้ำได้โดยง่ำย เช่น 

ควำมคงทน ควำมเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภำพ

ของกำรใช้งำน บริกำรกำรออกแบบ และรำคำ เป็นต้น 

และด้ำนอำรมณ์ควำมรู้สึกคือกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี

ของตรำสินค้ำ เช่น ควำมเก่ำแก่ยำวนำนของตรำสินค้ำ 

สถำนกำรณ์กำรใช้บุคลิกภำพของตรำสินค้ำคุณค่ำและ 

ประสบกำรณ์ของตรำสินค้ำที่มอบให้ผู้บริโภค เป็นต้น 

ขั้นที่สำมคือ กำรตอบสนองของผู้บริโภค (Response) 

หมำยถึง กำรกระตุ้นกำรตอบสนองที่เหมำะสมของ

ลกูค้ำ โดยใช้เอกลกัษณ์และควำมหมำยของตรำสนิค้ำที่

สร้ำงขึน้ในขัน้ตอนแรก เพือ่ให้ลกูค้ำเกดิกำรตอบสนอง 

ตำมต้องกำร ซึ่งสำมำรถประเมินกำรตอบสนองของ

ลกูค้ำได้จำกหลกั ด้ำนเหตผุล คอื วจิำรณญำณหรอืควำม

คดิเหน็ของลกูค้ำ (Judgments) เช่น คณุภำพของตรำสนิค้ำ 

ควำมน่ำเช่ือถือ กำรพิจำรณำของลูกค้ำว่ำจะซ้ือหรือใช้

ตรำสินค้ำหรือไม่ และควำมเหนือกว่ำตรำสินค้ำอื่น ๆ 

นอกจำกนี้กำรตอบสนองของลูกคส้ำยังสำมำรถประเมิน

ได้จำกควำมรู้สึกของลูกค้ำต่อตรำสินค้ำนั้น (Feelings) 

เช่น เป็นตรำสินค้ำที่อบอุ่น สนุกสนำน น่ำตื่นเต้น 
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ปลอดภัย สังคมยอมรับ และเคำรพต่อตนเอง เป็นต้น 

ซึ่งขั้นตอนกำรตอบสนองของผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดปฏิกิริยำด้ำนบวกต่อตรำสินค้ำ และจะนสำไป

สู่ขั้นสุดท้ำย คือ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีของตรำสิน

ค้ำและลกูค้ำ (Relationships) ซึง่เป็นผลสะท้อนจำกกำร

สร้ำงตรำสนิค้ำ (Resonance) ตัง้แต่ลสำดบัขัน้แรก นสำไปสู่

ควำมภักดีอย่ำงลึกซึ้ง มีกำรซื้อซส้ำอย่ำงต่อเนื่องและเกิด

พฤติกรรมกำรบอกต่อในที่สุด [1] 

 ตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำกำรสร้ำง

แบรนด์เป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ประกอบกำรและ

ลูกค้ำในเชิงควำมรู้สึก แม้ว่ำคุณภำพและควำมน่ำเชื่อ

ถอือืน่ๆ จะเป็นเหตผุล แต่กผ็สมกบัควำมรูส้กึอยูไ่ม่น้อย 

ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของกำรยอมรับในตรำสินค้ำ ควำม

จริงใจที่สื่อไปถึงลูกค้ำด้วยควำมห่วงใยและรับผิดชอบ

ต่อควำมพึงพอใจ เป็นต้น ล้วนมีท่ีมำจำกชื่อตรำ ส่วน

อตัลกัษณ์ขององค์กรจะโยงกบัคณุภำพทีท่สำให้ผูบ้รโิภค

จสำชื่อตรำได้แม่นยสำ 

คุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) 

 กำรวัดคุณค ่ำตรำสินค ้ำในควำมรู ้สึกของ 

ผู้บริโภค สำมำรถวัดได้จำกกำรตระหนักรู ้เก่ียวกับ

ตรำสินค้ำ (Brand Awareness) และกำรวัดภำพลักษณ์

ของตรำสินค้ำ (Brand Image) จะแบ่งออกเป็นกำรวัด

ลักษณะของกำรเชื่อมโยงของตรำสินค้ำ เช่น กำรวัดถึง

ควำมชืน่ชอบ ควำมแขง็แกร่ง และควำมโดดเด่นของกำร 

เช่ือมโยงทีก่ลุม่ตวัอย่ำงมต่ีอตรำสนิค้ำ โดยส่วนใหญ่จะ

ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภำพในกำรวัด [1] ชี้ให้เห็นว่ำ กำรรับรู้

และควำมรูส้กึนกึคดิเกีย่วกบัตรำสนิค้ำคอืหวัใจของกำร

สร้ำงภำพลักษณ์องค์กรและตรำสินค้ำ 

 ดังนั้น กำรสร้ำงตรำสินค้ำจึงเป็นกำรสร้ำง

เอกลักษณ์และคุณลักษณะท่ีบ่งบอกควำมเป็นตัวตน

ของตรำสินค้ำจำกองค์ประกอบพื้นฐำนของสินค้ำ 

ได้แก่ คุณสมบัติของสินค้ำ ประโยชน์ของสินค้ำ คุณค่ำ

และ บุคลิกภำพ โดยมีขั้นตอนกำรสร้ำงตรำสินค้ำให้

แข็งแกร่ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ กำรระบุเอกลักษณ์ของ

ตรำสินค้ำ กำรให้ควำมหมำยของตรำสินค้ำ กำรตอบ

สนองของผู้บริโภค และกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี

ระหว่ำงตรำสินค้ำและลูกค้ำ ทั้ง 4 ขั้นตอนต้องคสำนึง

ถึงควำมเชื่อมโยงกันอย่ำงมีพลัง จึงจะเกิดผลลัพธ์ด้ำน

คุณค่ำของตรำสินค้ำที่นสำไปสู ่กำรสร้ำงภำพลักษณ์ 

เชิงบวกขององค์กร ซึ่งทั้งสองส่วนสนับสนุนกันอย่ำง

แยกแยะไม่ออก 

 กำรมภีำพลกัษณ์ของตรำสนิค้ำหรอืบรกิำร (Brand 

Image) ที่แข็งแกร่งยังคงช่วยเสริมสร้ำงให้เกิดควำม

ได้เปรียบในกำรแข่งในปัจจุบันได้ [2] ถ้ำภำพลักษณ ์

ของตรำสินค้ำที่แข็งแกร่งดังกล่ำวได้รับกำรดูแลและ

บริหำรกำรสื่อสำรกำรตลำดเป็นอย่ำงดี จะสำมำรถช่วย

ให้ธุรกิจเติบโตและมีช่ือเสียงที่ยั่งยืน กำรวำงตสำแหน่ง

ของตรำสินค้ำหรือบริกำรสำมำรถเลือกวำงได้หลำยวิธี 

ขึน้กบักลุม่ลกูค้ำ ทัง้นีก้ำรเลอืกใช้ กำรรวมกลยทุธ์ต่ำง ๆ  

เข้ำด้วยกันให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ  

จะสร้ำงให้เกิดกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งได้ 

 ในกำรใช้กลยุทธ์ใดก็ตำม จุดสสำคัญในกำรวำง

ตสำแหน่งนั้นต้องยึดให้ได้ทั้งหัวใจและจิตใจของลูกค้ำ

โดยดึงดูดทั้งด้ำนอำรมณ์และเหตุผล ดังนั้นกำรสร้ำง

ตรำสนิค้ำจงึเป็นศลิปะทำงกำรตลำด ซึง่ไม่ได้หมำยถงึกำร

ตั้งชื่อตรำสินค้ำเท่ำนั้น แต่ยังหมำยรวมถึงกำรสื่อควำม

หมำยไปยังลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งจะมีควำมเกี่ยวพัน 

กับกำรทสำงำนและควำมคำดหวัง เกี่ยวข้องกับกำร

สร้ำงควำมพึงพอใจต่อตรำสินค้ำด้วย อย่ำงที่ Philip 

Kotler อธิบำยไว้ในกำรบริหำรกำรตลำดว่ำกำรจัดกำร

ผลิตภัณฑ์ต้องคสำนึงถึงกำรสร้ำงตรำสินค้ำที่ดีคือศิลปะ

ขั้นแรกในกำรสื่อสำรกำรตลำด [2] 

ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) 

 ภำพลกัษณ์เกดิจำกควำมเชือ่ ควำมคดิและควำม

ประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทัศนคติและ

กำรกระทสำใด ๆ ที่คนเรำมีต่อสิ่งนั้นมีควำมสัมพันธ์

กับภำพลักษณ์ของสิ่งนั้นอย่ำงมำก [2] ในภำพกว้ำง

และเจำะจงไปที่ภำพลักษณ์ของบริษัทหรือภำพลักษณ์

ขององค์กร (Corporate Image) คือภำพขององค์กำรใด

องค์กำรหนึ่ง ซึ่งรวมทุกสิ่งทุกอย่ำงเกี่ยวกับองค์กำรที่
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ประชำชนรู้จัก เข้ำใจ และได้มีประสบกำรณ์ ในกำร

สร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กำรนั้น ส่วนหนึ่งกระทสำได้

โดยอำศยักำรนสำเสนออตัลกัษณ์ขององค์กำร (Corporate 

Identity) ซึ่งปรำกฏแก่สำยตำคนท่ัวไปได้ง่ำย เช่น 

สัญลักษณ์ เครื่องแบบ เป็นต้น [3] 

 คนทั่ว ๆ ไป มักเข้ำใจว่ำ ภำพลักษณ์คือ บำงสิ่ง

บำงอย่ำงที่เป็นมำยำหรือภำพลวงตำ (Illusions) แต่ใน

ควำมเป็นจรงิ ภำพลกัษณ์ไม่ได้เป็นภำพลวงตำมอย่ำงที่

หลำยคนคดิและเข้ำใจ ภำพลกัษณ์คอืภำพทีเ่กดิขึน้ในใจ 

(Mental Picture) ของคนเรำอำจเป็นภำพทีม่ต่ีอสิง่มชีวีติ

หรอืไม่มชีวีติกไ็ด้ ตรำบใดทีอ่งค์กรมภีำรกจิในกำรตอบ

สนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้เกิดควำมพึงพอใจให้

ได้มำกกว่ำคูแ่ข่ง รวมทัง้กำรส่งเสรมิให้ลกูค้ำและสงัคม 

มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันองค์กรยังคงได้

รับผลกสำไรในระยะยำว [4] ภำพลักษณ์เชิงบวกจึงเป็น 

กำรสร้ำงควำมพึงพอใจท้ังต่อบุคคล หรือต่อองค์กร  

ภำพลักษณ์อำจจะเป็นภำพท่ีอธิบำยถึงบุคคลองค์กร 

สถำนที่  หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีสร ้ำงข้ึนและปรำกฏ 

เป็นภำพในควำมรู ้สึกนึกคิดของบุคคลหรือกลุ่มคน 

ที่องค์กรคำดหวังให้เป็นอย่ำงนั้น 

 ส่ิงสสำคญัคอื องค์กรต่ำง ๆ  ทีต้่องกำรภำพลกัษณ์

ที่ดีในสำยตำหรือมุมมองของสำธำรณชนต้องคสำนึงถึง

เอกลักษณ์ของตนเองผ่ำนกำรส่ือสำรและกำรกระทสำ

กิจกรรมใด ๆ ให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีให้ได้ องค์กรต้อง

สสำรวจเอกลักษณ์ของตนเองว่ำตรงกับภำพลักษณ์ที่

องค์กรต้องกำรหรอืไม่ แต่ภำพลกัษณ์ทีด่แีละสอดคล้อง

กับอัตลักษณ์องค์กรที่กสำหนดขึ้น เป็นเพียงกำรสร้ำง 

ภำพลักษณ์ด้วยองค์กรเอง สิ่งสสำคัญไปกว่ำนั้นคือ  

ภำพลักษณ์ที่เกิดจำกควำมประทับใจ ควำมเชื่อ และ

ควำมศรัทธำ ซึ่งเกิดมำจำกประสบกำรณ์ที่ผู้บริโภครับ

รู้จำกประโยชน์และคุณค่ำของผลิตภัณฑ์โดยตรง 

 องค ์กรหรือธุรกิจใช ้ยุทธวิธีทำงกำรตลำด 

(Marketing Tactics) ทีห่ลำกหลำยในกำรสือ่สำรตรำสนิค้ำ 

และสร้ำงกำรรบัรูเ้กีย่วกบัองค์กรในสำยตำของพนกังำน 

ตลำดและผูบ้รโิภคเป้ำหมำย ซึง่สอดคล้องกบัเอกลกัษณ์

ขององค์กร (Corporate Identity) โดยองค์กรใช้แนวคิด

เกี่ยวกับเอกลักษณ์ขององค์กรและภำพลักษณ์ของ

องค์กรเป็นสิง่พสิจูน์ควำมเชือ่มัน่และควำมไว้วำงใจใน

ตรำสนิค้ำ [5] เนือ่งจำกภำพลกัษณ์องค์กรคอืภำพลกัษณ์

ตรำสินค้ำ (Brand Image) จำกสื่อที่แสดง “ตรำสินค้ำ” 

“ยี่ห้อ” หรือ “สัญลักษณ์” (Brand or Logo) เช่น กำรรับ

รูแ้ละเข้ำใจเกีย่วกบัตรำของธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและ

สหกรณ์กำรเกษตร เป็นรูปวงกลม ระหว่ำงขอบวงนอก

และขอบวงในมชีือ่ “ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์

กำรเกษตร” มอีกัษรย่อชือ่ของธนำคำร “ธ.ก.ส.” ภำยใน

ขอบวงในมีรูปถุงเงินและรวงข้ำว ซึ่งหมำยถึง กำรให้

เงินกู้เพื่อกำรผลิตทำงเกษตรและกำรออมเงิน หรือกำร

โฆษณำบ้ำนของแสนสิริ โดยเน้นข้อควำมเรื่องของ

ควำมไว้วำงใจ “เรำไม่ได้ขำยบ้ำน แต่เรำขำยควำมไว้

วำงใจ” 

 ส่วนควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจต่อองค์กร

และผลติภณัฑ์ ต้องให้ควำมสสำคญักบัเรือ่งของควำมคดิ

ริเริ่มหรือนวัตกรรม คุณภำพของผลิตภัณฑ์ กำรสร้ำง

ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ รวมไปถึงควำมรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย [1] 

 ดังนั้นภำพลักษณ์องค์กรในควำมรู้สึกนึกคิด 

ที่เกิดจำกกำรรับรู้ของผู้บริโภคจึงกลำยเป็นค่ำนิยมและ

ทัศนคติต่อองค์กร ในขณะเดียวกัน ยังมี “ภำพลักษณ์

ซ้อน” (Multiple Image) ซึ่งเป็นภำพลักษณ์ที่แตกต่ำง

กันไปตำมภำวะเศรษฐกิจ สังคม กำรศึกษำ ควำมรู้และ

ประสบกำรณ์ ทสำให้ผู้บริโภครับรู้ถึงภำพลักษณ์ได้ทั้งเชิง

บวกและลบได้เช่นกัน หรือควำมรู้สึกนึกคิดต่อเรื่องหนึ่งด ี

ในขณะเดียวกันก็ควำมรู้สึกนึกคิดไม่ดีกับเรื่องอื่น ก็เป็น

เร่ืองที่เกิดขึ้นเสมอในควำมเป็นจริง เช่น ภำพลักษณ  ์

ของบริษทัทีผ่ลิตเบยีร์หรือสรุำทีท่สำกจิกรรมเพือ่สงัคมหรือ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่เสมอ ผู้บริโภคจะมีภำพลักษณ์

ซ้อนทั้งดีและไม่ดีในขณะเดียวกัน นอกจำกนั้นยังมี

ภำพลักษณ์ปัจจุบัน (Current Image) ที่เป็นควำมจริงที่

เกิดขึ้นโดยธรรมชำติหรือโดยเจตนำขององค์กร ภำพ

ลักษณ์กระจกเงำ (Mirror Image) ในมุมมองขององค์กร 

(ผู้ผลิต/ผู้ขำย) กับมุมมองของผู้บริโภค (ผู้ซื้อ) อำจ

แตกต่ำงกัน ภำพลักษณ์ที่พึงปรำรถนำ (Wish Image) 
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ขององค์กร ภำพลักษณ์ที่เหมำะสม (Optimum Image)  

ซ่ึงเป็นภำพลักษณ์องค์กรหรือภำพลกัษณ์ของตรำสนิค้ำที่

องค์กรต้องกำร แต่ภำพลกัษณ์ทีพ่งึปรำรถนำอำจแตกต่ำง 

จำกภำพลกัษณ์ทีเ่หมำะสม ในขณะทีภ่ำพลกัษณ์ทีเ่หมำะสม 

ควรสอดคล้องกบัสภำพควำมเป็นจรงิ แต่อำจจะมปัีจจยั

มำกมำยมีผลต่อภำพลักษณ์ที่พึงปรำรถนำที่สูงเกิน 

ควำมเป็นจริง ภำพลักษณ์ท่ีองค์กรต้องคสำนึงถึงอีก 2 

ลกัษณะ คอื ภำพลกัษณ์ท่ีถกูต้องและไม่ถกูต้อง (Correct 

and Incorrect Image) ซึ่งได้รับอิทธิพลจำกเหตุกำรณ์

หรือสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ตรงกับภำพลักษณ์ซ้อนและ

ภำพลกัษณ์ทีพ่งึปรำรถนำ ลกัษณะสดุท้ำยคอื ภำพลกัษณ์ 

ของสินค้ำหรือบริกำร (Product or Service Image)  

ซึ่งเชื่อมโยงกับภำพลักษณ์องค์กร เช่น ภำพลักษณ์ของ

สินค้ำประหยัดพลังงำนหรือผักผลไม้ปลอดสำรพิษ 

เป็นต้น ในมิติของภำพลักษณ์ด้ำนกำรบริกำรสสำหรับ

ธุรกิจบริกำรมักเกิดจำกอิทธิพลของควำมประทับใจใน

บริกำรของพนักงำน เช่น กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ของ

โรงพยำบำล ซ่ึงมผีลต่อควำมประทบัใจและภำพลกัษณ์

ขององค์กรท่ีผูร้บับรกิำรรูส้กึประทบัใจมำกทีส่ดุและนสำ

ไปแนะนสำต่อ [6] 

 อำจกล่ำวได้ว่ำกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งของ

ตรำสินค้ำ นอกจำกจะมุ ่งไปที่อัตลักษณ์ที่โดดเด่น

ขององค์กรแล้ว (อำจจะเป็นประวัติควำมเป็นมำ  

กำรสืบทอดสูตรโบรำณ กำรมุ่งวิสัยทัศน์มำตรฐำน

โลก ส่งออกมำก เป็นต้น) เจ้ำของกิจกำรและผู้จัดกำร

ฝ่ำยกำรตลำดต้องพิจำรณำถึงบุคลิกภำพของตรำสินค้ำ 

(Brand Personality) ด้วย เพรำะเป็นกำรส่ือถึงลักษณะ

ทำงกำยภำพที่เด่นชัดของสินค้ำ กำรสร้ำงบุคลิกภำพ

ต้องอำศัยคสำพูด รูปภำพ อำรมณ์ นส้ำเสียง และลีลำ  

จะต้องสอดคล้องและกลมกลนืกนัเพือ่ให้กลุม่เป้ำหมำย

เกิดควำมมั่นใจและคำดหวังว่ำจะได้อะไรจำกสินค้ำ 

ทุกครั้งที่วำงแผนกำรตลำดนั้นในเรื่องของบุคลิกภำพ 

ว่ำเป็นสินค้ำที่เปรี้ยวหรือหวำน ทันสมัยหรือคลำสสิก 

เรียบง่ำยหรอืหรหูรำ บุคลกิภำพเหล่ำนีต้้องชดัเจน เพรำะ

คสำว่ำบุคลิกหมำยถึงลักษณะเฉพำะตัวที่แน่นอนถำวร

จนทสำให้คนอื่นที่รู้จักเรำน้ัน คำดคะเนหรือทสำนำยส่ิง 

ทีเ่ขำจะได้รบัจำกผลติภณัฑ์ สนิค้ำควรมบีคุลกิทีช่ดัเจน 

เพรำะทสำ ให้คนซือ้สำมำรถคำดคะเนว่ำเมือ่ซือ้สนิค้ำมำ

แล้วได้อะไร กำรที่สนิค้ำมบีุคลิกภำพที่ชัดเจน จะทสำให้

ผูบ้รโิภคเกดิควำมมัน่ใจในกำรซือ้เพรำะจะคำดได้ว่ำจะ

ได้อะไรจำกกำรซื้อสินค้ำ 

การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า 

 ขัน้ตอนสสำคญัในกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ตรำสนิค้ำ 

คือกำรกสำหนดเป้ำหมำยที่ต้องกำรที่เรียกว่ำภำรกิจ หรือ 

Mission Statement มี 3 ส่วนสสำคัญคือ ธุรกิจทสำอะไร มี

ใครทีเ่กีย่วข้องกบัเป้ำหมำยบ้ำง และสิง่ใดสำมำรถสร้ำง

เอกลักษณ์แก่ธุรกิจได้

 ภำพลักษณ์ตรำสินค้ำ (Brand Image) มักจะเป็น

ภำพลักษณ์เชิงบวกที่ถูกสร้ำงขึ้นโดยโปรแกรมของ

นักกำรตลำดที่พยำยำมเชื่อมโยงควำมแข็งแกร่ง ควำม

ช่ืนชอบ และควำมมีเอกลักษณ์ที่เก่ียวพันกับตรำสินค้ำ

ให้อยูใ่นควำมทรงจสำของผูบ้รโิภค นอกเหนอืจำกแหล่ง

ของข้อมูลที่ถูกควบคุมโดยนักกำรตลำดเองแล้ว ควำม

เกีย่วพนักบัตรำสนิค้ำ (Brand Association) อำจถกูสร้ำง

ขึ้นได้อีกหลำยวิธีด้วยกัน เช่น จำกประสบกำรณ์ตรง

ของผู้บริโภค จำกข้อมูลของตรำสินค้ำที่ถูกสื่อสำรจำก

องค์กรหรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง จำกกำรพูดปำก 

ต่อปำก (Word of Mouth) และกำรอ้ำงอิงจำกตัว 

ของตรำสินค้ำเอง เช่นชื่อสินค้ำหรือ โลโก้ รวมทั้ง 

จำกกำรกสำหนดตวัตนของตรำสนิค้ำผ่ำนบรษิทั ประเทศ 

ช่องทำงกำรจดัจสำหน่ำย หรอืบคุคล สถำนที ่และกจิกรรม

บำงอย่ำงโดยเฉพำะ ซึ่งภำพลักษณ์ของตรำสินค้ำ 

จะสมบูรณ์ได้ด้วยองค์ประกอบสสำคัญ [1] ดังนี้ 

 1. ความแข็งแกร่งที่ เกี่ยวพันกับตราสินค้า 

(Strength of Brand Associations) 

 กำรทสำให้มัน่ใจว่ำควำมเกีย่วพนัถกูเชือ่มโยงอย่ำง

พอเหมำะพอดีระหว่ำงควำมแข็งแกร่งของตรำสินค้ำ  

แผนกำรตลำดและปัจจัยอื่น ๆ ที่จะส่งผลกระทบกับ

ประสบกำรณ์ของผู้บริโภคที่มีต่อตรำสินค้ำ 

 ควำมแข็งแกร่งเกิดจำกจสำนวนหรือปริมำณ  

รวมทั้งคุณภำพของกระบวนกำรกำรได้มำซึ่งข้อมูล
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ข่ำวสำรที่ได้รับ ผู้บริโภคจะคิดเชื่อมโยงข้อมูลสินค้ำ

กับควำมรู้เดิมเกี่ยวตรำสินค้ำที่มีอยู ่ ควำมแข็งแกร่ง 

ที่เกี่ยวพันกับตรำสินค้ำก็จะตำมมำ ปัจจัย 2 ประกำร 

ทีเ่อือ้อสำนวยให้เกดิควำมเกีย่วพนัทีแ่ขง็แกร่งของข้อมลู

คอื ควำมเกีย่วพนัส่วนตวัของข้อมลูและกำรถกูนสำเสนอ

ข้อมูลอย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ 

 ตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ควำมเชื่อของ 

ผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณ ลักษณะและคุณประโยชน์ของ

ตรำสินค้ำ อำจก่อตัวขึ้นได้หลำยวิธี คุณลักษณะของ

ตรำสินค้ำ (Brand Attributes) เป็นลักษณะที่สำมำรถ

อธิบำยได้ถึงบุคลิกลักษณะของสินค้ำหรือบริกำร ส่วน

คุณประโยชน์ของตรำสินค้ำ (Brand Benefit) คือคุณค่ำ

หรอืควำมหมำยทีเ่ป็นส่วนตวัทีผู่บ้รโิภคผกูตดิมนัเอำไว้

กับคุณลักษณะของสินค้ำหรือบริกำร โดยทั่วไป แหล่ง

ของข้อมลูข่ำวสำรทีถ่กูสร้ำงขึน้จำกคณุลกัษณะและคณุ

ประโยชน์ของตรำสนิค้ำทีแ่ขง็แกรง่กค็อื ประสบกำรณ์

ตรงของผู้บริโภค ข้อมูลในลักษณะน้ีมักจะมีอิทธิพล 

ต่อกำรตัดสินใจซื้อ

 2. ความชื่นชอบที่ เกี่ยวพันกับตราสินค ้า 

(Favorability of Brand Associations) 

 โดยทั่วไปแล้ว นักกำรตลำดเชื่อว่ำควำมชื่น

ชอบที่เกี่ยวพันกับตรำสินค้ำถูกสร้ำงข้ึนจำกกำรทสำให ้

ผูบ้รโิภคเชือ่มัน่ว่ำกำรสร้ำงตรำสนิค้ำทีอ่ำศยัคณุลกัษณะ 

และคุณประโยชน์ของตรำสินค้ำ จะสำมำรถทสำให้ 

ผู ้บริโภคพอใจและตอบสนองควำมต้องกำรของ 

ผูบ้รโิภคได้ ควำมชืน่ชอบทีเ่กีย่วพนักบัตรำสนิค้ำจงึเป็น

ควำมปรำรถนำของผูบ้รโิภค และมอียูจ่รงิในสนิค้ำ เช่น 

ตรำสินค้ำที่ผู้บริโภครับรู้และรู้สึกได้ถึงควำมสะดวก

สบำยสงู (Highly Convenient) น่ำเชือ่ถอื (Reliable) และ

มีประสิทธิภำพ (Efficiency) เป็นต้น ควำมชื่นชอบนี้จึง

เป็นส่วนของควำมปรำรถนำของผูบ้รโิภค ผูบ้รหิำรหรอื

นกักำรตลำดต้องเข้ำใจว่ำควำมเกีย่วพนัด้ำนภำพลกัษณ์

มคีวำมสสำคญัอย่ำงไรต่อทศันคตเิกีย่วกบัตรำสนิค้ำ และ

ต่อกำรตัดสินใจของผู้บริโภค 

 3 .  เ อ ก ลั ก ษ ณ ์ ที่ เ กี่ ย ว พั น กั บ ต ร า สิ น ค ้ า 

(Uniqueness of Brand Associations) 

 หัวใจสสำคัญของกำรกสำหนดตสำแหน่งตรำสิน

ค้ำ คือ ควำมได้เปรียบจำกกำรแข่งขันที่เหนือกว่ำด้วย 

ข้อเสนอกำรขำยสนิค้ำทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ซึง่เป็นเหตผุลของ

กำรตัดสินใจซื้อ ควำมแตกต่ำงเหล่ำนี้อำจจะถูกสื่อสำร

โดยกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงโดยตรงกับคู่แข่ง ส่วนมิติ

ควำมแขง็แกร่งและควำมชืน่ชอบทีเ่กีย่วพนักบัตรำสนิค้ำ 

ก็คือ กำรสร้ำงเอกลักษณ์ที่ทสำให้ตรำสินค้ำแตกต่ำงจำก

ตรำสินค้ำอื่น เป็นสิ่งที่สสำคัญอย่ำงยิ่งของควำมสสำเร็จ

ในกำรสร้ำงตรำสินค้ำ แต่ถ้ำหำกว่ำตรำสินค้ำน้ันมี 

คูแ่ข่ง แสดงว่ำ ตรำสนิค้ำนัน้ได้มกีำรแบ่งปันควำมเกีย่ว

พันบำงอย่ำงเกี่ยวกับตรำสินค้ำของตนให้กับตรำสิน

ค้ำอื่นไปบ้ำงแล้ว บำงครั้งตรำสินค้ำอำจจะไม่ได้มีกำร

แข่งขนักบัสนิค้ำประเภทเดยีวกนั แต่ว่ำอำจมกีำรแข่งขนั

กบัสนิค้ำทีอ่ำจมคีวำมสมัพนัธ์กบัตรำสนิค้ำขององค์กร

อยู่บ้ำง 

การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image 

Communications) 

 กำรสื่อสำร (Communication) คือกระบวนกำร

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงบุคคลต่อบุคคลหรือ 

บคุคลต่อกลุม่โดยใช้สญัลกัษณ์ สญัญำณหรอืพฤติกรรม

ทีเ่ข้ำใจกนั กำรสือ่สำรเป็นปัจจยัทีส่สำคญันอกเหนอืจำก

ปัจจัยสี่ของมนุษย์ เนื่องจำกมนุษย์ต้องใช้เครื่องมือเพื่อ

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรดสำเนินกิจกรรมใด ๆ ของ

ตนและเพือ่อยูร่่วมกบับคุคลอืน่ภำยในสงัคม กำรสือ่สำร

เป็นพื้นฐำนของกำรติดต่อ สื่อสำรของกระบวนกำร

สงัคมยิง่สงัคมมคีวำมซบัซ้อนหรอืมจีสำนวนคนเพิม่มำก

ขึ้น กำรสื่อสำรยิ่งมีควำมสสำคัญเพิ่มมำกขึ้นเท่ำนั้น [7] 

 จะเห็นได้ว่ำสิ่งที่ต้องมำพร้อมกับกำรสื่อสำร 

คือ ข้อมูลข่ำวสำร นอกจำกจะรับรู้เพื่อเพิ่มควำมรู้ควำม

เข้ำใจแล้ว ประกอบกำรตัดสินใจ แต่ข่ำวสำรที่มีอยู่

มำกมำยไม่สำมำรถส่งมำถึงผู้บริโภคได้ทั้งหมดเพรำะ

ฉะนัน้ผูบ้รโิภคจะเลอืกรับรูเ้พยีงสิง่ทีค่ดิว่ำมปีระโยชน์

ต่อตนเอง ดงันัน้ข่ำวสำรทีผู่บ้รโิภคได้รบัรูผ่้ำนช่องทำง

ต่ำง ๆ จะถูกคัดเลือกตลอดเวลำ ซึ่งข่ำวที่น่ำสนใจมี

ประโยชน์และเหมำะสมตำมควำมนึกคิดของผู้รับสำร 

 กระบวนกำรเลือกรับข่ำวสำรหรือเป ิดรับ
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ข่ำวสำรเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่ำวสำรในกำรรับรู้

ของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยกำรกลั่นกรอง 4 ข้ันตอน 

[8] คือ 

 1) กำรเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็น

ขั้นแรกในกำรเลือกช่องทำงกำรสื่อสำร 

 2) กำร เลือกให ้ควำมสนใจ (Se lec t ive 

Attention) ผู้เปิดรับข่ำวสำรมีแนวโน้มที่จะเลือกสนใจ

ข่ำวจำกแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยมักเลือกตำมควำมเห็น 

ควำมสนใจของตนเพือ่สนบัสนนุทศันคตเิดมิทีม่อียูแ่ละ

หลกีเลีย่งสิง่ทีไ่ม่ตรงกบัควำมรูค้วำมเข้ำใจหรอืทศันคติ

เดิม 

 3) กำรเลือกรับรู้และตีควำมหมำย (Selective 

Perception and Interpretation) คนเรำมักเลือกรับรู้และ

ตีควำมข้อมูลข่ำวสำรแตกต่ำงกันไป ตำมควำมสนใจ 

ทัศนคติ ประสบกำรณ์ ควำมเชื่อ ควำมต้องกำร ควำม

คำดหวัง แรงจูงใจ สภำวะทำงร่ำงกำย หรือสภำวะทำง

อำรมณ์และจิตใจ 

 4) กำรเลือกจดจสำ (Selective Retention) บุคคล

จะเลอืกจดจสำข่ำวสำรในส่วนทีต่รงกบัควำมสนใจ ควำม

ต้องกำร หรือทัศนคติของตนเอง 

 ผู ้ รับข ้อมูลข ่ำวสำรจะเลือกรับและจดจสำ

ข ้อมูลข ่ำวสำรได ้ เ พียงใดข้ึนอยู ่ กับลักษณะทำง

ประชำกรศำสตร์ (เพศ อำย ุกำรศกึษำ อำชพี รำยได้ และ

ภูมิลสำเนำ) ซึ่งเชื่อมโยงกับฐำนะทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง

และวัฒนธรรม และสภำพสังคมท่ีมีผลต่อควำมรู้สึก

นึกคิดที่มีต่อองค์กร ดังนั้น เอกลักษณ์ตรำสินค้ำที่เกิด 

จำกองค์ประกอบของคสำ ภำพลักษณ์ ควำมคิดและ 

รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับผู ้บริโภคได้รับจำกตรำสินค้ำ  

จุดแข็งที่เสนอคุณลักษณะที่สสำคัญที่สุดเพียงหนึ่งเดียว 

ซึ่งจสำเป็นต้องอำศัยสื่อบุคคลและสื่อสำธำรณะใน 

รูปแบบต่ำง ๆ 

 สิ่งที่สสำคัญอยู่ที่ว่ำองค์กรมีเอกลักษณ์อยู่ตรง

ไหนและผูบ้รหิำรเข้ำใจเอกลกัษณ์ของตรำสนิค้ำถกูต้อง 

ตลอดจนสื่อสำรเอกลักษณ์น้ัน ให้เข้ำถึงกำรรับ รู้และ

ควำมเข้ำใจ ผูป้ระกอบกำรและนกักำรตลำดส่วนใหญ่จงึ

ต้องพึง่พำกำรวจิยั กำรสสำรวจ เพือ่ทสำควำมเข้ำใจองค์กร

ของตนและเข้ำใจควำมต้องกำรของผู้บริโภค 

 กำรสื่อสำรกำรตลำดสมัยใหม่ คือ กำรสื่อสำร

กำรตลำดแบบบูรณำกำร แนวคิดกำรสื่อสำรกำรตลำด

เชิงบูรณำกำร เป็นแนวคิดที่ได้รับควำมนิยมในธุรกิจ

ซึง่ในลกัษณะสสำคญัของกำรสือ่สำรกำรตลำดแบบผสม

ผสำนนั้น [9] ได้กล่ำวถึงไว้ 2 ประกำร คือ ประกำรแรก 

กำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำร จะต้องมีลักษณะ 

ของควำมต่อเนื่อง มีควำมสัมพันธ์กัน โดยมีทั้งควำม 

ต่อเนื่องทำงกำยภำพ (Physical Continuity) และยังต้อง

มคีวำมต่อเนือ่งทำงจติวทิยำ (Psychological Continuity) 

เช่น ภำพลักษณ์ของกำรสื่อสำรกำรตลำดโดยรวม 

ต้องสอดคล้องกนักบัภำพลกัษณ์ของตรำสนิค้ำ ประกำร

ที่สองจะต้อง คสำนึงถึงเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ของบริษัท 

(Strategic Orientation) ต้องสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย

เชิงกลยุทธ์ที่บริษัทกสำหนดได้ 

 กำรสร้ำงกำรรบัรูด้้วยกำรสือ่สำรเกีย่วกบัองค์กร

และตรำสินค้ำควรคสำนึงถึงภำพลักษณ์ที่เกิดจำกค่ำนิยม

และทศันคติของผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยีว่ำเขำอยูใ่นกลุม่ใดและ

มีควำมสัมพันธ์กับองค์กรในด้ำนใดบ้ำง จะนสำไปสู่กำร

กสำหนดแนวทำงกำรสื่อสำรภำพลักษณ์องค์กรและภำพ

ลักษณ์ที่ปรำรถนำให้เข้ำถึงกลุ่มต่ำง ๆ ได้ กำรบรรลุ 

เป ้ ำหมำยของกำรสร ้ ำงภำพลักษณ ์ในใจลูกค ้ ำ 

จะไม่บรรลุผลสสำเร็จได้เลย หำกองค์กรไม่เข้ำใจตนเอง

และผู้บริโภค หรือขำดส่วนใดส่วนหนึ่งไป [6] 

 องค์กรต่ำง ๆ  ต้องพยำยำมสือ่สำรตรำสนิค้ำเพือ่

ให้ผู้บริโภครับรู้ถึงเอกลักษณ์ของตรำสินค้ำ (Brand 

Identity) ซึ่งหมำยถึง องค์ประกอบแรกที่สสำคัญในกำร

สร้ำงตรำสินค้ำที่ทสำให้ตรำสินค้ำประสบควำมสสำเร็จ 

ซึ่งกำรสร้ำงตรำสินค้ำมีสิ่งหนึ่งที่สสำคัญ คือ “กำรสร้ำง

กำรรับรู้” (Perception) ให้ผู้บริโภคจดจสำและเข้ำใจใน

สิ่งที่นักกำรตลำดหรือเจ้ำของธุรกิจต้องกำรจะสื่อออก

ไป [10] กำรรับรู้จะเกิดขึ้นจำกกำรวำงแผนกำรตลำด

และกำรใช้เครื่องมือส่ือสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เช่น ผู ้บริโภครับรู ้ว ่ำมีประโยชน์หรือมีลักษณะที่ 

โดดเด่นแตกต่ำงจำกคู่แข่งอย่ำงไร ซึ่งตรำสินค้ำต้องมี

โครงสร้ำงเอกลักษณ์ตรำสินค้ำแตกต่ำงจำกตรำสินค้ำ
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อื่นอย่ำงไร ซึ่งอำจจะเป็น แก่นของเอกลักษณ์ (Core 

Identity) แสดงถึงควำมเป็นแก่นของตรำสินค้ำซึ่งเป็น

ส่วนที่อยู ่คงทนกับตรำสินค้ำตลอดไปเปรียบได้กับ

หัวใจของตรำสินค้ำบ่งบอกถึงตสำแหน่งตรำสินค้ำ หรือ 

ส่วนขยายเอกลักษณ์ (Extended Identity) ซึ่งเป็นส่วน

ที่ช่วยเสริมให้ตรำสินค้ำมีลักษณะรูปแบบที่เฉพำะตัว

และมีควำมสมบูรณ์ย่ิงข้ึน เป็นกำรสร้ำงจิตวิญญำณ

ให้กับตรำสินค้ำ ซึ่งบ่งบอกถึงควำมเป็นตรำสินค้ำที่

เป็นกำรสะท้อนให้เห็นบุคลิกภำพตรำสินค้ำ และส่วน

ประกอบอืน่ เช่น สโลแกน สญัลกัษณ์ หรอืตวัผลติภณัฑ์ 

[11] อย่ำงไรกต็ำมกำรรบัรูเ้กีย่วกบัองค์กรจะแตกต่ำงกนั

ไประหว่ำงกลุ่มของผู้ที่มีส่วนได้เสียที่หลำกหลำย ข้ึน

อยู่กับลักษณะของลักษณะของปฏิสัมพันธ์กับองค์กร 

[12] ชี้ให้เห็นว่ำกำรเชื่อมโยงจุดเด่นจำกเอกลักษณ์ของ

ตรำสินค้ำและเอกลักษณ์ขององค์กรไปสู่กำรเลือกช่อง

ทำงสื่อสำรอย่ำงเหมำะสมกับกลุ่มผู้บริโภคเป้ำหมำย

เป็นโครงสร้ำงสสำคัญเชิงหลักกำรท่ีเป็นแผนกำรสร้ำง

ภำพลักษณ์องค์กรที่ชัดเจน 

การสร้างภาพลกัษณ์ของตราสนิค้าส่งผลต่อความส�าเรจ็

ของธุรกิจ 

 ผูบ้รหิำรองค์กรหรอืเจ้ำของกจิกำรใด ๆ  สำมำรถ

สร้ำงภำพลักษณ์องค์กรโดยเจตนำ และไม่เจตนำ  

ภำพลกัษณ์บำงด้ำนอำจมคีวำมเป็นมำ หรอืมวีวิฒันำกำร

ยำวนำนต่อเนื่อง และภำพลักษณ์หลำย ๆ ด้ำนอำจเกิด

ขึ้นในใจของสมำชิกในองค์กรเองและบุคคลภำยนอก

ได้ในระยะเวลำสั้น ๆ โดยเฉพำะในมุมมองของลูกค้ำ 

เป้ำหมำยและผู้บริโภคทั่วไป ภำพลักษณ์องค์กรใน 

มุมมองที่ดีเกิดจำกควำมประทับใจในตัวสินค้ำและ

บริกำรของพนักงำน แต่หัวใจของภำพลักษณ์องค์กร 

คอืควำมรูสึ้กหรอืภำพดี  ๆ   เหล่ำนัน้จะฝังอยูใ่นควำมทรงจสำ 

ของพวกเขำได้ ชัดเจนและยำวนำนเพียงใด 

 องค์กรใดสำมำรถสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรที่ดี

คู่ค้ำหรือผู้ซื้อจะตัดสินใจซ้ือ เพรำะควำมเชื่อม่ัน ไว้

วำงใจองค์กรและผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงตรำสินค้ำ ซึ่งมี

ควำมสัมพันธ์กับควำมคิดในกระบวนกำรตัดสินใจซ้ือ

อย่ำงมำก คู่ค้ำหรือผู้ซื้อทุกประเภทสำมำรถประหยัด

เวลำ ประหยัดพลังงำนในกำรเปรียบเทียบหำซ้ือหำ

ข้อมลูเปรยีบเทยีบ ซึง่มผีลต่อกำรประหยดัค่ำใช้จ่ำยหรอื

ต้นทุน ควำมสสำเร็จของธุรกิจคือชนะใจผู้ซื้อ (ผู้บริโภค

หรือคนกลำง) ด้วยภำพลักษณ์ตรำสินค้ำในใจและใน

ควำมรูส้กึนกึคดิทีส่ัง่สมมำเป็นเวลำนำน บำงตรำสนิค้ำ

ทีม่คีวำมแขง็แกร่งมำยำวนำนหลำยปี จงึหนัไปให้ควำม

สสำคัญในกำรปรับปรุงหรือพัฒนำตรำสินค้ำให้ทันสมัย

และแปลกแตกต่ำงจำกเดิมตำมกำลเวลำ

สรุป

 จ ำ ก จุ ด เ ริ่ ม ต ้ น ใ น ก ำ ร ทส ำ ค ว ำ ม เ ข ้ ำ ใ จ ใ น 

อัตลักษณ์ขององค์กรแล้ว เมื่อพิจำรณำเหตุผลในกำร

คัดเลือกช่องทำงกำรสื่อสำรที่เหมำะสมแล้ว กำรรับรู้

ในภำพลักษณ์ขององค์กร ดังนั้นภำพลักษณ์เชิงบวก

ของทุกองค์กรจึงต้องอำศัยกำรวำงแผนกำรสื่อสำร กำร

ดสำเนินกำร และกิจกรรมทำงกำรตลำดให้สอดคล้องกับ

กระบวนกำรรบัรูข้องผูบ้รโิภค หำกกำรรบัรูป้ระสำนเข้ำ

กบัประสบกำรณ์กำรบรโิภคจะทสำให้เกดิควำมประทบัใจ 

และควำมภกัดต่ีอตรำสนิค้ำ ในทีส่ดุผูบ้รโิภคจะถ่ำยทอด

ภำพลกัษณ์เชงิบวกนัน้ต่อญำตพิีน้่อง เพือ่นและคนรอบ

ข้ำง 

 กำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรจำกตรำสินค้ำที่

แข็งแกร่ง มีควำมสสำคัญในทุกช่วงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 

ตั้งแต่ขั้นแนะนสำผลิตภัณฑ์เข้ำสู่ตลำด เติบโต อิ่มตัว ไป

จนถึงขั้นถดถอย ธุรกิจต้องกำรตรำสินค้ำที่แข็งแกร่ง 

เพรำะภำพลักษณ์ในใจผู ้บริโภคเกิดจำก อัตลักษณ์

องค์กรที่ผู ้บริโภครับรู้ได้จำกกำรสื่อสำรที่เข้ำถึงกำร

รับรู้ต้ังแต่เริ่มรู้จัก กำรจดจสำ และควำมรู้สึกเชิงบวก  

นสำไปสู่กำรตัดสินใจซื้อ กำรสื่อสำรอัตลักษณ์ขององค์กร

ไปยังผู้บริโภคเป้ำหมำย ส่ือสำรตรำสินค้ำให้แข็งแกร่ง

อย่ำงต่อเนื่อง โดยเลือกใช้สื่อที่เหมำะสมกับเป้ำหมำย 

เนือ่งจำก “อตัลกัษณ์ทีถ่กูต้อง ส่งด้วยวธิทีีเ่หมำะสม ทีเ่ข้ำถงึ 

เป้ำหมำยได้” จะนสำไปสู่ควำมสสำเร็จของกำรสร้ำงภำพ

ลักษณ์องค์กร พลังของควำมแข็งแกร่งของตรำสินค้ำ 

สำมำรถสือ่อตัลกัษณ์องค์กรทีผู่บ้รโิภครบัรูแ้ละไว้วำงใจ 
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 ภำพลกัษณ์เชงิบวกขององค์กรย่อมเกดิจำกควำม

ประทบัใจในตวัสินค้ำและบรกิำรของพนกังำน แต่หวัใจ 

ของภำพลักษณ์องค์กรคือ ควำมรู ้สึกหรือภำพดี ๆ  

เหล่ำนัน้จะฝังอยูใ่นควำมทรงจสำของผูบ้รโิภคได้ชดัเจน

และยำวนำนเพียงใด เป็นสิ่งที่ผู ้ประกอบกำรและ 

ผูบ้รหิำรงำนด้ำนกำรตลำดต้องใส่ใจและให้ควำมสสำคญั

กับกำรจัดกำรภำพลักษณ์องค์กรตำมควำมพึงพอใจ 

ของผู ้บริโภคกลุ ่ม เป ้ำหมำยโดยคสำนึงถึงบริบท 

ขององค์กรเป็นสสำคัญ
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กระบวนการสะสมทุนของโครงสร้างอ�านาจท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี

The Process of Capital Accumulation of Local Power Structure in Phetchaburi
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บทคัดย่อ

 กระบวนกำรสะสมทุนของโครงสร้ำงอสำนำจแบบชนชั้นนสำในจังหวัดเพชรบุรี มีพัฒนำกำรดังนี้ 1) ยุคศักดินำ

ก่อน พ.ศ. 2398 กระบวนกำรสะสมทุนไม่ชัดเจนเนื่องจำกไม่มีควำมต่อเนื่องของโครงสร้ำงอสำนำจในเมืองเพชรบุรี  

2) ระหว่ำง พ.ศ. 2398 – 2475 โครงสร้ำงอสำนำจท้องถ่ินโดยกลุม่ตระกลูบนุนำค มบีทบำทในกำรควบคมุปกครองเมอืง

เพชรบุรตีัง้แต่สมยัรชักำลที ่4 และมอีสำนำจสงูสดุในใสมยัรชักำลที ่5 สำมำรถครองอสำนำจยำวนำนในตสำแหน่งเจ้ำเมอืง

เพชรบรุจีนถงึ พ.ศ. 2475 มกีระบวนกำรสะสมทนุสมัพนัธ์กบัอสำนำจรฐัส่วนกลำง มผีลประโยชน์จำกระบบกนิเมอืงมี

รำยได้หลกัมำจำกภำษแีละกำรค้ำในภำคกำรเกษตรโดยเฉพำะข้ำวและนสำ้ตำลโตนด และกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย์

โดยปลูกตึกพำณิชย์ให้เช่ำทสำกำรค้ำ 3) ยุคหลังเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง ระหว่ำง พ.ศ. 2475-2521โครงสร้ำงอสำนำจ

โดยนำยทุนจีนท้องถิ่นมีกระบวนกำรสะสมทุนโดยกำรทสำกำรค้ำหลำกหลำยประเภท กำรลงทุนในธุรกิจต่ำง ๆ  

ธุรกิจสีดสำซึ่งผิดกฎหมำย และเป็นกำรร่วมทุนกับผู้มีอสำนำจในรัฐบำล 4) ยุคเลือกตั้งหลังประกำศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

2521 – ปัจจบุนั กลุม่ตระกลูอังกนินัทน์ ยงัคงรกัษำควำมเป็นโครงสร้ำงอสำนำจท้องถิน่ในจงัหวดัเพชรบรุไีว้ได้ มกีลุม่

กำรเมืองใหม่อื่น ๆ พยำยำมสถำปนำโครงสร้ำงอสำนำจทำงกำรเมือง และมีกระบวนกำรสะสมทุน คือ กำรทสำธุรกิจ

ทั้งสีขำว สีเทำ และสีดสำ ได้แก่ กำรแสวงค่ำเช่ำทำงเศรษฐกิจโดยใช้ตสำแหน่งหน้ำที่ทำงกำรเมือง เช่น กำรคุมคิวรถ  

กำรทสำธรุกจิสัมปทำนโรงนสำ้แขง็ โรงงำนนสำ้ดืม่ นำเกลอื ธรุกจิกำรบรหิำรจดักำรตลำด ธรุกจิบ้ำนเช่ำ โรงแรม และกำรเป็น 

นำยหน้ำในธรุกจิอสงัหำรมิทรพัย์ โดยมนีกัเลงและมอืปืนเป็นกลุม่ทีด่แูลธรุกจิ และรกัษำควำมปลอดภยัแก่ชนชัน้นสำ 

ค�าส�าคัญ : กระบวนกำรสะสมทุน โครงสร้ำงอสำนำจท้องถิ่น กำรแสวงค่ำเช่ำทำงเศรษฐกิจ

Abstract

 The development of the process of capital accumulation of the power structure in Phetchaburi province are 

as follows : 1) in feudal era before 1855 capital formation process is not clear because there was no continuity of 

the power structure in Phetchaburi. 2) During 1855-1932, the establishment of the power structure in Bunnak family 

because Bunnak family to play a role in the administration and plays a role in the regulation governing Phetchaburi 

from the reign of King Rama 4 and a maximum power load in the reign of King Rama 5. Bunnak family incumbent 

governor Phetchaburi decades and the role after the change of government in 1932. Elites had a relationship with the 

central state power, got benefits of the Feudal system (kin muang) from taxes and trade in agriculture, particularly 

rice and sugar palm, and invested in real estate by building commercial buildings for rent. 3) During 1932-1978, 

the local power structure was Chinese capitalists who had a variety of trade, investment in various businesses, 

illegal business, and joint venture with government authorities. 4) The elections era, after the promulgation of The 
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บทน�า

 โครงสร้ำงอสำนำจท้องถิน่ในเพชรบรุมีคีวำมเป็น

ลกัษณะเฉพำะของพืน้ที ่โดยทีส่ภำพสงัคม ค่ำนยิมและ

วัฒนธรรมมีควำมน่ำสนใจเน่ืองจำกบริบทแวดล้อมใน

พัฒนำกำรประวัติศำสตร์เชิงโครงสร้ำงอสำนำจท้องถิ่น 

ในจงัหวดัเพชรบรุมีคีวำมต่อเนือ่งและคลีค่ลำยมำหลำย

ยุคหลำยสมัย ซึ่งในกำรสถำปนำขึ้นเป็นโครงสร้ำง

อสำนำจของชนชั้นนสำในจังหวัดเพชรบุรีนั้น ทุนทำง

เศรษฐกิจเป็นปัจจัยสสำคัญในลสำดับต้น นอกเหนือจำก

ทนุทำงสงัคม ทนุทำงสัญลกัษณ์ และทนุทำงวฒันธรรม  

ดังนั้นควำมมั่งคั่งจึงเป็นส่วนสสำคัญในกำรสถำปนำ

ขึ้นมำเป ็นโครงสร ้ำงอสำนำจในท้องถิ่น โดยใน 

ควำมมั่งคั่งนั้นต้องอำศัยกระบวนกำรสะสมทุนเพ่ือ

ให้ได้มำซึ่งอสำนำจทำงเศรษฐกิจ และรักษำสถำนภำพ 

ควำมเป็นโครงสร้ำงอสำนำจไว้ให้นำนที่สุด 

กระบวนการสะสมทุนของโครงสร้างอ�านาจท้องถิ่น 

ในจังหวัดเพชรบุรี

 สสำหรับพัฒนำกำรโครงสร้ำงอสำนำจท้องถิ่นใน

จังหวัดเพชรบุรีนี้ กระบวนกำรสะสมทุนของชนชั้นนสำ

มีส่วนสสำคัญของกำรดสำรงควำมเป็นโครงสร้ำงอสำนำจ 

ซึง่กระบวนกำรสะสมทนุของโครงสร้ำงอสำนำจท้องถิน่

ของเพชรบุรีในยุคต่ำง ๆ มีพัฒนำกำรแตกต่ำงกัน ดังนี้ 

 1. ในยุคศักดินำกินเมืองก่อน พ.ศ. 2498 

เนื่องจำกไม่ปรำกฏโครงสร้ำงอสำนำจชัดเจนในเมือง

เพชรบุรี ผู ้ที่มำปกครองเมืองเพชรบุรีเป็นชนชั้นนสำ

ซึ่งเป็นขุนนำงที่รัฐส่วนกลำงไว้ใจและมอบหมำยมำ 

เนื่องจำกเมืองเพชรบุรีมีควำมสสำคัญในเชิงยุทธศำสตร์

ควำมม่ันคงของอำณำจักร ที่เป็นเมืองหน้ำด่ำนรับทัพ

ของพม่ำ [1] เป็นปำกทำงไปสู่ทำงใต้ และเป็นเมืองที่

มีควำมมั่งคั่งทำงทรัพยำกรและผลผลิตทั้งเกลือ ข้ำว 

ของป่ำ [2] และผลผลิตที่จะเป็นส่วยส่งสู่ส่วนกลำง

ในรำชธำนี และส่งสู่กองทัพหำกมีกำรรบเพื่อป้องกัน

เขตแดน และยกทพัไปยงัดนิแดนทัง้ทำงใต้และตะวนัตก 

ดังนั้นในยุคนี้กระบวนกำรสะสมทุนเพื่อสถำปนำ

โครงสร้ำงอสำนำจในท้องถิ่นยังไม่ได้เกิดขึ้น ผู้ปกครอง

เมอืงเพชรบรุขีึน้อยูก่บักำรจดักำรของรฐับำลส่วนกลำง 

ทั้งไม่ได้มีควำมต่อเนื่องในกำรดสำรงตสำแหน่งเจ้ำเมือง

ที่อยู่ภำยในตระกูลใดตระกูลหนึ่งโดยเฉพำะ อย่ำงไร

ก็ตำมเจ้ำเมืองก็ได้รับผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจจำก

ระบบกินเมืองทั้งในด้ำนแรงงำนคนและแรงงำนส่วย 

ไม่น้อยเน่ืองจำกควำมมั่งคั่งของท้องถิ่น ในยุคสมัยน้ี 

ตัง้แต่รชักำลที ่2 เป็นต้นมำ เมอืงเพชรบรุไีด้รบัควำมสนใจ

จำกผู้นสำจำกส่วนกลำงมำกขึ้นและเริ่มมีควำมต่อเนื่อง 

ของกำรดสำรงอสำนำจในตระกูลที่มำดสำรงตสำแหน่งเจ้ำ

เมืองได้แก่ ตระกูล ณ บำงช้ำง [3] และ [4] ที่มีเจ้ำเมือง

เพชรบุรีจำกตระกูลนี้ถึง 3 คน ส่วนกลุ่มตระกูลบุนนำค

เริ่มเข้ำมำมีบทบำทในตสำแหน่งว่ำที่สมุหพระกลำโหม

ที่คุมหัวเมืองฝ่ำยใต้ตั้งแต่สมัยรัชกำลที่ 3 [5] ซึ่งต้อง

ควบคุมผลประโยชน์ในเมืองเพชรบุรี 

 2. ในยคุเปิดประเทศจำกสนธสิญัญำเบำว์รงิถงึ

กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองในช่วง พ.ศ. 2398 - 2475 

มีกำรสถำปนำโครงสร้ำงอสำนำจในเมืองเพชรบุรีโดย

กลุ่มตระกูลบุนนำค ซึ่งก่อนหน้ำนี้ผู้นสำของตระกูลโดย 

สมเดจ็เจ้ำพระยำบรมมหำพระประยรูวงศ์ (ดศิ บนุนำค) 

ซึ่งดสำรงตสำแหน่ง สมุหพระกลำโหม และสืบต่อมำถึง

Constitution 1978 to present, Angkinun’family continued as local power structures in Phetchaburi and new groups 

try to establish a power structure. Process of capital of the elite had been doing business in all types - white, gray and 

black including the economic rent seeking by political positions. For example, the control bus business, concessions 

of ice factories, factories of drinking water, salt-plant, business of the market management, business of rent house, 

hotels and a broker in real estate. That businesses had the thugs and gumen was taking care of business and security.

Keywords : the process of capital accumulation, the local power structure, Rent seeking
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บุตรชำย คือสมเด็จเจ้ำพระยำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) 

ใน พ.ศ. 2398 ซ่ึงควบคุมหัวเมืองฝ่ำยเหนือท้ังหมด

รวมทั้งเพชรบุรีด้วย โดยขุนนำงกลุ่มสกุลบุนนำคเริ่ม

เข้ำมำมีอสำนำจเต็มท่ีตั้งแต่ พ.ศ. 2399 โดยพระเพชร 

พิไสยศรีสวัสดิ์ (ท้วม บุนนำค) ในตสำแหน่งปลัดเมือง

เพชรบุรี และต่อมำในตสำแหน่งเจ้ำเมืองเพชรบุรีผู้ที่มี

อสำนำจยำวนำนที่สุดคือ เจ้ำพระยำสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ 

บุนนำค) ซึ่งครองตสำแหน่งเจ้ำเมืองเพชรบุรียำวนำน

ทีส่ดุตัง้แต่ พ.ศ. 2413 – 2437 และหลงัจำกนัน้ ลกูหลำน

ของเจ้ำพระยำสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนำค) อันได้แก่ 

พระยำสุรพันธ์พิสุทธ์ิ (เทียน บุนนำค) ก็ได้รับแต่งตั้ง

ให้ดสำรงตสำแหน่งเจ้ำเมืองเพชรบุรี และขุนนำงบุนนำค

คนสุดท้ำยในเมอืงเพชรบรุ ีคอื พ.อ. พระยำสรุพนัธ์เสนี 

(อิ้น บุนนำค) ทั้งได้ดสำรงตสำแหน่งสมุหเทศำภิบำล

มณฑลรำชบุรีซึ่งรวมถึงหัวเมืองเพชรบุรีด้วย สืบเนื่อง

ต่อมำจนกระทั่งเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง และ

หมดอสำนำจไปใน พ.ศ. 2476 [6] และ [7] 

 ทั้งนี้กระบวนกำรสะสมทุนของกลุ ่มสกุล

บุนนำคสัมพันธ์กับระบบกินเมือง ซึ่งเกี่ยวโยงกับ

อสำนำจรัฐส่วนกลำง โดย ณ ช่วงเวลำนั้นเป็นระยะ

เวลำที่สกุลบุนนำคมีอสำนำจเต็มสูงสุดในแผ่นดิน และ

ได้เป็นผู้สสำเร็จรำชกำรแทนพระมหำกษัตริย์ในระยะ

เวลำถึง 5 ปี ทั้งนี้ได้ควบคุมอสำนำจรัฐไว้ทั้งหมด กำรที่

เพชรบรุมีคีวำมมัง่คัง่ในทรพัยำกรทกุด้ำน จงึเป็นแหล่ง

ผลประโยชน์ให้กับตระกูล ซึ่งสืบทอดอสำนำจในเมือง

เพชรบุรมีำอย่ำงยำวนำน โดยกระบวนกำรสะสมทนุของ

ตระกูล ดังนี้ [2] 

 กำรลงทุนในสร้ำงตึกแถวในตลำดเพ่ือให้เช่ำ

ทสำกำรค้ำของพระเพชรพิไสยศรีสวัสดิ์ (ท้วม บุนนำค) 

ไปพร้อมกับกำรสร้ำงตึกแถวให้เช่ำของหลวงตั้งแต่

รัชกำลที่ 4 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรค้ำที่เจริญก้ำวหน้ำขึ้น

ภำยหลังสนธิสัญญำเบำว์ริง ตึกแถวเพื่อให้เช่ำของพระ

เพชรพิไสยศรีสวัสดิ์นี้ น่ำจะเกิดขึ้นพร้อมกับกำรสร้ำง

ตึกแถวของหลวงซ่ึง พระเพชรพิไสยศรีสวัสด์ิได้รับ

มอบหมำยให้เป็นนำยกองในกำรก่อสร้ำง ซึ่งในกำร

ก่อสร้ำงน่ำจะใช้แรงงำนเลกไพร่ของหลวงซึง่พระเพชร

พไิสยน่ำจะถอืเอำโอกำสนีใ้นกำรใช้แรงงำนเลกหลวงนี้ 

ในกำรก่อสร้ำงตึกแถวอันเป็นกิจกำรส่วนตัวด้วย พบ

ว่ำตึกแถวของหลวงทสำรำยได้ให้แก่รำชสสำนักอย่ำงมำก  

รำยได้เหล่ำนี้นสำมำใช้ในกำรดูแลรักษำพระรำชวัง

พระนครครี ีตลอดมำทัง้ในช่วงรชักำลที ่4 – 6 [6] ดงันัน้ 

ตึกแถวที่เป็นกิจกำรส่วนตัวที่มีควำมยืดหยุ่นในกำรให้

เช่ำมำกกว่ำของหลวงกย่็อมสร้ำงรำยได้ให้แก่พระเพชร

พิไสยศรีสวัสดิ์อย่ำงมำกเช่นกัน 

 ในช่วงหลัง พ.ศ. 2398 ระบบกินเมืองมีควำม

คลี่คลำยลงบ้ำงแล้ว แต่พบว่ำ ไพร่ เลก ยังคงมีสังกัด

อยู่ กำรที่ขุนนำงในสกุลบุนนำคครองอสำนำจในเมือง

เพชรบรุใีนตสำแหน่งสสำคญัทัง้สิน้ ดงันัน้ ทัง้ไพร่หลวงและ

ไพร่ส่วยทีอ่ยูภ่ำยใต้อสำนำจ ประกอบกบักำรค้ำข้ำว เกลือ 

และสนิค้ำเกษตรอ่ืน ๆ  โดยเฉพำะนสำ้ตำลโตนดทีรุ่ง่เรอืง

อย่ำงมำก [8] ทั้งกำรสร้ำงระบบกำรจัดเก็บภำษีจำก

ส่วนกลำง ขุนนำงกลุ่มสกุลบุนนำคซึ่งได้รับมอบหมำย 

ให้มำควบคุมปกครองในเพชรบุรี จึงมีบทบำทเข้ำมำ

จัดกำรกับผลประโยชน์เหล่ำนี้ และเล็งเห็นช่องทำงใน

กำรลงทุนในกิจกำรบำงประเภทตำมที่กล่ำวแล้ว ทั้ง

กำรปลูกตึกให้เช่ำ และกำรเก็บผลประโยชน์ในรูป

ของภำษีบำงประเภททั้งให้ผลตอบแทนดี เช่น ภำษี 

อันเนื่องมำจำกกำรผลผลิตของตำลโตนด ซึ่งมีมูลค่ำ

มหำศำลย่อมรั่วไหลมำยังขุนนำงผู ้ควบคุมดูแลด้วย 

เช่นกัน รวมทั้งกำรใช้แรงงำนในสังกัดเพื่อกำรผลิต  

เช่น กำรทสำนำข้ำว และสวนผลไม้ ตลอดจนกำรก่อสร้ำง

บ้ำนเรือนอันเป็นทรัพย์ส่วนตัว

 ภำยหลังกำรปฏิรูประบบบริหำรรำชกำรใน 

พ.ศ. 2435 เจ้ำเมืองในระบบกินเมืองถูกทอนอสำนำจจำก

นโยบำยจำกรัฐส่วนกลำงแม้จะมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด 

กับรำชสสำนักก็ตำม ประกอบกับมีพระรำชบัญญัติเลิก

ทำสใน พ.ศ. 2448 และกระบวนกำรเพื่อรองรับกำรค้ำ 

ทีข่ยำยตวัภำยหลงัสนธสิญัญำเบำว์รงิมำตัง้แต่ พ.ศ. 2420 

เรื่องกำรเกณฑ์แรงงำนไพร่และกำรเก็บเงินค่ำรำชกำร 

ใน พ.ศ. 2443 มีพระรำชบัญญัติเกณฑ์จ้ำง ร.ศ. 119 ให้

ข้ำรำชกำรที่จะเกณฑ์เอำสัตว์หรือพำหนะจำกรำษฎร

ต้องเสียภำษีตำมสมควร หรือให้ลดเงินส่งส่วยแทน



136 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
Vol.8 No.2 May-August 2018

ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

ค่ำจ้ำงได้ และ พ.ศ. 2448 มี พระรำชบัญญัติลักษณะ

เกณฑ์ทหำร ร.ศ. 124 บัญญัติให้ชำยฉกรรจ์รับรำชกำร

ทหำรกองเกิน 2 ปี แล้วเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจสำ

กำรอีก 2 ปี แล้วปลดจำกกองประจสำกำรเป็นกองหนุน

ขั้นที่ 1 อำยุ 5 ปี แล้วปลดไปอยู่ในกองหนุนขั้นที่ 2 

อำยุ 10 ปี แล้วให้ถือว่ำหมดหน้ำที่รับรำชกำรทหำร ซึ่ง

พระรำชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหำรนี้ ถือเป็นขั้นตอน

สุดท้ำยของกำรยกเลิกขนบไพร่ ประกำศใช้ในมณฑล

นครศรธีรรมรำช ปัตตำน ีสรุำษฎร์ ภเูกต็และเพชรบรูณ์ 

และ พ.ศ. 2458 ในช่วงสมัยรัชกำลที่ 6 ทรงมีควำมเห็น

ว่ำกำรยกเลกิขนบไพร่สสำคญัยิง่กว่ำกำรยกเลกิขนบทำส 

เพรำะรำษฎรได้รับกำรส่งเสริมฐำนะทำงเศรษฐกิจ มี

เวลำทสำมำหำกินได้เต็มที่ และไม่มีใครรังเกียจเหมือน

แต่ก่อน [9] 

 ควำมรุง่เรอืงของสกลุบนุนำคค่อย ๆ  ลดบทบำท

ลง สอดคล้องกับกระบวนกำรสะสมทุนของตระกูล

บุนนำคขึ้นอยู่กับอสำนำจรัฐส่วนกลำงท่ีมอบหมำยลง

มำ ในช่วงสมยัรชักำลที ่6 ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงตระกลู

บุนนำคกับรำชสสำนักลดลง ในขณะเดียวกันกำรใช้

แรงงำนไพร่เพื่อผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจลดลงตำม

สภำพกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป และเมือ่เปลีย่นแปลงกำร

ปกครองใน พ.ศ. 2475 เกิดกบฏบวรเดช ใน พ.ศ. 2476 

พระยำสรุพนัธ์เสน ี(อิน้ บนุนำค) ซึง่เป็นสมหุเทศำภบิำล

มณฑลรำชบุรีคนสุดท้ำยที่ปกครองดินแดนแถบน้ีของ

กลุ่มสกุลบุนนำค ต้องโทษในฐำนะกบฏ สกุลบุนนำค

จึงหมดบทบำทและอสำนำจในจังหวัดเพชรบุรีเช่นกัน

 3. ในยุคหลังเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 

2475 – 2521 โครงสร้ำงอสำนำจท้องถิน่ของเมอืงเพชรบรุี

มีควำมเปลี่ยนแปลงไปโดยกลุ่มขุนนำงสกุลบุนนำค

และรำชสสำนักที่หมดบทบำทลง ในช่วง 25 ปีภำยหลัง

เปลีย่นแปลงกำรปกครองใน พ.ศ. 2475 ชนชัน้นสำท้องถิน่ 

เปลี่ยนแปลงไปจำกกลุ่มขุนนำงและข้ำรำชกำรระดับ

สูงเป็นชนชั้นนำยทุนท้องถิ่น โดยผู้ประกอบกำรชำว

จนีมบีทบำทมำกทีสุ่ดเป็นโครงสร้ำงอสำนำจท้องถิน่ของ

จงัหวดัเพชรบรุ ีข้ำรำชกำรทหำร และฝ่ำยปกครองทีเ่ข้ำ

มำประจสำต้องพึง่พำนำยทนุท้องถิน่ในกำรทสำงำนให้รำบ

รืน่ รวมทัง้ควำมช่วยเหลอืจำกนำยทนุในงำนรำชกำร ซึง่

โครงสร้ำงอสำนำจท้องถิน่ทีม่ำจำกนำยทนุท้องถิน่ ทีเ่หน็

ได้ชัดคือนำยเทียนไล้ ใหญ่กว่ำวงษ์ ซึ่งให้กำรอุปถัมภ์

ทั้งข้ำรำชกำรในท้องถิ่น และประชำชนคนทั่วไป มี

กระบวนกำรสะสมทนุจำกกำรค้ำขำยอำหำรทะเล ธรุกจิ

เกี่ยวกับกำรประมง และธุรกิจที่นสำผลกสำไรให้มหำศำล 

จนมีอสำนำจทำงกำรเงิน และมีอิทธิพลในท้องถิ่น 

เนื่องจำกต้องใช้นักเลงเป็นเครื่องมือในกำรดูแลผล

ประโยชน์ในธุรกิจ คือกิจกำรโรงยำฝิ่นที่มีจสำนวนมำก

และใหญ่โตในพื้นที่หลำยจังหวัดในภูมิภำคตะวันตก 

นำยเทียนไล้ ใหญ่กว่ำวงษ์ มีบทบำทและอิทธิพลใน

ท้องถิ่นในระดับจังหวัดที่ข้ำรำชกำรชั้นสูงในจังหวัด

ต้องเกรงใจเพื่อให้ได้รับควำมร่วมมือในกำรทสำงำน

รำชกำร และมีอิทธิพลเหนือชำวบ้ำนเนื่องจำกให้ควำม

ช่วยเหลอืแก่ประชำชนทกุด้ำน สร้ำงอทิธพิลเหนอืจติใจ

ชำวเมอืงเพชรบรุทีัง้ในแง่พระเดชและพระคณุ ซึง่กำรมี

อทิธพิลดงักล่ำวทสำให้ทัง้นกักำรเมอืงท้องถิน่และนกักำร

เมืองในระดับชำติ รวมทั้งข้ำรำชกำรทุกระดับเข้ำมำขอ

ควำมช่วยเหลือ ทั้งในเรื่องส่วนรวมและเรื่องส่วนตัว 

รวมทั้งขอกำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรเมืองในกำรเลือก

ตั้งด้วย [11-12]

 ในช่วงนี้ กลุ่มตระกูลอังกินันทน์เริ่มสถำปนำ

โครงสร้ำงอสำนำจในท้องถิ่น ซึ่งวำงรำกฐำนโดยนำย

ผำด อังกินันทน์ ทำยำทรุ่นที่ 2 ของตระกูล นำยผำด

สืบทอดอสำนำจควำมเป็นนักกฎหมำยจำกบิดำ คือ ขุน

อังกินันทนพงษ์ ขุนนำงจำกส่วนกลำงที่ถูกส่งมำรับ

รำชกำรที่จังหวัดเพชรบุรีต้ังแต่ต้นรัชกำลที่ 6 และ 

ต้ังรกรำกทีเ่มอืงเพชรบรุ ี[11] และพีช่ำยนำยผำดคอืนำย

ทองพูนที่เคยได้รับเลือกเป็น ส.ส. เพชรบุรีในระหว่ำง 

พ.ศ. 2481-2489 และเลิกเล่นกำรเมืองไป นำยผำด  

อังกินันทน์ เริ่มเล่นกำรเมืองท้องถิ่นลงเลือกต้ังใน

เทศบำลเมืองเพชรบุรีและสำมำรถจับขั้วอสำนำจได้รับ

เลือกเข้ำมำเป็นนำยกเทศมนตรีตั้งแต่ ปลำยทศวรรษ 

2490 เริ่มวำงทำยำททำงกำรเมืองในเวทีท้องถิ่นหลัง

จำกไปลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ใน พ.ศ. 2500 โดยมุ่ง

ไปที่องค์ปกครองท้องถิ่นสสำคัญของจังหวัด 2 แห่งคือ  
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สภำจังหวัด และเทศบำลเมืองเพชรบุรี 

 4. ยคุเลอืกตัง้หลงัประกำศใช้รฐัธรรมนญู พ.ศ. 

2521 – ปัจจุบัน กำรเมืองท้องถิ่นอยู่ในอสำนำจของกลุ่ม

ตระกลูองักนินัทน์ โดย เทศบำลเมอืงเพชรบรุ ีมนีำยยทุธ 

องักนินัทน์ เข้ำไปเป็นผูน้สำกลุม่ขัว้อสำนำจสบืต่อจำกนำย

ผำด อังกินันทน์ และสำมำรถคุมอสำนำจให้อยู่ในกลุ่ม

ผำดตลอดมำจนถงึปัจจบุนั และในสภำจงัหวดั นำยปิยะ 

องักนินัทน์ มบีทบำทในกำรบรหิำรขององค์กำรบรหิำร

ส่วนจังหวัดอยู่ [13] 

 ในกระบวนกำรสะสมทุนของโครงสร้ำงอสำนำจ

ในยคุนี ้จะพบว่ำมกีลุม่นกัเลงและมอืปืนซ่ึงเป็นเครือ่งมอื 

ของนักกำรเมืองเข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเป็นมือปืน

คุ้มกันและปฏิบัติงำนให้ทั้งในกิจกำรที่เป็นสีขำว สีเทำ

และสีดสำ กิจกำรที่เป็นสีขำวได้แก่ นำเกลือซึ่งนักกำร

เมอืงระดบัเจ้ำพ่อบำงรำยมกีจิกำรนำเกลอืทีม่พีืน้ทีก่ว้ำง

ใหญ่ และถือเป็นผู้ผลิตรำยใหญ่ กำรทสำโรงนส้ำแข็งและ

โรงนส้ำดื่ม ซึ่งต้องอำศัยกำรอนุญำตและอสำนวยควำม

สะดวกจำกภำครฐั ส่วนธรุกจิสเีทำและสดีสำ ได้แก่ บ่อน 

หวย และกำรค้ำขำยสินค้ำหนีภำษีท่ีจังหวัดเพชรบุรีมี

ชำยทะเล ซึ่งเป็นภูมิศำสตร์ที่ดีในกำรเชื่อมโยงสินค้ำ

เหล่ำนี้กับดินแดนภำยนอก และจังหวัดชำยทะเล [14] 

และ [15] เจ้ำพ่อหรือนักกำรเมืองผู้มีอิทธิพลเหล่ำนี้ มี

ทั้งที่ทสำเอง และลูกน้องซ่ึงเป็นมือปืนให้ แตกตัวออก

ไปประกอบธุรกิจส่วนตัวเอง ซ่ึงในกิจกำรลักษณะนี้ 

ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ทั้งในทำงกำร

เมือง และทำงเศรษฐกิจ ทับทำงกันทสำให้เกิดเหตุกำรณ์

ลอบสังหำรโดยมือปืนอยู่อย่ำงสมส่ำเสมอ ส่วนค่ำเช่ำ

ทำงเศรษฐกิจกำรเมือง ได้แก่ บำรมี และอิทธิพล และ

ควำมสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์ท่ีกว้ำงขวำงของเจ้ำพ่อ ผู้

มีอิทธิพลต่อกลุ่มนักเลง นักธุรกิจ และข้ำรำชกำร กำร

เป็นนักกำรเมืองระดับชำติทสำให้มีหนทำงในกำรนสำงบ

ประมำณมำใช้ในกำรพัฒนำพ้ืนท่ี ทสำให้มีอิทธิพลและ

ผลประโยชน์ในกลุ่มผู้รับเหมำ นักธุรกิจ มีนักเลงต่ำง

สมัครใจเข้ำมำเป็นลูกน้องมำกยิ่งขึ้น และควำมมีเครือ

ข่ำยกับผู้มีตสำแหน่งทำงกำรเมืองและเจ้ำพ่อทั่วประเทศ 

มีบทบำทในฝ่ำยรัฐบำลมีอิทธิพลเหนือข้ำรำชกำรใน

จังหวัด และมีอิทธิพลแผ่ขยำยในระดับชำติ ดังนั้นจึง

อำศัยอิทธิพลและบำรมีแสวงหำรำยได้โดยควำมเป็น 

ผู้กว้ำงขวำง และกำรใช้อิทธิพลต่ำง ๆ เช่น กำรแบ่งผล

ประโยชน์จำกกำรคุมคิวรถโดยสำร รถตู้โดยสำร หรือ

กำรได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้ตรวจกำรขนส่งสำยใต้ ด้วย

ควำมที่มีลูกน้องมำกกว้ำงขวำง ต้องรับผิดชอบ ดูแล

ควำมสงบเรียบร้อยของกำรเดินรถต้ังแต่สถำนีขนส่ง

สำยใต้ที่ธนบุรีจนถึงอสำเภอเบตง จังหวัดยะลำ เกิดผล

ประโยชน์ต่ำง ๆ มำก เพรำะมีอสำนำจในกำรส่ังพักกำร

เดินรถที่วิ่งประจสำสำยใต้ได้ [11] 

 และภำยหลังกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองใน 

พ.ศ. 2535 และกำรเรียกร้องในประเด็นกำรกระจำย 

อสำนำจทสำให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ซึ่งมีผล

ให้ท้องถิน่เกดิพฒันำกำรอกีขัน้ มคีวำมสนใจจำกบคุคล

ต่ำง ๆ ทั้งชนช้ันนสำในจังหวัดเพชรบุรี นักเลง มือปืน 

หรือเจ้ำพนักงำนของรัฐที่มีหน้ำที่ในพื้นที่ เช่น กสำนัน 

ผู ้ใหญ่บ้ำนต่ืนตัวในกำรเมืองระดับท้องถิ่น มีควำม

สนใจและเข้ำแข่งขันในเวทีท้องถิ่นในทุกระดับ ทั้ง 

อบจ. เทศบำล และ อบต. เพิ่มมำกขึ้น ในขณะเดียวกัน

กำรเมืองในสนำม ส.ส. ก็เข้มข้นขึ้น เนื่องจำกกลุ่ม 

พลบุตร นสำโดยนำยอลงกรณ์ พลบุตร ลงสนำมเลือกตั้ง 

เข้ำแข่งขันกับกลุ่มอังกินันทน์ อันเปรียบเสมือนกำร

ท้ำทำยต่อโครงสร้ำงอสำนำจท้องถิ่นที่มีมำยำวนำน ที่มี

พฒันำกำรของโครงสร้ำงอสำนำจในท้องถิน่สองระดบัคอื 

ในท้องถิน่ระดบัล่ำง นกัเลง มอืปืนทัง้ทีพ่ฒันำตนเองมำ

เป็นผูใ้หญ่บ้ำน หรอืกสำนนั และยงัดสำรงอำชพีเป็นมอืปืน 

หรอืเป็นนกัเลงเป็นลกูน้องของเจ้ำพ่อผูม้อีทิธพิล พฒันำ

ตัวเองมำลงเลือกต้ังในสนำมท้องถิ่นทั้งเทศบำล อบต. 

ทั้งตสำแหน่งสมำชิกสภำ และผู้บริหำรซึ่งส่วนใหญ่จะ

ประสบควำมสสำเร็จ โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกลูกพี ่

ผูใ้ห้กำรอปุถมัภ์ ส่วนในท้องถิน่ระดบับน และกำรเลอืก

ต้ังระดับชำติอันได้แก่ ใน อบจ. และ ส.ส. ผู้มีฐำนะ 

ที่มีอิทธิพลในระดับหนึ่ง นักกำรเมืองในระดับท้องถิ่น

ที่ประสบควำมสสำเร็จในสนำมเทศบำล หรือ อบจ. ผู้ที่

มีต้นทุนทำงสังคมโดยมำจำกตระกูลนักกำรเมืองเก่ำ  

เช ่น นำยธำนี  ยี่สำร ที่ เป ็นประธำนสภำจังหวัด  
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นำยอภิชำต ิสุภำแพ่ง ท่ีประสบควำมสสำเรจ็ในกำรเลอืกตัง้ 

ทั้งในสนำมเทศบำล และ อบจ. และนำยอลงกรณ์  

พลบตุร กลุม่นีเ้ป็นชนชัน้นสำระดบัจงัหวดั พฒันำตนเอง

ไปสู่กำรเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. [11] และ [13]

 บคุคลทีส่ถำปนำตนเองขึน้มำเป็นโครงสร้ำงได้

อย่ำงโดดเด่นยังคงเป็นบุคคลในตระกูลอังกินันทน์ คือ 

นำยชัยยะ อังกินันทน์ ซึ่งเข้ำสู่สนำมกำรเมืองในสภำ

จงัหวดัภำยหลงั พ.ศ. 2535 ซึง่ในสภำจงัหวดันี ้หลงัจำก

ที่นำยปิยะ อังกินันทน์ เคยดสำรงตสำแหน่งประธำนสภำ  

แล้วเข้ำสู ่สนำมกำรเมือง ส.ส. ไม่ได้มีกำรจับกลุ ่ม 

ขั้วอสำนำจชัดเจน เนื่องจำกยังเป็นยุคที่กฎหมำยกสำหนด

ให้ผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัดและข้ำรำชกำรส่วนภูมิภำค 

มีอสำนำจบริหำร อบจ. หำกภำยหลัง พ.ศ. 2540 พระรำช

บัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกสำหนดให้นำยก 

อบจ. มำจำกกำรเลอืกตัง้ เริม่มกีำรจบัขัว้ของสมำชกิสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัดเจนขึ้น โดยขั้วอสำนำจที่

ได้รับชัยชนะตลอดมำคือ ขั้วของนำยชัยยะ อังกินันทน์ 

อันเป็นผลมำจำกบำรมีของบิดำ และกำรมีต้นทุนทำง

เศรษฐกิจที่เหนือกว่ำสมำชิกสภำจังหวัดด้วยกันเอง 

ประกอบกับบุคลิกส่วนตัวที่ใจนักเลง ใจกว้ำงและ 

ให้ควำมอุปถัมภ์ช่วยเหลือแก่นักกำรเมืองท้องถิ่น และ

หัวคะแนนอย่ำงทั่วถึงทสำให้ได้รับตสำแหน่งนำยก อบจ. 

มำโดยตลอดทั้งกำรเลือกตั้งทำงอ้อมและทำงตรง 

 ในด้ำนกระบวนกำรสะสมทุนของโครงสร้ำง

อสำนำจท้องถิ่นในยุคนี้ ภำยหลังกำรปฏิรูปกำรเมืองใน 

พ.ศ. 2540 มีควำมเปลี่ยนแปลงอยู่บ้ำงเน่ืองจำกกำรทสำ

ธุรกิจสีเทำหรือสีดสำดสำเนินกำรได้ยำกขึ้น แต่ในกลุ่ม 

ลูกน้อง นักเลงที่เคยอุปถัมภ์ อำจยังตั้งบ่อนและเป็น 

เจ้ำมอืหวยอยูบ้่ำง ซึง่จะพบว่ำ ผูบ้รหิำรในท้องถิน่ระดบัล่ำง 

มอียูจ่สำนวนไม่น้อยทีย่งัดสำรงกจิกำรเช่นนีแ้ละยงัดสำรงตน 

เป็นเครือข่ำยของกลุ่มอสำนำจเก่ำแก่อยู่ แต่ส่วนใหญ่

ไม่ได้อยู ่ในฐำนะเครื่องมือในกำรคุ้มครองหรือดูแล

ธุรกิจเหนียวแน่นแบบเดิม ยังมีอยู่บ้ำงในเครือข่ำย ท่ีมี 

นำยนำเกลือ ดูแลผลประโยชน์ในกิจกำรนำเกลือที่

มีมูลค่ำมำกให้ และยังดสำรงตนเป็นหัวคะแนนให้แก่

ทำยำทของกลุม่โครงสร้ำงอสำนำจอย่ำงเข้มแขง็ เนือ่งจำก

มผีลประโยชน์ในกำรได้รบักำรสนบัสนนุในลกัษณะของ

กำรอยูภ่ำยใต้กำรอปุถมัภ์ของกลุม่โครงสร้ำงอสำนำจอย่ำง

ชัดเจน และตอบแทนด้วยกำรเป็นหัวคะแนนที่เข้มแข็ง 

ทั้งข่มขู่ฝ่ำยตรงข้ำม และดูแลคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 กระบวนกำรสะสมทุนในด ้ำนอื่นๆ ยังมี

ลักษณะเช่นเดิมได้แก่ กำรดสำเนินกำรจัดกำรบริหำร

คิวรถโดยสำรโดยเฉพำะในเมืองเพชรบุรี กำรมีธุรกิจ 

นำเกลือ โรงนส้ำแข็งและนส้ำดื่ม กำรบริหำรจัดกำรตลำด

นดัเอกชนต่ำง ๆ  ทีเ่ปิดขึน้ในเขตเมอืงเพชรบรุ ีส่วนธรุกจิ 

ของหนีภำษี ไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้แล้ว เนื่องจำก

กำรบังคับใช้กฎหมำยเข้มข้นขึ้น หำกกำรครองอสำนำจที่

ยำวนำนโดยเฉพำะที่เทศบำลเมือง และกำรมีบทบำทใน

กำรอปุถมัภ์นกักำรเมอืงในท้องถิน่มำกมำย กำรสะสมทนุ

ทำงเศรษฐกิจด้ำนหลักมำจำกกำรมีอสำนำจทำงกำรเมือง 

ผลประโยชน์จึงมำจำกกำรหักเปอร์เซ็นต์ หักหัวคิว 

จำกโครงกำรต่ำง ๆ ที่มีอสำนำจอนุมัติในทำงกำรเมือง 

และกำรดึงงบประมำณส่วนกลำงเข้ำมำใช้ในเมือง

เพชรบุรี โดยเฉพำะโครงกำรรับเหมำก่อสร้ำงในพื้นที่

รับผิดชอบ ซ่ึงมีเครือข่ำยผู้รับเหมำของตน และมีกำร

จัดสรรผลประโยชน์อย่ำงเป็นระบบแก่สมำชิกสภำ 

เพื่อป้องกันกำรตรวจสอบจำกสภำท้องถิ่น รวมทั้งกำร

ประสำนงบประมำณในตสำแหน่ง ส.ส. ด้วย ซึ่งแม้ใน

บำงช่วงเวลำโครงสร้ำงอสำนำจมิได้มีตสำแหน่งทำงกำร

เมอืง แต่ด้วยกำรสร้ำงสำยสมัพนัธ์เชงิอปุถมัภ์กบัผูน้สำใน

พรรคกำรเมอืงทีม่อีสำนำจบทบำทในกำรรฐับำลบำงช่วง

เวลำ ดังนั้นกำรใช้งบประมำณใด ๆ ในเมืองเพชรบุรีจึง

เกิดค่ำเช่ำทำงเศรษฐกิจได้เสมอ 

 กำรสะสมทนุรปูแบบใหม่ทีช่ดัเจนในยคุนีไ้ด้แก่ 

กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยที่ดินให้แก่ทุนระดับชำติ โดย

อำศยัควำมกว้ำงขวำงกำรรูจ้กัพืน้ทีแ่ละผูค้นมำกมำย ทนุ

ระดบัชำตนิีม้คีวำมสนใจในทีด่นิชำยทะเลของเพชรบรุี

ตั้งแต่ชำยทะเลแถบแหลมผักเบี้ย หำดเจ้ำสสำรำญ ไป

จนถึงอสำเภอชะอสำ ซึ่งมีมูลค่ำมหำศำล กลุ่มทุนเหล่ำนี้

เข้ำมำกว้ำนซ้ือไว้เพ่ือลงทุนในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์

ในอนำคต ทั้งกลุ่มสิริวัฒนภักดี และกลุ่มซีพี ซึ่งปรำกฏ

ว่ำภำยหลังมีลงทุนในกำรสร้ำงโรงแรมขึ้นบ้ำงแล้ว 
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ประกอบกับในช่วง พ.ศ. 2546 ที่มีโครงกำรของรัฐบำล

จะก่อสร้ำงทำงด่วนข้ำมอ่ำวไทยเพ่ือย่นระยะทำงไป 

ภำคใต้ ทสำให้รำคำที่ดินพุ่งขึ้นสูง รำยได้ของนำยหน้ำ 

ย่อมสูงเช ่นกัน และแม้โครงกำรจะยกเลิกไปแต  ่

กำรกว้ำนซื้อที่ดินยังคงดสำเนินอยู่

 ในช่วงปลำยทศวรรษ 2540 เป็นต้นมำกลุ่ม

ตระกลูสภุำแพ่งพยำยำมทีจ่ะสถำปนำโครงสร้ำงอสำนำจ 

โดยสร้ำงเครือข่ำยนักกำรเมืองท้องถิ่นในระดับล่ำงคือ 

อบต. และสนับสนุนส่งผู้สมัครเป็นสมำชิกสภำ อบจ. 

ซึ่งพบว่ำประสบควำมสสำเร็จท้ังส้ิน แต่จสำนวนนักกำร

เมืองในเครือข่ำยยังมีจสำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจสำนวน

เครือข่ำยของกลุ่มอังกินันทน์ กลุ่มนี้เป็นครอบครัวที่

เป็นเศรษฐีที่ดินและบ้ำนเช่ำเก่ำแก่ดั้งเดิม และมีกิจกำร

ที่พี่น้องในตระกูลลงทุนดสำเนินสืบทอดกันมำเนื่องจำก

ให้รำยได้ดี คือกิจกำรโรงแรมชั้น 2 และกำรแสวงหำ 

ค่ำเช่ำทำงเศรษฐกิจบำงประกำร 

สรุป

 กระบวนกำรสะสมทุนของโครงสร้ำงอสำนำจ

ท้องถิน่ในยคุต่ำง ๆ  ของเพชรบรุ ีมคีวำมเปลีย่นแปลงไป

ตำมสภำพเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองที่เปลี่ยนแปลง

ไป โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งโครงสร้ำงอสำนำจรัฐ และ

อุดมกำรณ์ ค่ำนิยม และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พัฒนำกำร

ไปตำมยุคสมัย
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ค�าแนะน�า

การส่งบทความต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์
ของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 วำรสำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เป็นวำรสำรด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ที่บทควำม ที่จะได้รับ

กำรเผยแพร่ต้องได้รับกำรประเมินคุณภำพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ในสำขำวิชำนั้น ๆ  อย่ำงน้อย 3 ท่ำนต่อ  

1 บทควำมในรูปแบบผู้พิจำรณำไม่ทรำบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทรำบชื่อผู้พิจำรณำ (Double-blind peer review)  

โดยบทควำมวจิยัทีไ่ด้รบักำรพจิำรณำตพีมิพ์เผยแพร่ในวำรสำรวชิำกำรมหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ีถอืเป็นกรรมสทิธิ ์

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ห้ำมนสำข้อควำมทั้งหมดหรือบำงส่วนไปพิมพ์ซส้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญำต 

จำกมหำวิทยำลัยเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือมีกำรอ้ำงอิงอย่ำงเหมำะสมโดยเนื้อหำต้นฉบับที่ปรำกฏในวำรสำรฯ  

เป็นควำมรับผิดชอบของผู้นิพนธ์บทควำมหรือนักวิจัยผู้เขียนบทควำม ทั้งนี้ไม่รวมควำมผิดพลำดอันเกิดจำกเทคนิค

กำรพิมพ์กองบรรณำธิกำรฯ 

 วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร

 วำรสำรวชิำกำรมหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุเีป็นวำรสำรกลุม่ สหวทิยำกำรด้ำนมนษุยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 

เปิดรับบทควำมวิชำกำร (review article) และบทควำมวิจัย (research article) ของทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชำกำร อำจำรย์ 

นักศึกษำ ตลอดจนผู้ที่มีประสบกำรณ์หรือมุมมองทำงด้ำนงำนวิชำกำรด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำตร์แบบ 

บรูณำกำรทีส่่งผลกระทบต่อกำรพฒันำองค์ควำมรู ้พฒันำสงัคมและประเทศชำตอิย่ำงกว้ำงขวำง โดยบทควำมดงักล่ำว

ต้องนสำเสนอองค์ควำมรู้หรือแนวคิดใหม่ที่ได้มำจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรวิจัยที่ลุ่มลึก และไม่เคยถูกนสำไปตีพิมพ ์

เผยแพร่ในวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์อื่นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมำก่อน 

 ก�าหนดพิมพ์เผยแพร่

 วำรสำรมีกสำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ  3  ฉบับ ดังนี้  

   ฉบับที่  1  เดือนมกรำคม – เมษำยน  

  ฉบับที่  2  เดือนพฤษภำคม – สิงหำคม

  ฉบับที่ 3   เดือนกันยำยน – ธันวำคม 

ข้อก�าหนดของบทความต้นฉบับ

 ต้นฉบับต้องพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) เวอร์ชั่น 2003 หรือ 2007 หน้ำกระดำษ 

A4 ควำมยำวไม่เกิน 8-10 หน้ำกระดำษ รวมตำรำง รูปภำพ และเอกสำรอ้ำงอิง ด้ำนบนและด้ำนในเว้นห่ำงจำกขอบ

กระดำษ 2.7 เซนตเิมตร ด้ำนล่ำงและด้ำนนอกเว้นห่ำงจำกขอบกระดำษ 1.5 เซนตเิมตร มเีลขหน้ำกสำกบัทกุหน้ำ ทีด้่ำน

บนขวำของเอกสำร  บทควำมต้องมีลักษณะดังนี้

  ชื่อเรื่องภำษำไทย  พิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana New ตัวหนำขนำด 20 pt จัดกลำงหน้ำ

  ชื่อเรื่องภำษำอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana New ขนำด 20 pt จัดกลำงหน้ำ

  ชื่อผู้เขียนภำษำไทย พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนำด 16 pt จัดกลำงหน้ำ เว้นห่ำงจำกชื่อเรื่องภำษำ

อังกฤษ 1 บรรทัด



  ชื่อผู้เขียนภำษำอังกฤษ  พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนำด 16 pt จัดกลำงหน้ำ เว้นห่ำงจำกผู้เขียน

ภำษำไทย  1  บรรทัด

  หน่วยงำน สถำนทีท่สำงำน หรอือเีมลของผูเ้ขยีนพมิพ์ด้วย Angsana New  ตวัปกต ิขนำด 16 pt จดักลำงหน้ำ

  บทคัดย่อ พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวหนำ ขนำด 16 pt เนื้อหำในบทคัดย่อ พิมพ์ด้วย Angsana New  

ตัวปกติ ขนำด 14 pt ควำมยำวไม่เกิน 300 คสำ ซึ่งควรประกอบด้วยรำยละเอียดโดยสรุปของวัตถุประสงค์กำรวิจัย 

ระเบียบวิธีกำรวิจัยและผลของกำรวิจัย เป็นต้น 

 ค�าส�าคัญ 3-5 คสำ พิมพ์ด้วย Angsana New  ตัวปกติ ขนำด 14 pt ไม่ต้องคั่นด้วยเครื่องหมำย comma โดยเว้น

ห่ำงจำกบทคัดย่อ 1 บรรทัด

  Abstract พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวหนำ ขนำด 16 pt เน้ือหำใน Abstract พิมพ์ด้วย Angsana New  

ตัวปกติ ขนำด 14 pt ที่มีเนื้อหำสอดคล้องกับบทคัดย่อและกำรเขียนถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ด้ำนภำษำ  

 Keywords มี 3-5 คสำ พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนำด 14 pt เว้นห่ำงจำก abstract 1 บรรทัด 

  บทควำมภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ให้เรียงลสำดับเหมือนกันดังนี้ คือ ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้เขียน, หน่วยงำน, 

บทคัดย่อ, คสำสสำคัญ, Abstract และ Keywords จำกนั้นจึงตำมด้วยเนื้อเรื่อง

  เนื้อเรื่องภำษำไทย พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนำด 14 pt จัดกระจำยแบบไทย และจัดเป็นแบบ 1 

คอลัมน์

  เนื้อเรื่องภำษำอังกฤษ พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนำด 14 pt จัดกระจำยแบบไทย และจัดเป็นแบบ

คอลัมน์ 1 คอลัมน์ 

  ตำรำงและภำพประกอบ 

 ตาราง 

 ให้ระบชุือ่ตำรำงทีก่ระชบัและสือ่ถงึเนือ้หำในตำรำงโดยพมิพ์เหนอืตำรำง (ชดิซ้ำย) และเรยีงลสำดบัตำรำงด้วย

ตัวเลขอำรบิกจำกน้อยไปมำกตำมลสำดับ (ตารางที่ 1 ตารางที่ 2, Table 1, Table 2) ซึ่งในตำรำงอำจใช้ตัวย่อได้แต่ต้อง

อธบิำยเพิม่เตมิใต้ตำรำงแบบเชงิอรรถ (footnote) ให้ชดัเจน  หำกจสำเป็นต้องระบทุีม่ำของตำรำงให้ระบใุนรปูแบบของ

กำรอ้ำงอิงแทรกในเนื้อหำ (ดูหลักการเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา)  

 ภาพประกอบ

 ให้ระบุชือ่ภำพประกอบให้ระบทุีม่ำไว้ใต้รปูภำพ (จดักลำง) กรณทีีม่รีปูภำพหลำยภำพ ให้ระบลุสำดบัของรปูภำพ 

(รูปที่ 1, รูปที่ 2, Figure 1, Figure 2) หำกจสำเป็นต้องระบุที่มำของรูปภำพให้ระบุในรูปแบบของกำรอ้ำงอิงแทรกใน

เนื้อหำ (ดูหลักกำรเขียนอ้ำงอิงแทรกในเน้ือหำ)  และหำกเป็นรูปภำพที่ผู้เขียนจัดทสำหรือถ่ำยรูปนั้นเองให้ระบุหลัง

จำกชื่อภำพหรือคสำอธิบำยใต้ภำพด้วยข้อควำมดังนี้ “(ภำพถ่ำยโดยผู้วิจัย)”   แนบไฟล์ภำพประกอบที่ใช้ในบทควำม

โดยบันทึกแต่ละไฟล์ในรูปแบบ .JPG หรือ .PNG หรือ .PDF ภำพต้องคมชัดและมีขนำดที่สำมำรถเห็นรำยละเอียด

ได้อย่ำงครบถ้วน

  เอกสำรอ้ำงอิง  ให้เรียงเอกสำรที่ใช้อ้ำงอิงทั้งหมดตำมลสำดับตัวอักษรตัวแรกของรำยกำรที่อ้ำงอิง  โดยยึด

วิธีกำรเรียงตำมพจนำนุกรม  และใช้วิธีกำรอ้ำงอิงรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver)



การเขียนเอกสารอ้างอิง

 เอกสำรอ้ำงองิทกุฉบบัต้องมกีำรอ้ำงหรอืถกูกล่ำวในบทควำม  กำรเขยีนเอกสำรอ้ำงองิใช้รปูแบบแวนคเูวอร์

โดยมีรำยละเอียดดังนี้

 1. การอ้างอิงแทรกในเนื้อเรื่อง

  เมือ่สิน้สดุข้อควำมทีต้่องกำรอ้ำงองิ  ใส่หมำยเลขอ้ำงองิไว้ในวงเลบ็ใหญ่  โดยใช้เลขอำรบกิ เช่น [1] หรอื 

[1, 5] หรือ [1-3]

 2. การอ้างอิงท้ายบทความ

  2.1 วารสาร  

   ชื่อผู้เขียน.  ชื่อเรื่อง ; ชื่อวำรสำร : ปีที่พิมพ์ ; ปีที่ของวำรสำร ; เล่มที่ ; หน้ำ เช่น

   [1] นวลจันทร์ วันเพ็ญผ่อง. กำรบูรณำกำรข้อมูลประชำกร. วำรสำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

2554 ; 3 : 20-29.

   [2] จริำภรณ์ จนัทร์จร. กำรใช้โประแกรม EndNote : จดักำรเอกสำรอ้ำงองิทำงกำรแพทย์. จฬุำลงกรณ์

เวชสำร 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. 

   หำกเป็นภำษำอังกฤษให้ใช้ชื่อสกุลก่อน  ตำมด้วยอักษรย่อตัวหน้ำตัวเดียวของชื่อตัวและชื่อรอง 

กรณีมีผู้นิพนธ์มำกกว่ำ 6 คน ให้ใส่ชื่อเพียง 6 คนแรก และคั่นด้วยเครื่องหมำยจุลภำค (comma-,) แล้วตำมด้วย et al. 

(ในภำษำอังกฤษ) หรือ และคณะ (ในภำษำไทย). 

   [1] Mitchell SL, Teno JM, Kiely DK, Shaffer ML, Jone RN, Prigerson HG, et al. The crinical 

course of advanced dementia. N Engl J Med 2009 ; 361 : 1529-38. 

   [2] จริยำ เลิศอรรฆยมณี, เอมอร รักษมณี, อนุพันธ์ ตันติวงศ์, กรุณำ บุญสุข, อิงอร นิลประดับ,  

พุฒฑิพรรณี วรกิจโภคำทร, และคณะ. ควำมเส่ียงและประสิทธิผลของกำรผ่ำตัดต่อมลูกหมำก. จดหมำยเหตุ 

ทำงแพทย์ 2545 ; 85 : 1288-95.  

  2.2 วิทยานิพนธ์  

   ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง [ประเภท/ระดับปริญญำ). เมืองที่พิมพ์ : มหำวิทยำลัย ; ปีที่ได้ปริญญำ. เช่น

   [1] เขม็ทอง ศริแิสงเลศิ. กำรวเิครำะห์ระบบประกนัคณุภำพกำรศกึษำของโรงเรยีนอำชวีศกึษำเอกชน 

กรุงเทพมหำนคร [ดุษฎีนิพนธ์ปริญญำครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต]. กรุงเทพมหำนคร : จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ; 2540 .

   [2] Kaplan SJ, Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation]. 

St. Louis, MO : Washington University ; 1995. 

  2.3 หนังสือ  

   ชื่อผู้เขียน.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์ : สสำนักพิมพ์ ; ปีที่พิมพ์. เช่น

   [1] นส้ำทิพย์ วิภำวิน และนงเยำว์ เปรมกมลเนตร. นวัตกรรมห้องสมุดและกำรจัดกำรควำมรู้.  

พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ซีเอที โซลูชั่น ; 2551.

   [2]  Janeway CA, Travers P, Walport M, Shlomchick M. Immunobiology. 5th ed. New York : 

Garland Publishing ; 2001. 

   หนังสือที่ผู้แต่งเป็นบรรณำธิกำรหรือผู้รวบรวม



   [3] ภำนุมำศ ทักษณำ, บรรณำธิกำร.  รอยยิ้มของในหลวง.  พิมพ์ครั้งที่ 2. ลสำพูน : ณัฐพลกำรพิมพ์ ; 

2553. 

   [4] Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York :  

Churchill Livingstone ; 1996. 

  2.4 อินเทอร์เน็ต  

   ชือ่ผูเ้ขยีน.  ชือ่เรือ่ง.  [ประเภทของสือ่/วสัด]ุ.  ปีทีพ่มิพ์ [เข้ำถงึเมือ่ ปี เดอืน วนัที]่. เข้ำถงึได้จำก URL 

address เช่น

   [1] จริำภรณ์ จนัทรจร. กำรเขยีนรำยงำนกำรอ้ำงองิในเอกสำรวชิำกำรทำงกำรแพทย์ [อนิเทอร์เนต็]. 

กรุงเทพฯ: คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ; 2551 [เข้ำถึงเมื่อ 18 ตุลำคม 2554]. เข้ำถึงได้จำก : http://lib.

med.psu.ac.th/libmed2557/images/Libservice/van1nov1.pdf

   [2] Greenly W, Sandeman-Craik C, Otero Y, and Streit J. Case Study : Contextual Search for 

Volkswagen and the Automotive Industry. [Internet]. 2011 [cited 2011 November 22]. Available from:http://www.

w3.org/2001/sw/sweo/public/UseCases/Volkswagen/

  2.5 รายงานการประชุม (conference proceeding)

   ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ชื่อกำรประชุม ; วัน เดือน ปีที่ประชุม ; สถำนที่จัดประชุม. เมืองที่พิมพ์  

: ปีที่พิมพ์. หน้ำแรก-หน้ำสุดท้ำย.

   [1] ฐติพิรรณ บรรลอืทรพัย์, ปัญญำ ทองนลิ, กำญจนำ บญุส่ง. กำรบรหิำรจดักำรศกึษำโดยใช้โรงเรยีน

เป็นฐำนในกำรพัฒนำท้องถิ่นของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี. กำรประชุม

วชิำกำรระดบัชำต ิครัง้ที ่3 ท่ำเรอืนสำ้ลกึทวำยกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษต่อกำรเปลีย่นแปลงกำญจนบรุ ี; 7 กนัยำยน 2561 

; มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี. จังหวัดกำญจนบุรี : 2561. 220-231.

การส่งต้นฉบับ

 ส่ง “ไฟล์ต้นฉบบั” พร้อมทัง้ “แบบฟอร์มกำรส่งต้นฉบบัเพือ่พจิำรนสำลงวำรสำรวชิำกำรมหำวทิยำลยัรำชภฏั 

เพชรบุรี” ผ่ำนทำง เว็บไซต์ http://journal.pbru.ac.th/ หรือ E-mail: kanunn_ksupranee@hotmail.com  

โทรศัพท์ 032-708629

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 กองบรรณำธิกำรวำรสำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  หรือ E-mail : pichitsud@gmail.com 
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  วฒุกิำรศึกษำสูงสุด...........................................................................สถำบนัทีจ่บกำรศกึษำสงูสดุ.........................................................................................................................

	 	 บุคคลท่ัวไป (ชือ่หน่วยงำนทีส่งักัด).................................................................................................................................................................................................................................

  วฒุกิำรศึกษำสูงสุด...........................................................................สถำบนัทีจ่บกำรศกึษำสงูสดุ.........................................................................................................................

ขอส่ง : 

 บทควำมวจิยัเรือ่ง

  (ภำษำไทย).........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  (ภำษำองักฤษ).............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 บทควำมวชิำกำร เรือ่ง

  (ภำษำไทย).........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  (ภำษำองักฤษ).............................................................................................................................................................................................................................................................................................

โดยมผีูเ้ขยีนร่วม (ถ้าม)ี :

 ชือ่-สกลุ.........................................................................................................................................................สงักดั..................................................................................................................................................

 ชือ่-สกลุ.........................................................................................................................................................สงักดั..................................................................................................................................................

 ชือ่-สกลุ.........................................................................................................................................................สงักดั..................................................................................................................................................
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ทีอ่ยูท่ีส่ำมำรถติดต่อได้สะดวกเลขท่ี...................................................................ถนน........................................................................แขวง/ตสำบล......................................................................

เขต/อสำเภอ........................................................................................................จงัหวดั.......................................................................................................รหสัไปรษณย์ี................................................................

โทรศพัท์.................................................................................โทรศัพท์มอืถอื.............................................................................e-mail..........................................................................................................................

สิง่ทีส่่งมาด้วย : 

 	แผ่น CD ข้อมลูต้นฉบบั ชือ่แฟ้มข้อมลู.........................................................................................................................................................................................................................

	 	หรือส่งบทควำมผ่ำนทำง e-mail ชือ่หวัเรือ่ง.......................................................................................................................................................................................................... 

  โดยส่งจำก e-mail....................................................................................................................................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า

	  ได้เรยีบเรยีงบทความนีอ้ย่างประณตีและได้ตรวจทานความถกูต้องของข้อมลูแล้ว

  บทความนีย้งัไม่เคยลงตพีมิพ์ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยูร่ะหว่างการพจิารณาของวารสารอืน่

  บทความทีล่งเป็นข้อคดิเหน็/แนวคดิ/ทศันคตขิองผูเ้ขยีนเท่านัน้ หากเกดิผลทางกฎหมายใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ 

จากบทความนี ้ผูเ้ขยีนจะเป็นผูร้บัผดิชอบ

 

 ในระหว่ำงกำรรอตพีมิพ์หำกข้ำพเจ้ำขอเพกิถอนบทควำม ข้ำพเจ้ำยนิยอมรบัผดิชอบในค่ำใช้จ่ำยใด ๆ  อนัอำจเกดิขึน้

ลงนำม....................................................................................................................ผูเ้ขยีน

(.........................................................................................................................................................)
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ใบบอกรับเป็นสมาชิก
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ก�าหนดออก  ปีละ 2 ฉบับ

ค่าสมัครสมาชิก  1 ปี 220 บำท (รวมค่ำจัดส่งทำงไปรษณีย์)

จ�าหน่ายปลีก  ฉบับละ 120 บำท

บอกรับตั้งแต่  ปีที.่...........................................ฉบับที.่.............................................เป็นเวลำ...............................ปี

สถานที่จัดส่ง

ชือ่..................................................................................................................นำมสกลุ.....................................................................................................................

ทีอ่ยู ่(โปรดระบชุือ่หรือหน่วยงำนผูร้บั).................................................................................................................................เลขที.่....................

หมู่ที.่.................................ถนน..................................................ตสำบล....................................................อสำเภอ.....................................................................

จงัหวดั................................................................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................................................

โทรศพัท์....................................................... โทรสำร......................................................e-mail........................................................................................

 ลงชือ่.....................................................................................................ผูส้มคัร

 (.............................................................................................................................)

ช�าระค่าสมัครสมาชิกโดย

  เงินสด  

   ธนำณัติ (ส่ังจ่ำย ปณ. เพชรบุรี)

  ในนำม คุณสุปรำณี เขียวคสำรพ 

  สสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

  อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

   โอนเงนิ.....................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ เริ่มออกปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎำคม-ธันวำคม 2554
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รายชือ่ผูท้รงคณุวฒุ ิ ผูป้ระเมนิบทความ (Peer Review) ประจ�าฉบบั

ศำสตรำจำรย์ ดร.ฐำปนำ  บุญหล้ำ สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ

ศำสตรำจำรย์ ดร.สมชำติ ฉันทศิริวรรณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิสมัย  จำรุจิตติพันธ์ มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วันทนีย์  แสนภักดี 84 ม.4 หมู่บ้ำนวรเชษฐ์ ต.บ้ำนป้อม 

 อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

รองศำสตรำจำรย์ ดร.เสนีย์  คสำสุข มหำวิทยำลัยบูรพำ

รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรเชษฐ์  ชิระมณี มหำวิทยำลัยพะเยำ

รองศำสตรำจำรย์ ดร.พงษ์ไพบูลย์ ศิลำวรำเวทย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนำกุล 99/224 ม.6 หมู่บ้ำนสิวำรัตน์ 10 ซอย 10 

 ต.บำงแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชวลิต  ชูกสำแพง มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.เสำวนีย์  สิกขำบัณฑิต มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร ชิวพิมำย มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล

รองศำสตรำจำรย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนิต  เข็มทอง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

รองศำสตรำจำรย์ ดร.อภินันท์  จันทะนี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

รองศำสตรำจำรย์ ดร.รัชพล สันติวรำกร มหำวิทยำลัยขอนแก่น

รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิวิท  เจริญใจ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

รองศำสตรำจำรย์ ดร.เทื้อน  ทองแก้ว มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

รองศำสตรำจำรย์ ดร.อนุชัย รำมวรังกูร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

รองศำสตรำจำรย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

รองศำสตรำจำรย์ ดร.กำญจนำ บุญส่ง มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

รองศำสตรำจำรย์สุเทพ  ลิ่มอรุณ 2/1 ถ.รำชดสำเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมือง 

 จ.เพชรบุรี 76000

รองศำสตรำจำรย์นิภำ เพชรสม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎำลักษณ์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทำยวุฒิ โพธิ์ทองแสงอรุณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมปอง สุวรรณภูมำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์ 77/280 ม.3 หมู่บ้ำนมัญฐิญำ 2  ถ.บำงกรวย-ไทรน้อย 

 ต.บำงสีทอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน มหำวิทยำลัยศิลปำกร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สูติเทพ ศิริพัฒนกุล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิภวำนี เผือกบัวขำว มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัญญำ ทองนิล มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

อำจำรย์ ดร.คงเดช สิทธิมำตย์ มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุมำลี  งำมสมบัติ 64/12  ม.4 ต.บ้ำนหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000




