
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16
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มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

วิทยาศาสตรสุขภาพ

และวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

วันเสารที่ 6 และวันอาทิตยที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563
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คำนำ 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตระหนักถึงความสำคญัของการวิจัยและการสรางองคความรูจากการวิจัย รวมท้ังการ
สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผูสนใจอยางตอเน่ือง 
จึงไดทำความรวมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 
สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอรทเทิรนและมหาวิทยาลัยเนชั่น จัดใหมีการประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 16 ในหัวขอ “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”             
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ อันจะนำไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอด           
องคความรูท่ีไดจากงานวิจัยและเพ่ือสรางแนวคิดการสงเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตรแกสถาบันตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

รายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ (Proceedings) ครั ้งที ่ 16 
จัดพิมพขึ้นเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ          
ใหกวางขวาง โดยมีเปาหมายใหบุคคลหรือองคกรท่ีเก่ียวของไดนำผลการวิจัยไปใชพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพตอไป คณะผูจัดทำรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
(Proceedings) คร้ังท่ี 16 ขอขอบคุณผูเขารวมสัมมนาและผูนำเสนอผลงานวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญท่ี
สละเวลาในการใหขอแนะนำและพัฒนาบทความจนเปนผลงานที่มีความสมบูรณยิ่งขึ้น หวังวาเอกสารฉบับนี้จะ
อำนวยประโยชนตอผูอานและผูนำไปประยุกตใชตอไป 

 
 
 
 

     ประธานคณะทำงานจัดทำเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย 
 





 
 

 

 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิคร้ังท่ี 16 
เร่ือง “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวตักรรมสูการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย” 

วันเสารท่ี 6 และวันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ผานระบบประชุมทางไกลผานจอภาพ (WebEx Meeting) มหาวทิยาลัยเวสเทริน  

 
 
หลักการและเหตุผล 

โลกของการแขงขันจากการเปนโลกาภิวัฒนท่ีมุงเนนการสรางความม่ังคั่งใหกับประเทศน้ัน รัฐบาลให
ความสำคัญตอการวิจัย การพัฒนาตอยอดและการสรางนวัตกรรมเพ่ือนำไปสูการผลิตและบริการท่ีทันสมัย           
ซ่ึงจำเปนตองขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม เนนการใชองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สรางสรรค เพ่ือใหประเทศมีความกาวหนาทัดเทียมกับประเทศอ่ืนท่ีมีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน และจัดระบบ
บริหารงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหมีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยใหมีความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน รวมท้ังเรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหวาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกำลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหวางการเรียนรูกับการทำงาน การใหบุคลากรดานการวิจัยท้ังของภาครัฐสามารถไปทำงานในภาคเอกชน และ
การใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยี โดยความรวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษา 
เพ่ือเปนการเติมเตม็ “ความไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบ” ท่ีมีอยูดวย “ความไดเปรียบในการแขงขัน” เพ่ือ “สรางมูลคา” 
แทนท่ีจะเปนแค “เพ่ิมมูลคา” เพ่ือนำมาซ่ึง “ระบบเศรษฐกิจท่ีเนนการสรางมูลคา” (Value - Based Economy)              
ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ
อยางกวางขวาง พรอมดวยการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเนชั่น     
และวิทยาลัยนอรทเทิรน โดยจัดใหมีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 16 ในหัวขอ 
“งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอด นวัตกรรม สูการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเผยแพร
ผลงานวิจัยอัน จะนำไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
ใหเกิดประโยชน รวมท้ังเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยใหผูสนใจไดนำไปประยุกตใช
และเปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป 

 

 

 

 



วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพใหคณาจารย นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลท่ัวไปใหความสำคัญของงานวิจัย 

และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นงานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสูการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อันจะทำใหเกิดงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการวิจัยท่ีสามารถนำไปใชประโยชนได 
ตอชุมชน สังคมและประเทศตอไป 

2. เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนาตอยอด
นวัตกรรมงานวิจัยใหเกิดขึ้นระหวางนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานท้ังภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน  

3. เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปนเวทีวิชาการในการเปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนผลงาน      
และขอมูลการวิจัยในกลุมสาขาตางๆ ท้ังดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในระดับประเทศ 
 
หัวขอในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

1. กลุมวิทยาศาสตร   2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร    2.1 ดานการศึกษา 
    1.2 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    2.2 ดานบริหารธุรกิจ 
    1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ     2.3 ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร 
 
รูปแบบการประชุมและนำเสนอบทความวิจัย 
 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker) 
 2. การนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
 3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร (Poster Presentation) 
 
ระยะเวลาการประชุม 

วันเสารท่ี 6 และวันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นำเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร 

 

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัย 
 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (วิทยาเขตวัชรพล) อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 
 
ผูเขารวมโครงการ 
กลุมเปาหมายจำนวน 250 คน ประกอบดวย 
 1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ 
 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจท่ัวไป 
 
 
 



ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. อาจารย นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัย ซ่ึงเปนประโยชนตอการพัฒนา ความรูเก่ียวกับ         
“งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”  

2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 
 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 
 4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพ่ือใหเกิดองคความรูท่ีจะนำไปใช
ปรับระบบการศึกษาตอไป 
 5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ 
 
กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย 

ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 
1. กำหนดการลงทะเบียน ชำระเงินและสงบทความ 
2. กำหนดการสงบทความฉบับแกไข 
3. ประกาศรายชื่อ (สำหรับผูลงทะเบียนชำระเงินและ 
สงบทความ) 

4. นำเสนอบทความ 

วันท่ี 1 กุมภาพันธ – วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563  
วันท่ี 1 – 20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
 
วันท่ี 6 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 
ลักษณะบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยท่ีจะนำเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนำเสนอผลงาน ใหนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุม โดยใชเวลาในการ
นำเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มท่ีผูนำเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได
ตีพิมพfull paper เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 
 
อัตราคาลงทะเบียน  

ประเภทการเขารวม อัตราคาลงทะเบียน 
1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยาย
พิเศษโดยไมนำเสนอบทความ 
 

บุคคลภายนอก 1,000 บาท  (รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ) 
โดยลงทะเบียนชำระเงิน 
ตั้งแต วันท่ี 1 กุมภาพันธ – วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2560  

2. เขารวมประชุมและนำเสนอ 
บทความวิจัย 

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา 3,200 บาท / เร่ือง 
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ) ท้ังน้ีตองชำระเงิน/สงบทความ 
ตั้งแต วันท่ี 1 กุมภาพันธ – วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563  
 

 
 
 
 
 



หมายเหตุ  
1. เม่ือมีการชำระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน 
  2. อัตราคาลงทะเบียนน้ีรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ  
  3. หากตองการใบเสร็จเพื่อเบิกคาลงทะเบียนของหนวยงาน กรุณานำใบเสร็จที่ชำระของธนาคาร (ตัวจริง) นำมา

ติดตอไดที่ การเงิน ช้ัน 1 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในวันและเวลาดังกลาว 

           4. อัตราคาลงทะเบียนสำหรับการเขารวมนำเสนอผลงานตอ 1 ทานเทาน้ัน หากผูเขารวมนำเสนอทานอ่ืน
ประสงคเขารวมงานสามารถลงทะเบียนในลักษณะของการเขารวมประชุม อัตราคาลงทะเบียน 1,000 บาท 
           5. เกียรติบัตรในการนำเสนอผลงานท่ีมอบให จะปรากฏชื่อของผูลงทะเบียนนำเสนอผลงานคนแรกเทาน้ัน 
สวนรายชื่อผูรวมในบทความจะปรากฏในฉบับรวมเลมการประชุมวิชาการฯ 
 
การลงทะเบียนทางเว็บไซต 
 ผูสมัครตองทำการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชำระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟล
บทความฉบับเต็ม upload ท้ังไฟล word และ pdf  ใหเรียบรอย จากน้ันใหผูสมัครเขาไปกรอกขอมูลเพ่ือ
ลงทะเบียนรับรหัสประจำตัวท่ี http://www.western.ac.th/index.php/register โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลให
ครบถวนแลวกดยืนยันเพ่ือรับรหัสประจำตัว จากน้ันตรวจสอบขอมูลและ กดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือวาการสมัคร
เสร็จสมบูรณ 
 
ลักษณะบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยท่ีจะนำเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนำเสนอผลงาน ใหนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุมโดยใชเวลาในการ
นำเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. การนำเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนำเสนอตองยืนประจำจุดโปสเตอรของตนเองโดยใชเวลาในการ
นำเสนอ ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 15 นาที 
 4. บทความวิจัยฉบับเต็มท่ีผูนำเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได
ตีพิมพเผยแพรแบบ Full Paper ใน Proceeding ของการประชุม 
 
การสงบทความ 

เม่ือผูสมัครทำการสมัครครบขั้นตอนเรียบรอยแลวใหสงเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน      
10 หนา จำนวน 1 ชุด บทความฉบับเต็ม (ท้ังไฟล Word และไฟล PDF) มาท่ี E-mail : wturesearch@gmail.com 
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม โทร.0-2563-5252 ตอ 5017 

                              ................................................................................. 

 

 



 
 

 
 
 
 

งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 16 
เร่ือง “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 

ผานระบบประชมุทางไกลผานจอภาพ (WebEx Meeting) 
วันเสารท่ี 6 และวันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 

 
วันเสารท่ี 6 มิถุนายน 2563 

เวลา 07.30 – 08.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 – 30 นาที 

เวลา 08.00 – 08.15 น. ดร.ประภากร  สมิติ นายกสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรน กลาวเปดงาน 

เวลา 08.15 – 10.30 น. รับฟงการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “70 ป จีนทำไดอยางไร!...แลวไทยทำอะไรอยู?” โดยคุณกร ทัพพะรังสี 
อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรฐัมนตร ี

เวลา 10.30 – 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation)  ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  

ทั้ง Host 1 และ Host 2 

- สาขารัฐประศาสนศาสตร 

- สาขาศึกษาศาสตร 

เวลา 12.30 – 13.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 - 30นาที 

เวลา 13.00 – 17.30 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation) ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (ตอ)  
ทั้ง Host 1 และ Host 2 

- สาขาสาธารณสุขศาสตร 
- สาขาศึกษาศาสตร (ตอ) 
- สาขาพยาบาลศาสตร 

วันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน 2563 

เวลา 08.30 – 09.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 - 30นาที 

เวลา 9.00 – 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation)  ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  
ทั้ง Host 1 และ Host 2 

- สาขาบริหารธุรกิจ 

เวลา 12.30 – 13.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 - 30นาที 

เวลา 13.00 – 17.30 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation)  ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (ตอ)  
ทั้ง Host 1 และ Host 2 

- สาขาบริหารธุรกิจ (ตอ) 

 
หมายเหตุ : 1) ผูลงทะเบียนนำเสนอผลงานการวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอรจะไดรับใบเกียรติบัตรหลังจากไดทำการประเมิน
ภาพรวมของการจัดงานประชุมใหกับผูเขารวมนำเสนอผลการวิจัยประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ดวยระบบประชุมทางไกลผาน
จอภาพ (WebEx Meeting) แบบ Google form เรียบรอยทางสำนักวิจัยและบริการวิชาการจะนำสงใบเกียรติบัตรใหกับทานตามที่
อยูที่ไดแจงกับทางมหาวิทยาลัย 

               2) ดูรายละเอียดท่ีขั้นตอนการเขารวมการนำเสนอผลงานวิจัยผานระบบประชุมทางไกลอีกคร้ัง 
 

 



























สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 

การวิเคราะหงบการเงนิเปรียบเทียบและกลยุทธทางการเงิน        1 
ของบริษัทมหาชนกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 ซูเรีย  มิตานิ   

เถลิงศักดิ์  สุทธเขต  
ศิรินธร  อุทิศชลานนท 
ณัฐพงษ  แตมแกว 
ตะวันฉาย  คงรชต 
ศศิชา  วงศไชย 
ชินพันธ  โรจนไพบูลยและคณะฯ 

 

ความคิดเห็นของคนไทยท่ีอาศัยอยูใกลชายแดนประเทศลาว       10 
เกี่ยวกับการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน 
 ดนัย  ปตตพงศ 

ทนงศักดิ์  เหมือนเตย 
   

ความคิดเห็นของครูในจังหวัดชายแดนติดกับชายแดนประเทศเพ่ือนบาน     19 
อาเซียนส่ีประเทศเกี่ยวกับ การรวมตัวกันเปนอาเซียน 
 ดนัย  ปตตพงศ 

ทนงศักดิ์  เหมือนเตย  
ตะวันฉาย  คงรชต 
 

สมรรถนะการบริหารจัดการรถยนตบนทางดวนดวยระบบโลจิสตกิส      28  
 ดร.ณัฐพงษ  แตมแกว   

จารุกิจติ์  ดษิสระ 
 

อิทธิพลของคุณลักษณะบุคคล และความพึงพอใจท่ีมีตอการปรับตัว      39 
ในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล หรือตัวแทน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด 
 ดร.นภสินธุ  พรมวิเศษ 

 
 



สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 

การเลือกใชชองทางการตลาดออนไลนในการซื้อสินคาของผูบริโภค     59  
ชวงสถานการณโควิด 19 
  ดร.วัลลภา  ศรีทองพิมพ  

อาจารยดารินทร  เมฆบุตร  
Ajarn Vincent Edouard  
Ajarn. Patricia L. Norman 

 
ความพึงพอใจของนกัทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการของท่ีพัก     65 
ประเภทบูตคิโฮเต็ล ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
 พัชรีภรณ  หรพรอม 
  เสาวพงษ  ยมาพัฒน  
 ปฏิญญา  ธรรมเมือง  
  ชินพันธ  โรจนไพบูลย และคณะ 

ตะวันฉาย  คงรชต 
ศศิชา  วงศไชย  
ณัฐพงษ  แตมแกว   

 
การสงเสริมการตลาดแบบมีสวนรวมของกลุมทอผาบานทุงกวาว       73 
อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 
 วีระพันธ  แกวรัตน 

อาภาพร  ยกโต 
เถลิงศักดิ์  สุทธิเขต 

 
เทคนคิการพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษาสูคณุภาพยุค Thailand 4.0     83 

จุรีย  สรอยเพชร 

 
การบริหารจัดการองคกรสาธารณประโยชนและองคกรสวัสดิการชุมชน      90  
ในจังหวัดลำปาง 
 กาญจนา  ภาสุรพันธ 
 ชณาลักษณ  ราชนารินทร 



สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 

ภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   101  
 ดร.พิสิษฐ  ยอดวันดี 
 ธวัชชัย  แสนชมภ ู

 
การบริหารงานกิจการนักศกึษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ในยุค Thailand 4.0  111  

วรเชษฐ  สงิหลอ 

 
การประยุกตแนวคิดการเปนพ่ีเล้ียงและการรวมมือในการนิเทศ     117 
เพ่ือพัฒนาความสามารถดานการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
โดยใชกิจกรรมเปนฐานระดับประถมศึกษา  
 นิธิวดี  ปาหวาย 

 
การสงเสริมผูเรียนตามศาสตรพระราชาผานหลักสูตรสถานศึกษา     129 
 รองศาสตราจารยพนิดา  สินสุวรรณ  
 ศรีสกุล  ชัยเวียง  

กวินทร  ศุภวิทยโยธิน 

 
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองบทบาทชาวชอง     138 
ท่ีมีตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน 
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

วิวัฒน  เพชรศรี  
ธีรพงษ  จันเปรียง  

 
ผลการศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดียประกอบการปฏิบัติ     148 
เร่ือง งานบานนารู เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานบาน 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  
 อิสรีย  แรงครุฑ  

 
 



สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 

ปญหาการมีสวนรวมของประชาชนตอการดำเนินงานของ     157 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น : กรณีศึกษา เทศบาลนครลำปาง 
 ศรีเพชร  สรอยชื่อ 
 อาภาพร  ยกโต 
 ปฏิญญา  ธรรมเมือง 
 พัชรีภรณ  หรพรอม  
 ศิรินธร  อุทิศชลานนท 
 เถลิงศักดิ์  สุทธเขต 

 
ความสุขและภาวะสุขภาพของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร      165 
มหาวิทยาลัยเนช่ันปการศึกษา 2562 
 จิติมา  กตัญู 
 ภัทรนัย  ไชยพรม 
 มนัสวี  พานิชนอก 
 ศุภธนิศร  วงศสวัสดิ์ 
 สุวิช  อ่ิมเงิน 
 จุฑามาศ  ตามเพ่ิม 

 
การติดเช้ือพยาธิใบไมตับ Opisthorchis viverrini ในปลาวงศปลาตะเพียน     174 
ในชุมชนท่ีมีความเส่ียง ตอการแพรระบาดของโรค 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิลาวัณย  ภูมิดอนม่ิง  
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Abstract 

The objective of this research were to analyze comparative financial statement of 
Public Companies in Real Estate Development Sector. This was done by referring to 
financial statement of the 15 companies during the year 2016-2019.Those companies are 
classified into 3 group according to their size: large ,medium and small companies by using 
the amount of total market capitalization in the year 2019 in order to comparative analysis 
their financial statement using financial ratio 

The results of this study shows that, in terms of liquidity ratio, the large size 
companies has pretty good quick ratio but the medium size companies has rather good 
current ration. In terms of efficiency, the medium size companies performs best in 
inventory turnover and total assets turnover. In terms of capital structure and financial 
policy ,and in terms of profitability, the large size companies has the highest financial 
average ratio compare with in real estate development sector. 
 
Keywords : Real Estate Development Sector, Financial Statements, Financial strategies. 

1

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



บทนำ 
กลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยจัดเปนภาคเศรษฐกิจท่ีแทจริง (Real Sector) ท่ีสำคัญของประเทศภาคเศรษฐกิจ

หน่ึงท่ีสรางมูลคาทางเศรษฐกิจคิดเปนสัดสวน 12-13 % ของผลิตภัณฑภายในประเทศสามารถขับเคลื่อนธุรกิจใน
ภาคสวนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของไดประมาณ 2.69 เทา กอใหเกิดการจางงานประมาณ 2,841,000 คนในป พ.ศ. 2562 
ประกอบกับขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทยท่ีพบวา มูลคาการซ้ือขายท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ัวประเทศมีมูลคา
ประมาณ 1,091,728 ลานบาท กอใหเกิดการขยายตัวของสินเชื่ออสังหาริมทรัพยในระบบธนาคารพาณิชยราว 
3,083,455 ลานบาท ขอมูลดังกลาวแสดงใหเหน็ถึงอิทธิพล และความสำคัญของภาคอสังหาริมทรัพยตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากเปนธุรกิจท่ีเก่ียวของ และสัมพันธกับภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ และมีผลในทิศทาง
เดียวกันกับภาคการเงินท่ีทำใหเกิดการเพ่ิมปริมาณของสินเชื่อ สวนภาคแรงงานทำใหเกิดการจางงานมากขึ้น 
นอกจากน้ียังสงผลตอภาคธุรกิจท่ีเก่ียวของใหเกิดการขยายตัว เชน ธุรกิจรับเหมากอสราง ธุรกิจคาวัสดุกอสราง ธุรกิจ
ดานการออกแบบ ตกแตง สถาปตยกรรม ธุรกิจท่ีปรึกษาทางวิศวกรรม ประกอบกับการดำเนินนโยบายของภาครัฐใน
บางชวงเวลา ใชภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย เพ่ือกระตุนการใชจาย และการลงทุน เพ่ือรักษาระดับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ภาคอสังหาริมทรัพยจึงไดรับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายการเงินการคลังของภาครัฐ ตลอดจนความ
เชื่อม่ันทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน และเสถียรภาพทางการเมือง(ธนาคารแหงประเทศไทย, มีนาคม 2563)  

อยางไรก็ตาม ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกในป 2562 ท่ีมีการขยายตวั
ในลักษณะชะลอตวัลงตอเน่ืองจากป 2561จากสถานการณทางการเมือง ปญหาดานภูมิรัฐศาสตร รวมถึงผลกระทบ
ของการกีดกันทางการคาระหวางประเทศ แมวาในชวงทายป 2562 สหรัฐอเมริกาและจีน จะสามารถบรรลุขอตกลง
ทางการคาระยะแรกอยางไมเปนทางการแลวก็ตามโดยเศรษฐกิจในประเทศอุตสาหกรรมหลัก ขยายตัวชะลอลงตาม
ภาคการสงออก การผลิต และการลงทุนท่ีชะลอตัว เศรษฐกิจจีนก็ชะลอตัวลงจากภาคการสงออกท่ีไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากการกีดกันทางการคาระหวางประเทศ นอกจากน้ีกลุมประเทศในเอเชียก็ขยายในลักษณะชะลอตัวเชนกัน 
และสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยในป 2562 ท่ีขยายตัวรอยละ 2.4 ชะลอตัวลงจากป 2561 ท่ีขยายตัว 4.2 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากภาคการสงออกท่ีชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกและการกีดกันทางการคาระหวางประเทศ
สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน (Trade War) และคาเงินบาทท่ีแข็งคาขึ้น สงผลใหการสงออกปรับตัว 
ลดลง รวมถึงภาคการทองเท่ียวก็ไดรับผลกระทบดังกลาวเชนกัน รวมถึงผลกระทบสะสมท่ีเร่ิมสงผลเปนวงกวางมาก
ขึ้นจากการชะลอตัวของภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรม การคาระหวางประเทศ และการลงทุน ไดขยายไปสูภาค
บริการดวย ประกอบกับการใชจายภาครัฐท่ีชะลอตวัลง จากการเลื่อนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจและการปรับลดกรอบ
งบลงทุนลงในป 2563 ( สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ,กุมภาพันธ 2563) 

อยางไรก็ตาม รัฐบาลไทยไดพยายามผลักดันการใชจายของรัฐบาล รวมถึงสงเสริมการลงทุนในภาคเอกชน 
และการบริโภคของประชาชน เพ่ือชวยใหระบบเศรษฐกิจไทยมีการเจริญเติบโต สำหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี
มีความสัมพันธโดยตรงตอการเติบโตของเศรษฐกิจ ยอมไดรับผลกระทบตอการตัดสินใจซ้ือหรือลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยของผูบริโภค ท้ังจากในประเทศและตางประเทศ สงผลใหการซ้ืออสังหาริมทรัพยเพ่ือลงทุนหรือเก็ง
กำไร ลดลง คงเหลือผูบริโภคท่ีตองการซ้ือเพ่ืออยูอาศัยอยางแทจริง โดยบางสวนอาจใชเวลาตัดสินใจซ้ือนานขึ้น
หรือชะลอการซ้ือออกไป ตลาดอสังหาริมทรัพยในภาคท่ีอยูอาศัยของประเทศไทยประสบภาวะผันผวนในป 2562 
จากเกณฑการกำกับดูแลสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยใหมหรือเกณฑ Loan-to-Value (LTV) ตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทยมีผลบังคับใชกับสินเชื่อท่ีอยูอาศัยท่ีทำสัญญากูตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2562 เปนตนมา (ยกเวน
กรณีท่ีทำสัญญาจะซ้ือจะขายหรือผอนดาวนกอนวันท่ี 15 ตุลาคม 2561) มีผลทำใหในชวงไตรมาสแรกของป 2562 
มีปริมาณธุรกรรมการยื่นขอสินเชื่อท่ีอยูอาศัยและยอดการอนุมัติสินเชื่อท่ีอยูอาศัยโดยสถาบันการเงินท้ังสถาบัน
การเงินภาครัฐและธนาคารพาณิชยมียอดเพ่ิมสูงขี้นกวาปกติ เน่ืองจากท้ังผูประกอบการท่ีขายโครงการท่ีอยูอาศัย    
ผูซ้ือท่ีอยูอาศัย และสถาบันการเงินท่ีใหสินเชื่อตางพยายามเรงธุรกรรมใหเกิดขึ้นกอนกำหนดการบังคับใช ภาวะ

2

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



ตลาดท่ีอยูอาศัยในไตรมาสแรกของป 2562 จึงอยูในระดับท่ีขยายตัวขึ้นอยางไรก็ตาม นับตั้งแตไตรมาสท่ีสองเปน
ตนมา หลังมาตรการดังกลาวมีผลบังคับใชแลว พบวาในรอบ 11 เดือนแรกของป 2562 ในสวนของสัญญาแรกหรือ
บานหลังแรกน้ัน จำนวนบัญชีการยื่นขอสินเชื่อท่ีอยูอาศัยและยอดการอนุมัติในกลุมคอนโดมิเนียมลดลงประมาณ 
2.7% ขณะท่ีตลาดบานจัดสรรในสัญญาแรกยังเตบิโตเพ่ิมขึน้ 9.6% ประกอบกับ ในชวงไตรมาสสุดทายของป 2562 
รัฐบาลไดออกมาตรการกระตุนภาคอสังหาริมทรัพย มาตรการลดภาระภาษีเพ่ือท่ีอยูอาศยั ดวยการลดคาธรรมเนียม
การโอนจากเดิม 2% เหลือ0.01% ของราคาประเมิน และลดคาจดทะเบียนการจดจำนองจาก1% เหลือ 0.01% 
ของราคาประเมิน ในการซ้ือขายท่ีอยูอาศัยราคาไมเกิน 3 ลานบาทตอยูนิต รวมถึงการกระตุนการอนุมัติสินเชื่อ โดย
มีธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) สนับสนุนเงินกูอัตราดอกเบี้ยท่ี 2.5% ในการกู 3 ปแรก สำหรับท่ีอยูอาศัยราคา
ไมเกิน 3 ลานบาทโครงการ “บานดีมีดาวน” ซ่ึงภาครัฐสนับสนุนเงนิเพ่ือลดภาระการผอนดาวน 50,000 บาทตอราย 
สำหรับผูซ้ือท่ีอยูอาศัยท่ีมีรายไดไมเกิน 100,000 บาทตอเดือน หรือไมเกิน 1,200,000 บาทตอปจำนวน 100,000 
ราย และตองเปนสินเชื่อท่ีอยูอาศัยท่ีสรางแลวเสร็จ ทำใหในป พ.ศ. 2562 ท่ีผานมา ภาคอสังหาริมทรัพยมี
อัตราขยายตวัเฉลี่ยรอยละ 5.1 ลดลงจากรอยละ 6.5 ในปพ.ศ. 2561 (ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย,กุมภาพันธ 2563) 

สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ่ือการพักอาศัย ในป 2563 คาดวาจะไดรับผลกระทบโดยปจจัยเสี่ยงเฉพาะ
หนาตอภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท้ังระบบคือการระบาดของ Coronavirus ในชวงตนป 2563 ซ่ึงจะกดดัน
ภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลกเชนเดียวกับภาวะเศรษฐกิจของไทย ท้ังในดานอุปสงคและอุปทานแมวาจะมีปจจัยสนับสนุน
จากมาตรการการชวยเหลือของรัฐบาลท่ีผอนปรนมาตรการควบคุมสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย (Loan to Value) (LTV) 
หรือการลดคาธรรมเนียมการโอนและการจดจำนองเพ่ือใหกำลังซ้ือปรับตัวขึ้น ท้ังน้ีศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 
ประเมินวาตลาดโดยรวมนาจะมีการขยายตัวไมเกิน 1.2% 

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการวิเคราะหงบการเงินเปรียบเทียบ และกลยุทธทางการเงินของกลุมธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ซ่ึงเปนภาคเศรษฐกิจท่ีแทจริง และเปนเคร่ืองบงชี้ทางเศรษฐกิจท่ีแสดงใหเห็นถึงทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอันจะเปนประโยชนตอนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย และหนวยงานของภาครัฐ
ท่ีมีบทบาทในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบแนวโนมอัตราสวนทางการเงินและกลยุทธทางการเงินของกลุมธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
งบการเงิน ขอมูลทางการเงิน ในตลาดหลักทรัพย เปนขอมูลขาวสารในรูปแบบของขอมูลเชิงปริมาณ 

สามารถบอกไดถึงขอมูลทางการเงนิ ภาพรวมของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในรอบปจจุบันท่ีได
มีการสรุปออกมาในรายงานประจำปของบริษัทท่ีเปนผูออกหลักทรัพย การวิเคราะหงบการเงิน เปนการนำเสนอ
ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานทางการเงินของกิจการอยางมีแบบแผน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูล
เก่ียวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ซ่ึงเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน นอกจากน้ี งบการเงินยังแสดงถึงผลการบริหารงานของฝายบริหาร ท้ังน้ีการวิเคราะห
งบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย       
มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยเพ่ือการวิเคราะหงบการเงินเปรียบเทียบ และกลยุทธทางการเงินของบริษัทมหาชนกลุมพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากงบการเงินในรายงานประจำปของกลุมบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ในชวงป พ.ศ. 2559 – 2562 ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมนำมา
วิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ดวยการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน ซ่ึงเปนการนำรายการตาง 
ๆ ในงบการเงินมาคำนวณอัตราสวนเพ่ือหาความสัมพันธในดานอัตราสวนสภาพคลอง, อัตราสวนแสดง
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน, อัตราสวนแสดงโครงสรางเงินทุนและนโยบายการเงิน, อัตราสวนแสดงความสามารถ
ในการทำกำไร ซ่ึงในการศึกษาไดทำการแบงบริษัทท่ีทำการศึกษาเปน 3 กลุม ตามมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด
คือ กลุมขนาดใหญ หมายถึงบริษัทในกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ท่ีมีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดในไตรมาสท่ี 3 ป พ.ศ. 2562 ตั้งแต 50,000 ลานบาทขึ้นไป จำนวน 5 บริษัท
ไดแกบริษัท แลนด แอนเฮาส จำกัด (มหาชน) , บริษัทศุภลัย จำกัด (มหาชน) , บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) , 
บริษัทควอลิตี้เฮาส จำกัด (มหาชน),บริษัท เอพี(ไทยแลนด) จำกัด(มหาชน) กลุมขนาดกลาง เปนกลุมท่ีมีมูลคา
หลักทรัพยตามราคาตลาด ตั้งแต 10,000 ถึง 50,000 ลานบาท จำนวน 5 บริษัท ไดแก บริษัทบางกอกแลนด 
จำกัด (มหาชน),บริษัทพฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน),บริษัทโนบิล ดีเวลอปเมนท จำกัด (มหาชน),บริษัทเอสซี 
แอสเสท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน),บริษัทสยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จำกัด (มหาชน) กลุมขนาดเล็ก เปนกลุม
ท่ีมีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด ต่ำกวา10,000 ลานบาท จำนวน 5 บริษัทไดแก บริษัทสิงห เอสเตท จำกัด 
(มหาชน) , บริษัทพร็อพเพอรตีเ้พอรเฟค จำกัด (มหาชน),บริษัทเสนา ดีเวลอป เมนทจำกัด (มหาชน), บริษัท อนันดา 
ดีเวลอปเมนท จำกัด (มหาชน), บริษัท คันทร่ีกรุป โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหงบการเงินเปรียบเทียบของผูประกอบการภาคอสังหาริมทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และการวิเคราะหกลยุทธในการบริหารดานการเงิน โดยการเปรียบเทียบอัตราสวน
ทางการเงินของคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมในภาคอสังหาริมทรัพย พบวา 

การวิเคราะหงบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทยในกลุมพัฒนาอสงัหาริมทรัพย 

การวิเคราะหบริษัทขนาดใหญ /ขนาดกลาง/ขนาดเล็ก 

การวิเคราะหงบการเงินเปรียบเทียบ 
1. การวิเคราะหอัตราสวนสภาพคลอง 
2. การวิเคราะหอัตราสวนแสดงประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
3. การวิเคราะหอัตราสวนโครงสรางเงินทุนและนโยบายการเงิน 
4. การวิเคราะหอัตราสวนความสามารถในการทำกำไร 
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1. การวิเคราะหอัตราสวนแสดงสภาพคลอง ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการจายชำระหน้ีเม่ือถึง
กำหนดและคาใชจายในการดำเนินงานตางๆท่ีเกิดขึ้น รวมถึงแสดงความสามารถในการกูยืมระยะสั้นและความเสี่ยง
ระยะสั้นของผูใหสินเชื่อ จากการวิเคราะหพบวาคาเฉลี่ยโดยรวมของอัตราสวนสภาพคลองในภาคอสังหาริมทรัพย
คอนขางทรงตัว นับตั้งแตป พ.ศ. 2559 จากระดับ 2.67 เทา ทรงตัวอยูท่ีระดับ 2.66 เทาในป 2562 อยางไรก็ตาม
พบวา กลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยขนาดกลางแมจะมีอัตราสวนสภาพคลองลดลงตามแนวโนมของภาพรวมในภาค
อสังหาริมทรัพยแตอัตราสวนสภาพคลองของกลุมขนาดกลางในชวงป 2559-2562 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10 เทา              
ซ่ึงสูงกวากลุมขนาดใหญ และขนาดเล็ก เชนเดียวกับการวิเคราะหอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วท่ีคาเฉลี่ยรวมของ
ภาคอสังหาริมทรัพยเพ่ิมขึ้นจาก 0.17 เทาในป 2559 มาอยูในระดับ 0.19 เทาในป 2562 โดยกลุมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยขนาดใหญ สามารถบริหารจัดการดานการเงินทำใหอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วในชวงป 2559-
2562 มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.23 เทา ซ่ึงสูงกวากลุมขนาดกลาง และขนาดเล็ก (ดังแสดงในตารางท่ี 1) 
 
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหอัตราสวนสภาพคลอง 

อัตราสวน ขนาดธุรกิจ 2562 2561 2560 2559 คาเฉล่ีย 
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
 (เทา) 

ใหญ 2.86 2.69 2.41 2.85 2.70 
กลาง 2.62 3.29 3.44 3.05 3.10 
เล็ก 2.51 2.46 2.60 2.13 2.42 
คาเฉลี่ย 2.66 2.81 2.82 2.67  

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว 
 (เทา) 

ใหญ 0.26 0.27 0.21 0.17 0.23 
กลาง 0.19 0.13 0.17 0.18 0.17 
เล็ก 0.11 0.20 0.31 0.16 0.19 
คาเฉลี่ย 0.19 0.2 0.23 0.17  
      

ท่ีมา : จากการคำนวณ รายงานประจำป บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
2. การวิเคราะหอัตราสวนแสดงประสิทธิภาพการดำเนินงาน แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการใช

สินทรัพยเพ่ือกอใหเกิดรายได และประสิทธิภาพในการบริหารสินคาคงเหลือดวยการบริหารงานขายในเวลาท่ี
รวดเร็ว จากการวิเคราะหพบวาคาเฉลี่ยโดยรวมของอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือในภาคอสงัหาริมทรัพยมี
แนวโนมลดลงนับตั้งแตป พ.ศ. 2559 จากระดับ 0.39 เทามาเปน 0.34 เทา ในป พ.ศ. 2562 อยางไรก็ตามกลุม
ธุรกิจขนาดกลางมีอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือเฉลี่ยตั้งแตป 2559-2562 ในระดับ 0.46 เทา สูงกวากลุม
ธุรกิจขนาดใหญและขนาดเล็ก และเม่ือทำการวิเคราะหอัตราการหมุนเวียนสินทรัพยรวมพบวา คาเฉลี่ยรวมภาค
อสังหาริมทรัพยมีแนวโนมลดลงจาก0.40 เทาในป2559 มาเปน 0.37เทาในป 2562 โดยกลุมธุรกิจขนาดกลางมี
อัตราการหมุนเวียนสินทรัพยรวมเฉลี่ยระหวางป 2559-2562 อยูในระดับ 0.44 เทาสูงกวาคาเฉลี่ยโดยรวมของกลุม
ขนาดใหญและขนาดเล็ก (ดังแสดงในตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหอัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
อัตราสวน ขนาดธรุกจิ 2562 2561 2560 2559 คาเฉล่ีย 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคา 
คงเหลือ (เทา) 

ใหญ 0.30 0.33 0.38 0.39 0.35 
กลาง 0.39 0.44 0.51 0.42 0.46 
เล็ก 0.34 0.36 0.36 0.35 0.35 
คาเฉลี่ย 0.34 0.38 0.42 0.39  

อัตราการหมุนเวียนของ 
สินทรัพยรวม (เทา) 

ใหญ 0.35 0.34 0.39 0.40 0.37 
กลาง 0.41 0.42 0.47 0.46 0.44 
เล็ก 0.34 0.33 0.36 0.35 0.34 
คาเฉลี่ย 0.37 0.36 0.40 0.40  

ท่ีมา : จากการคำนวณ รายงานประจำป บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
3. การวิเคราะหอัตราสวนโครงสรางเงินทุนและนโยบายทางการเงิน แสดงใหเห็นถึงโครงสรางของเงินทุน

ของบริษัทวามีสัดสวนของหน้ีสินท้ังหมดเม่ือเปรียบเทียบกับสวนของเจาของ ทำใหทราบสัดสวนการใชเงินทุนจาก
ภายนอกเม่ือเปรียบเทียบกับเงินทุนภายในของกิจการเอง นอกจากน้ียังเปนการแสดงใหทราบถึงนโยบายการ
จายเงินปนผลเม่ือเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของกิจการ จากการวิเคราะหวาพบวาอัตราสวน หน้ีสินตอสวนของผูถือ
หุน โดยเฉลี่ยรวมของภาคอสังหาริมทรัพยลดลงจาก 1.55 เทา ในป พ.ศ. 2559 มาเปน 1.33 เทา ในป พ.ศ. 2562 
ท้ังน้ีในกลุมธุรกิจขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนในชวงป 2559-2562 อยูในระดับ 1.95 
เทาซ่ึงสูงกวากลุมขนาดใหญและขนาดกลาง ในสวนของอัตราการจายเงินปนผล พบวาคาเฉลี่ยโดยรวมของภาค
อสังหาริมทรัพยมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 40.79 ในป 2559 มาเปนรอยละ 42.92 ในป 2562 ท้ังน้ีในกลุมธุรกิจ
ขนาดใหญมีอัตราการจายเงินปนผลเฉลี่ยตั้งแตป 2559-2562 ในอัตรารอยละ 60.42 ซ่ึงสูงกวากลุมธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็ก ดังแสดงในตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหอัตราสวนโครงสรางเงินทุน และนโยบายการเงิน 
อัตราสวน ขนาดธุรกิจ 2562 2561 2560 2559 คาเฉล่ีย 
อัตราสวนหน้ีสินรวม 
ตอสวนของผูถือหุน (เทา) 

ใหญ 0.91 0.98 0.92 1.05 0.96 
กลาง 1.08 1.13 1.06 1.29 1.14 
เล็ก 2.01 1.67 1.84 2.30 1.95 
คาเฉลี่ย 1.33 1.26 1.27 1.55  

อัตราการจายเงินปนผล 
 (รอยละ) 

ใหญ 56.78 70.43 67.05 47.44 60.42 
กลาง 40.65 47.30 44.43 52.57 46.23 
เล็ก 31.33 25.91 18.53 22.37 24.53 
คาเฉลี่ย 42.92 39.24 43.33 40.79  

ท่ีมา : จากการคำนวณ รายงานประจำป บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
4. การวิเคราะหอัตราสวน แสดงความสามารถในการทำกำไร ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทำ

กำไรของบริษัทจากเงินลงทุน และผลตอบแทนแกผูถือหุน จากผลการวิจัยพบวา อัตราสวนกำไรสุทธิโดยเฉลี่ยรวม
ของภาคอสังหาริมทรัพยเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 14.08 ในป 2559 มาเปนรอยละ 17.81 ในป 2562 อยางไรก็ตามกลุม
ธุรกิจขนาดใหญ ยังคงมีอัตราสวนกำไรสุทธิ ในชวงป 2559-2562 อยูในระดับรอยละ 21.10 ซ่ึงสูงกวากลุมธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ในดานการวิเคราะหอัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมพบวาโดยเฉลี่ยรวมของภาค
อสังหาริมทรัพยเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 5.65 ในป 2559 มาเปนรอยละ 6.98 ป 2562 โดยกลุมธุรกิจขนาดใหญมี
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อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมเฉลี่ย ในชวงป 2559-2562 อยูในระดับรอยละ 7.54 ซ่ึงสูงกวากลุมธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก นอกจากน้ีในการวิเคราะหอัตราสวนผลตอบแทนตอผูถือหุนพบวาคาเฉลี่ยรวมของภาค
อสังหาริมทรัพยเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 12.01 ในป 2559 มาเปนรอยละ 15.16 ในป 2562 โดยกลุมธุรกิจขนาดใหญ           
มีอัตราผลตอบตอผูถือหุนเฉลี่ย ในชวงป 2559-2562 อยูในระดับรอยละ 15.62 ซ่ึงสูงกวากลุมธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (ดังแสดงในตารางท่ี 4)  
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะหอัตราสวนแสดงความสามารถในการทำกำไร 

อัตราสวน ขนาดธรุกจิ 2562 2561 2560 2559 คาเฉล่ีย 
อัตราสวนกำไรสุทธิ 
(รอยละ) 

ใหญ 25.54 20.69 19.96 18.21 21.10 
กลาง 14.84 11.95 13.57 15.97 14.10 
เล็ก 13.06 12.46 9.13 8.08 10.68 
คาเฉลี่ย 17.81 15.03 14.22 14.08  

อัตราสวนผลตอบแทนจาก 
สินทรัพย 
(รอยละ) 

ใหญ 9.08 6.67 7.37 7.05 7.54 
กลาง 6.42 4.37 5.51 6.75 5.76 
เล็ก 5.45 4.07 4.35 3.16 4.25 
คาเฉลี่ย 6.98 5.04 5.74 5.65  

อัตราสวนผลตอบแทน 
ตอผูถือหุน 
(รอยละ) 

ใหญ 15.13 14.86 16.06 16.43 15.62 
กลาง 20.66 11.06 13.93 13.70 14.83 
เล็ก 9.69 7.31 6.86 5.9 7.44 
คาเฉลี่ย 15.16 11.07 12.28 12.01  

ท่ีมา : จากการคำนวณ รายงานประจำป บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะหอัตราสวนการเงินของกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยพบวาโดยภาพรวมกลุมธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยขนาดใหญ ยังคงมีประสิทธิภาพการดำเนินงาน ความสามารถในการทำกำไร การบริหาร
จัดการสินทรัพยและหน้ีสิน ไดในระดับท่ีดีกวากลุมขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉพาะ ความสามารถในการชำระ
หน้ีระยะสั้นจากสินทรัพยหมุนเวียนในรูปของเงินสด,หลักทรัพย,ลูกหน้ี และตั๋วเงินรับ ท่ีกลุมขนาดใหญมีอัตราสวน
สภาพคลองหมุนเร็วโดยเฉลี่ยสูงท่ีสุด ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยหมุนเวียน ใหเปนเงิน
สดไดดีกวาผูประกอบการกลุมอ่ืน และสามารถสรางผลตอบแทนจากการใชสินทรัพย เพ่ือกอใหเกิดรายไดในอัตราท่ี
สูงกวาคาเฉลี่ยรวมของกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยผูประกอบการขนาดใหญ จึงมีความสามารถในการทำกำไร
ท่ีสูง ทำใหอัตราสวนผลตอบแทนตอผูถือหุนสูง และอัตราการจายปนผลสูงเชนกันซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพงศ
ภัค ลีนะนิธิกุล (2558) ในการวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินท่ีพบวากลุมบริษัทขนาดใหญมี
ประสิทธิภาพในดานการจัดการสินทรัพยและความสามารถในการทำกำไรดีท่ีสุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ
สาลินี โชคดีวัฒนาเจริญ (2553) ซ่ึงทำการวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินของกลุมธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยขนาดใหญ ท่ีมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานคอนขางสูง สงผลตอความสามารถในการทำกำไร            
แตในการวิจัยคร้ังน้ีมีประเด็นท่ีไมสอดคลองท่ีพบวากลุมธุรกิจขนาดใหญมีอัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงคลังท่ีต่ำกวา
คาเฉลี่ยรวม เน่ืองจากผลของปริมาณคงคางของจำนวนท่ีอยูอาศัยท่ีรอการจำหนายยังคงมีอยูในระดับสูง            
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุวิมล ภานุวัฒนยิ่งยงค, 2557 ท่ีพบวามูลคาการลงทุนในโครงการของกลุมบริษัทขนาด
ใหญมีขนาดการลงทุนท่ีคอนขางสูง และเนนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยในแนวราบมากกวาแนวสูง และสอดคลอง
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กับงานวิจัยของปยะณัฐ เอกชัยศิริ, 2555 ท่ีพบวาอัตราสวนทางการเงิน ในดานสภาพคลอง, ความสามารถในการ
ทำกำไร, และอัตราสวนโครงสรางเงินทุนและนโยบายการเงินของกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยขนาดใหญจะมีคาเฉลี่ย
สูงกวาคาเฉลี่ยรวมของภาคอสังหาริมทรัพย ในสวนวิเคราะหเปรียบเทียบกับการดำเนินงานของกลุมธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยขนาดกลาง พบวา อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงานมีคาเฉลี่ยสูงสุดแสดงใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยเพ่ือกอใหเกิดรายได และประสิทธิภาพในการบริหารสินคาคงเหลือดวยการ
บริหารงานขายในเวลาท่ีรวดเร็ว ซ่ึงเปนประเด็นท่ีแตกตางจากงานวิจัยของปยะณัฐ เอกชัยศิริ,2555 ท่ีพบวา
ผูประกอบการขนาดใหญมีคาเฉลี่ยดีท่ีสุด สำหรับกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยขนาดเล็กอัตราสวนหน้ีสินตอ
สวนของผูถือหุนสูงกวาคาเฉลี่ยของภาคอสังหาริมทรัพย ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงท่ีสูงจากภาระดอกเบี้ยจาย
จากการใชแหลงเงินทุนภายนอกกิจการ ซ่ึงเปนประเด็นท่ีสอดคลองกับงานวิจัยของสาลินี โชคดีวัฒนาเจริญ (2553) 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ พงศภัค ลีนะนิธิกุล, 2558, ท่ีพบวากลุมธุรกิจขนาดกลางและเล็กจะมุงเนนดานการ
บริหารสภาพคลอง และใหความสำคัญกับอัตราสวนนโยบายทางการเงิน ในดานราคาตลาดของหุนสามัญของ
กิจการ และความสามารถในการชำระหน้ีระยะยาว 

ในการวิเคราะหกลยุทธทางการเงินและการจัดการของ บริษัทมหาชนกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในงานวิจัยของ ปยะณัฐ เอกชัยศิริ (2555) ซ่ึงทำการวิเคราะหสวนทางการเงินและ
กลยุทธการจัดการพบวา บริษัทสวนใหญมีกลยุทธทางการจัดการท่ีคลายคลึงกัน ซ่ึงเนนท่ีคุณภาพของโครงการ    
การสงมอบท่ีตรงเวลา และมีการบริการหลังการขายท่ีด ีดานกลยุทธการเลือกทำเลท่ีตั้งโครงการของบริษทัสวนใหญ 
มักเลือกทำเลท่ีมีศักยภาพ สามารถเดินทางไดสะดวก ใกลกับแหลงอำนวยความสะดวกตาง ๆ กลยุทธในการเลือก
กลุมเปาหมายสวนใหญใชการกระจายไปยังกลุมลูกคาทุกระดับ โดยใชชื่อโครงการใหแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ
การวิจัยคร้ังน้ีท่ีไดศึกษาจากรายงานประจำปของบริษัทมหาชนกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย ท่ีพบวา การลงทุนใน
โครงการท่ีพักอาศัยในรูปแบบการสรางบานเสร็จกอนขาย (Prebuilt) ทำใหตองใชเงินทุนหมุนเวียนในการกอสราง
บานสูงและมีความเสี่ยงหากบานท่ีสรางเสร็จขายไมหมดอยางไรก็ตาม เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงดังกลาว
ผูประกอบการจะแบงการกอสรางเปนเฟสๆ และควบคุมปริมาณสินคาคงเหลือดวยการกอสรางบานใหเหมาะสมกับ
การขายในแตละชวง ในระดับราคาและจำนวนท่ีสามารถขายไดเร็ว เพ่ือใหเกิดกระแสรายไดหมุนเวียน มากขึ้น 
นอกจากน้ีผูประกอบการไดการปรับตัวเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพตลาด โดยสวนใหญชะลอการเปดโครงการ
คอนโดมิเนียมออกไป หันมาเนนการพัฒนาโครงการบานจัดสรรซ่ึงมีการซ้ืออยูจริงและเปนท่ีอยูอาศัยหลังแรกมาก
ขึ้น และหันไปดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยนอกภาคท่ีอยูอาศัย เพ่ือใหเกิดกระแสรายไดหมุนเวียนหรือ Recurring 
Income มากขึ้น ขณะท่ีผูประกอบการรายใหญ เปลี่ยนวิธีการกอสรางแบบดั้งเดิม (Conventional System)              
มาเปน การกอสรางสำเร็จรูป (Prefabrication หรือ Precast System) เพ่ือใหไดงานคุณภาพในงบประมาณท่ี
บริษัทกำหนด ประกอบกับปญหาความเสี่ยงดานงานกอสรางท่ีอาจเกิดขึ้น เชน การขาดแคลนแรงงานกอสราง 
ตนทุนวัสดุกอสรางเพ่ิมสูงขึ้น และกำหนดระยะเวลาการสงมอบงานท่ีลาชาบริษัท ผูประกอบการหลายรายลงทุน
ขยายกำลังการผลิตบานแบบสำเร็จรูป (Prefabrication) และนำระบบ Tunnel Formwork มาใชเพ่ือแกปญหา
ขางตน ทำใหผูประกอบการสามารถลดระยะเวลากอสรางจากเดิม 6 - 8 เดือน เหลือเพียง 4 - 5 เดือนสำหรับ
โครงการท่ีมีการนำเทคโนโลยีดังกลาวมาปรับใช ยังใหความสำคัญดานคุณภาพของวัสดุท่ีนำมาใชในการกอสราง 
เพ่ือสรางความม่ันใจในความคงทนแข็งแรงและสวยงาม สอดคลองกับงานวิจัยของศูนยอสังหาริมทรัพย พบวา 
ผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย สวนใหญลงทุนในโครงการท่ีพักอาศัยท่ียูอาศัยประเภทบานจัดสรรเปน
สัดสวนหลักประมาณรอยละ 60 - 70 ทำใหสามารถบริหารกระแสเงินสดและ บริหารการกอสรางใหสอดคลองกับ
การขายไดดีกวาคอนโดมิเนียม เน่ืองจากลูกคาโครงการบานจัดสรรจะซ้ือเพ่ือการอยูอาศัยจริง ขณะเดียวกันพบวา
โครงการคอนโดมิเนียมมักมีสัดสวนการซ้ือท้ังเพ่ือการเก็งกำไรคอนขางสูงและลูกคามักเปนชาวตางชาตเิปนสวนใหญ 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพิชญณัชย กสิบุตร (2557) ท่ีพบวาอัตรากำไรสุทธิของผูประกอบอสังหาริมทรัพยจะอยู
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ในชวง 11% - 18% จากกลยุทธการดำเนินงานดานผลิตภัณฑของบริษัทใหโดดเดน ใหความสำคัญกับทำเลท่ีตั้ง
โครงการท่ีสะดวกในการเดินทาง,การกำหนดราคาขายใหสูง แลวจัดทำเปนสวนลดใหลูกคาเพ่ือใหลูกคาไดรับสินเชื่อ
เต็มวงเงินจากสถาบันการเงิน และสอดคลองกับขอคนพบในการวิจัยคร้ังน้ีท่ีพบวาอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยของภาค
อสังหาริมทรัพยสูงขึ้นในระดับเฉลี่ยรอยละ 17.18 อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยสูงขึ้นในระดับเฉลี่ยรอยละ 
6.98 และอัตราสวนผลตอบแทนตอผูถือหุนสูงขึ้นในระดับเฉลี่ยรอยละ 15.16 

 

ขอเสนอแนะ 
ในการวิจัยคร้ังตอไป ควรศึกษากลยุทธในการดำเนินงานของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพยในเชิงการบริหาร

จัดการความเสี่ยงในการดำเนินงาน 
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ความคิดเห็นของคนไทยท่ีอาศัยอยูใกลชายแดนประเทศลาวเกี่ยวกับการรวมตัวกันเปนประชาคม
อาเซียน 
 
Viewpoints of Thais living close to the border with Laos on ASEAN Integration 
 
ผูวิจัย   ดนัย ปตตพงศ 

อาจารยประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนาศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น 
ทนงศักดิ์  เหมือนเตย 
อาจารยประจำ มหาวิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยเชิงสำรวจน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1)ขอมูลพ้ืนฐานของคนไทยท่ีอาศัยอยูในจังหวัดชายแดนท่ี

ติดตอกับประเทศลาว 2) ความคิดเห็นของคนไทยที่อาศัยอยูในจังหวัดชายแดนที่ติดตอกับประเทศลาวเกี่ยวกับการ
รวมตัวกันเปนประชาคม 3)เปรียบเทียบความคิดเห็นจำแนกตามขอมูลพ้ืนฐาน ประชากรไดแกประชาชนท่ีเปนนักธุรกิจ 
พนักงานธนาคาร/บริษัทอกชนท่ีอยูในจังหวัดติดชายแดนประเทศลาว ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชเทากับ 300 ราย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแกแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัยนี้ประกอบดวยสถิติเชิงพรรณา (ความถี่ รอยละ 
คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสถิติเชิงอนุมาน (การทดสอบดวยคาสถิติ t การวิเคราะหความ
แปรปรวน) 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง อายุ 21-35 ป โสด การศึกษาในระดับปริญญาตรี          
เปนพนักงานธนาคาร/บริษัทเอกชนมีความเห็นวา บรรดาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะเปนกลุมท่ีไดประโยชน
จากการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซ่ียนมากท่ีสุด บรรดาธุรกิจขนาดใหญผูผลิตพอคาท่ีซ้ือมาขายไปจะเปนกลุมท่ี
ไดประโยชนรองลงมา กลุมประเทศท่ีรวมกันเปนประชาคมจะไดประโยชนจากการท่ีกลุมมีอำนาจตอรองทางการคา
มากขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศหรือภูมิภาคอื่น และการคาระหวางกันจะเปนไปโดยเสรี ไมมีภาษีหรือขอจำกัดทาง
การคาอื ่นๆ จุดแข็งของประชาคมคือการเปนภูมิภาคที่ความขัดแยงทางเผาพันธมีนอย เปนภูมิภาคที่มีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยอยูติดกับจีนซึ่งกำลังจะกาวหนาขึ้นเปนผูนำทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก 
จุดออนของประชาคมอาเซียนคือปญหาภายในของประเทศสมาชิกเอง และการมีความหลากหลายคอนขางมากใน
เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมกลุมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับมากในประเด็นรัฐบาลไดมีการเตรียมการ
หลายอยางเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน และคนไทยสวนใหญตั้งตารอคอยการรวมกันเปนประชาคมอาเซียน แตมี
ความคิดเห็นในระดับนอยในประเด็นสิ่งใดท่ีเกิดขึ้นในอาเซียนไมมีความสำคัญตอทาน และชีวิตของทานคงไมไดรับ
ผลจากการรวมตัวกันเปนประชาคม ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันในบางประเด็น 
 
คำสำคัญ : อาเซียน ประโยชน จุดแข็ง จุดออน 
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Abstract 
The objectives of this survey research were to study 1) fundamental factors of Thais 

living in provinces along the border with Laos 2) their opinions on the integration of ASEAN 
Economic Community. 3) and compare their opinions based upon their fundamental factors 
. Population included businessmen, employees of commercial banks and private companies 
living in provinces close to the border. Sample size used was 300. A set of questionnaire was 
used as a tool to collect the data. Statistics Used in this study included both descriptive 
statistics( frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation) and inferential 
statistics( independent sample t-test and analysis of variance) 

Outcome of the research revealed that the majority of samples were female, single, 
21-35 years of age, bachelor degree graduates , employees of commercial banks or private 
companies. According to their opinions, small and medium enterprises were the group 
benefited most from the communities integration followed by large-scale enterprises and 
traders. As a group, ASEAN would be in a better position to bargain with other regions and 
benefited from free-trade, no tariff or any other form of trade restrictions. Strengths of 
ASEAN included being the region with low racial conflict, high economic growth rate and 
proximity to China, future political and economic leader. Weaknesses of ASEAN included 
internal problems of member nations, diversity of races, religions, cultures. Respondents’ 
opinions scored high 

on various government’s activities aimed to join the ASEAN community and many 
Thais aspired to the integration. However, respondents’ responses to two negative questions- 
whatever happened in ASEAN was not relevant and lives were the same after ASAN 
integration , were negative which implied a favorable attitude on ASEAN. Finally, hypothesis 
test showed that respondents with different age, marital status, education and occupation did 
differ in some aspects related to ASEAN integration. 
 
Keywords : ASEAN Benefits Strengths Weaknesses 
 

บทนำ 
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ ่งพัฒนามาจากการเปนสมาคมประชาชาติแหงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต (The Association of South East Asian Nations: ASEAN) มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความ
เขาใจอันดี ระหวางกันในภูมิภาค ธำรงไวซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สรางสรรคความ
เจริญทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม การกินดีอยูดีบนพื้นฐานของความเสมอภาคและ
ผลประโยชนรวมกันของสมาชิก และเปดโอกาสใหคลายขอพิพาทระหวางประเทศสมาชิกอยางสันต ิและสมาชิก
ของประชาคมไดกำหนดใหป พ.ศ. 2558 เปนปท่ีประชาคมเกิดขึ้นเปนทางการ 

ผลกระทบและโอกาสที่ไทยจะไดรับหลังเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือ ปริมาณการคา การบริการ
ของไทยกับประเทศเพ่ือนบานอาเซียนจะขยายตัวมากขึ้น จากการลดภาษี การเปดเสรีดานการคาสินคา การบริการ 
และการลงทุน นักลงทุนและผูสงออกจะมีโอกาสในการเขาถึงตลาดและยายฐานการผลิตที่กวางขึ้น การสงออก
สินคาสะดวกขึ้นผานระบบ Asean Single Window นอกจากนี้ การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปน
โอกาสของไทยท่ีจะปรับตัวดานเศรษฐกิจ การศึกษา การบริหาร การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย เพ่ือสนองตอบ
การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจการคาท้ังในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก 
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เน่ืองดวยสภาพท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศไทยท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับประเทศเพ่ือนบานอาเซียนหน่ึงประเทศ
ไดแก ลาว ดังนั้น ผลกระทบและโอกาสที่คนไทยที่อาศัยอยูใกลชายแดนประเทศลาวจะไดรับหลังเปดประชาคม
อาเซียนจึงนาจะมีสูงกวาประชาชนท่ีอาศัยอยูลึกเขามาภายในประเทศ จึงมีประเด็นที่นาสนใจศึกษาวา คนไทยท่ี
อาศัยอยูใกลชายแดนประเทศลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งนักธุรกิจ เจาของกิจการ และพนักงานบริษัท ซึ่งทำงาน
เกี่ยวของกับธุรกิจการคาทั้งทางตรงและทางออม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยางไร โดยเฉพาะใน
ประเด็นเร่ืองประโยชนท่ีไดรับ จุดออน จุดแข็งของอาเซียน ความคิดเห็นเก่ียวกับประชาคม ซ่ึงขอมูลท่ีไดสามารถ
นำไปใชประโยชนในการวางแผนการดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ หรือเปนประโยชนตอผูท่ี
สนใจไดตอไป 
 จุลนี เทียนไทย(2551) ทำการสำรวจความรูและความเขาใจของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จำนวนรวม 2,170 คน ผลการศึกษาพบวานักศึกษาสวนใหญรวมท้ังไทยมอง
อาเซียนในดานบวก โดยนักศึกษาจากกัมพูชา ลาว และเวียดนามจะกระตือรือรนเปนพิเศษตอความรวมมือกับ
อาเซียน สิงคโปรมองอาเซียนท้ังบวกและลบควบคูกัน ขณะท่ีพมาจะมีทัศนคติทางลบหรือมีความคลางแคลงใจกับ
อาเซียนมากกวาประเทศอ่ืน นอกจากน้ันยังพบวานักศึกษาอาเซียนรอยละ 88.5 คิดวาประเทศของตนไดประโยชน
จากการเปนสมาชิกอาเซียน และรอยละ 70 คิดวาตนจะไดประโยชนจากอาเซียน 
 Straits Times (2015 )หนังสือพิมพของสิงคโปรฉบับวันท่ี 15 ธันวาคม 2015 ไดทำการสำรวจความ
คิดเห็นของประชาชนจำนวน 655 รายจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ทางออนไลนพบวา 

-77.7% ของกลุมตัวอยางมีความเห็นวาการรวมตัวกันเปนประชาคมฯจะทำใหกลุมมีความไดเปรียบในเชิง
แขงขัน 

-48.9% ของกลุ มตัวอยางระบุวาอุปสรรคสำคัญของการรวมเปนประชาคมฯคือทัศนคติของผู คนใน
ประเทศสมาชิก ในขณะท่ี 23.8% ระบุวาประเด็นทางกฎหมายจะเปนอุปสรรคสำคัญ 

-65.9%ของกลุมตัวอยางยอมรับวาตนเปนสวนหน่ึงของอาเซียน 
Guidoและคณะ(2015) ทำการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนใน 3 ประเทศไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร ขนาดกลุมตัวอยางรวม 1,256 คนโดยคัดเลือกจาก
เมืองใหญจำนวน 11 เมืองใน 3 ประเทศ พบวารอยละ 85 ของกลุมตัวอยางท่ีเปนชาวมาเลเซียใหการสนับสนุนการ
รวมตัวเปนประชาคมอาเซียน รอยละ 83 ของกลุมตัวอยางที่เปนชาวอินโดนีเซียใหการสนับสนุน และรอยละ 73 
ของกลุมตัวอยางที่เปนชาวสิงคโปรใหการสนับสนุน อนึ่งผลการวิจัยยังชี้ใหเห็นวารอยละ 76 ของชาวสิงคโปร           
รอยละ 77 ของชาวอินโดนีเซีย และรอยละ 57 ของชาวสิงคโปรระบุอยากเห็น AEC รวมตัวตามแนว EU ซึ่งเปน
สหภาพทางการเงิน(Monetary Union) แตไมตองการมีเงินสกุลเดียวกันใน AEC 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของคนไทยท่ีอาศัยอยูในจังหวัดชายแดนท่ีติดตอกับประเทศลาว 
2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของคนไทยท่ีอาศัยอยูในจังหวัดชายแดนท่ีติดตอกับประเทศลาวในประเด็นกลุม

ใดไดประโยชนจากการรวมกันเปนประชาคมอาเซียน ประเด็นประเทศสมาชิกโดยรวมไดประโยชนจากการรวมกัน
เปนประชาคม จุดแข็ง จุดออนของการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน และความคิดเห็นเกี่ยวกับการรวมตัวกัน
เปนประชาคมอาเซียน 
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ขอบเขตการวิจัย 
งานวิจัยน้ีมีขอบเขตการศึกษาดังน้ี 
 ขอบเขตดานเน้ือหา : มุงศึกษาความคิดเห็นของคนไทย ในประเด็นเร่ืองประโยชนท่ีไดรับจุดออน จุดแข็ง
ของอาเซียน ความคิดเห็นเก่ียวกับประชาคมฯ 
 ขอบเขตดานสถานท่ี : มุงศึกษาเฉพาะคนไทยที่อยูในจังหวัดชายแดนติดตอกับประเทศลาวที่มีดานผาน
แดนถาวรเทาน้ัน 
 ขอบเขตดานประชากร : มุ งศึกษาเฉพาะคนไทยที ่เปนนักธุรกิจ/ เจาของกิจการ พนักงานธนาคาร/
พนักงานบริษัทเอกชน 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย : ไดแกแบบสอบถาม ซ่ึงไดผานการตรวจความถูกตองของเน้ือหาโดยผูทรงคณุวุฒิ 
3 ทาน โดยใช IOC (Item Objective Congruence) และผานการทดสอบ (pre-test) กับกลุมตัวอยาง 30 คน          
โดยมี Cronbach’s alpha=0.767 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย : ไดแกประชากรที่อาศัยอยูในจังหวัดชายแดนติดตอกับประเทศลาวที่มีดาน
ชายแดนถาวรเทานั้น(จำนวนจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศลาวมีทั้งสิ้น 11 จังหวัด ในจำนวนนี้มี 8 จังหวัดท่ีมี
ดานชายแดนถาวร ไดแกจังหวัดเชียงราย นาน เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหารและอุบลราชธานี) 

กลุมตัวอยางและการคัดเลือกตัวอยาง: เพื่อใหสามารถไดขอมูลความคิดเห็นจากประชาชนที่ไดมีโอกาส
สัมผัสและอยูดานหนาในแวดวงธุรกิจผูวิจัยไดทำการคัดเลือกตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) 
โดยในขั้นแรกทำการคัดเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกตัวอยางจากประชากรท่ี
มีอาชีพเปนนักธุรกิจ เจาของ/ผูประกอบการพนักงานธนาคาร พนักงานบริษัทเอกชน จากน้ันทำการกำหนดโควตา
(quota sampling) เก็บแบบสอบถามจากกลุมเปาหมายรวมจำนวน 300 คน 

การเก็บตัวอยางในพ้ืนท่ีอาศัยพนักงานธนาคารกรุงเทพฯซ่ึงมีความสัมพันธกับธนาคารอ่ืนๆในทองถิ่นทำ
การแจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามกลับคืน จากนั ้นผู วิจัยจึงไดมาทำการกลั ่นกรองคัดเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ พบวามีแบบสอบถามจากจังหวัดติดชายแดนประเทศลาว 251 คน 

สถิติท่ีใชในการวิจัยงานวิจัยน้ีใชสถติิพรรณา( descriptive statistics) ประกอบดวยคารอยละ คาเฉลี่ย คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ประกอบดวยการทดสอบดวยคาสถิติ t การ
ทดสอบความแปรปรวน 
 

ผลจากการวิจัย 
 จากแบบสอบถามทั ้งหมดที ่เก ็บรวบรวมได  นำมาทำการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร สรุปผลไดดังน้ี 
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ขอมูลพ้ืนฐานของประชากร 
ตารางที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของประชากร 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 
เพศ-ชาย 
 - หญิง 

86 
165 

34.26 
65.74 

อายุ-ไมเกิน 20 
 - 21 ถึง 35 
 - 36 ถึง 50 
 - 51 ถึง 60 
 - มากกวา 60 ป 

1 
179 
62 
9 
- 

0.40 
71.31 
24.70 
3.59 

สถานภาพ 
 - โสด 
 - สมรส 
 - หมาย 
 - แยกกันอยู 

 
139 
106 
6 
- 

 
55.38 
42.23 
2.39 

- 
การศึกษา 
 - มัธยมตนหรือต่ำกวา 
 - มัธยมปลาย 
 - ปริญญาตรี 
 - ปริญญาโทหรือสูงกวา 

 
1 
9 

190 
51 

 
0.40 
3.59 
75.70 
20.32 

อาชีพ 
 - สมาชิกสภาหอการคาจังหวัดฯ 
 - เจาของ/ผูประกอบการ 
 - พนักงานธนาคาร/บริษัทเอกชน 
 - อ่ืนๆ 

 
42 
29 
179 
1 

 
16.73 
11.55 
71.31 
0.40 

 
 จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญงิ (รอยละ 65.74) อายุ 21-35 ป (รอยละ 71.31) โสด 
(รอยละ 55.38) การศึกษาในระดับปริญญาตรี ( รอยละ 75.70) เปนพนักงานธนาคาร/บริษัทเอกชน (รอยละ 71.31) 

ในสวนของประโยชนท่ีไดรับจากการรวมตัวกันเปนประชาคมฯ น้ี ผูวิจัยไดทำการสอบถามความเห็นของ
กลุมตัวอยางโดยกำหนดใหมีการเลือกประโยชนที่มีความสำคัญสองอันดับแรก จากนั้นกำหนดใหน้ำหนักของ
ประโยชนท่ีสำคัญท่ีสุดอันดับแรกมีน้ำหนักเทากับ2 น้ำหนักของประโยชนท่ีสำคัญท่ีสุดอันดับสองมีน้ำหนักเทากับ 1 
จากน้ันจะทำการคำนวณคาถวงน้ำหนักโดยใชสูตรดังน้ี 

คาถวงน้ำหนัก=2X (จำนวนกลุมตัวอยางที่ระบุประโยชนที่สำคัญที่สุดอันดับแรก) +1X (จำนวนกลุม
ตัวอยางท่ีระบุประโยชนท่ีสำคัญท่ีสุดอันดับสอง) 
 ตัวอยาง ถามีกลุมตัวอยาง 80 คนเลือกปจจัย ก. เปนปจจัยท่ีสำคัญท่ีสุดอันดับแรก แตมีกลุมตัวอยาง 20 
คนเลือกปจจัย ก.เปนปจจัยท่ีสำคัญท่ีสุดอันดับสอง คาถวงน้ำหนักสำหรับปจจัยจะเปน 180 (2X80+1X20) 
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ตารางที่ 2 : กลุมที่ไดประโยชนจากการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซ่ียนมากที่สุด 

กลุมที่ไดประโยชนจากการรวมตวักัน 
เปนประชาคมอาเซ่ียนมากที่สุด 

คาถวงน้ำหนักกลุมตวัอยางใกลชายแดน LAOS 

บรรดาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 259 
บรรดาธุรกิจขนาดใหญ/ผูผลิต 249 
พอคาท่ีซ้ือมาขายไป  118 
ทุกๆคนในประเทศไทย 118 
อ่ืน 9 

ตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่อยูใกลชายแดนประเทศลาวมีความเห็นวา บรรดาธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมจะเปนกลุมท่ีไดประโยชนจากการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซ่ียนมากท่ีสุด บรรดาธุรกิจขนาด
ใหญผูผลิตพอคาท่ีซ้ือมาขายไปจะเปนกลุมท่ีไดประโยชนรองลงมา ในทำนองเดียวหากผูวิจัยไดกำหนดใหประโยชน
ที่ประเทศอาเซียนทั้งกลุมจะไดรับในอันดับที่หนึ่งมีน้ำหนัก 2 และประโยชนท่ีประเทศอาเซียนทั้งกลุมจะไดรับใน
อันดับท่ีสองมีน้ำหนัก 1 เราสามารถคำนวณหาคาถวงน้ำหนักแสดง อันดับประโยชนที่ประเทศอาเซียนท้ังกลุมจะ
ไดรับ แสดงไดดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 : กลุมประเทศทั้งสิบจะไดประโยชนจากการรวมกลุมเปนประชาคมอาเซียนมากที่สุก 

ประโยชนจากการรวมกลุม 
เปนประชาคมอาเซียนมากที่สุด 

คาถวงน้ำหนักกลุมตวัอยางใกลชายแดน LAOS 

กลุมมีอำนาจการตอรองทางการคามากขึ้นเม่ือเทียบกับ
ประเทศหรือภูมิภาคอ่ืน 

171 

ขนาดของตลาดท่ีใหญขึ้น 158 
กระตุนใหเกิดการแขงขัน และลดความไมมีประสิทธิภาพ 101 

ผูบริโภคมีชองทางการเลือกบริโภคไดมากขึ้น 104 

การคาระหวางกันเปนไปโดยเสรี ไมมีภาษีหรือขอจำกัด 
ทางการคาอ่ืนๆ 

171 

โอกาสของการสรางความสัมพันธในระหวางกัน 
เพ่ือความผูกพันระหวางกันในอนาคต 

48 

ตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่อยูใกลชายแดนประเทศเขมรและลาวมีความเห็นวาประเทศ
อาเซียนท้ังกลุมจะไดประโยชนจากการท่ีกลุมมีอำนาจตอรองทางการคามากขึ้นเม่ือเทียบกับประเทศหรือภูมิภาคอ่ืน 
และการคาระหวางกันจะเปนไปโดยเสรี ไมมีภาษีหรือขอจำกัดทางการคาอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน หากใชคาถวง
น้ำหนักจุดแข็งที่สำคัญที่สุดสองอันดับแรก เราสามารถระบุจุดแข็งของประชาคมอาเซียนในสายตากลุมตัวอยาง 
แสดงไดดังตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 : จุดแข็งของประชาคมอาเซียน 

จุดแข็ง 

คาถวงน้ำหนัก 
กลุมตวัอยางใกลชายแดนLAOS 

เปนภูมิภาคท่ีความขัดแยงทางเผาพันธมีนอย 189 
เปนภูมิภาคที่อยูติดจีนซึ่งกำลังจะกาวขึ้นเปนผู นำทาง
เศรษฐกิจ 
และการเมืองของโลก 

278 

เปนภูมิภาคท่ีความขัดแยงทางการเมืองมีนอย 51 
เปนภูมิภาคท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง 222 
อ่ืนๆ 13 

 
ตารางท่ี 4 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีอยูใกลชายแดนประเทศลาวมีความเห็นวาจุดแข็งของประชาคม

คือการเปนภูมิภาคท่ีอยูติดกับจีนซ่ึงกำลงัจะกาวหนาขึ้นเปนผูนำทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลกและเปนภูมิภาค
ท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ในทำนองเดียวกัน คาถวงน้ำหนักจุดออนท่ีสำคัญท่ีสุดสองประการทำใหเราได
ตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5 : จุดออนที่สำคัญที่สุดของประชาคมอาเซียน 

จุดออน 
คาถวงน้ำหนักประชาชน 

ใกลชายแดน LAOS 
ประเทศสมาชิกมีความหลากหลายคอนขางมาก  
(เชื่อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน) 

217 

ประเทศสมาชิกมีปญหาภายใน (ทางใตของประเทศไทย 
ชนกลุมนอยในพมา สังคมสูงอายุในสิงคโปร เปนตน) 

304 

ประเทศสมาชิกยังไมรวมมือกระทำการอยางหน่ึงอยางใด
ไปในทิศทางเดียวกัน 

205 

อ่ืนๆ 27 
 
ตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีอยูใกลชายแดนประเทศลาวมีความเห็นวาจุดออนของประชาคม

อาเซียนคือปญหาภายในของประเทศสมาชิกเอง และการมีความหลากหลายคอนขางมากในเชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม ในสวนความคิดเห็นเก่ียวกับการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน สามารถแสดงไดดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่ 6 : ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน 

ความคิดเห็น x  S.D. แปรผล 
คนไทยสวนใหญยังไมพรอมกับการรวมกัน
เปนประชาคมอาเซ่ียน 

3.03 0.954 กลางๆ 

สิ่งใดท่ีเกิดขึ้นในอาเซียนไมมีความสำคัญตอทาน 2.22 0.855 ไมเห็นดวย 

ชีวิตของทานคงไมไดรับผลจากการรวมตัวกัน
เปนประชาคม 

2.29 0.949 ไมเห็นดวย 

รัฐบาลไดมีการเตรียมการหลายอยาง 
เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซ่ียน 

3.46 0.861 เห็นดวย 

คนไทยสวนใหญตั้งตารอคอยการรวมกันเปน
ประชาคมอาเซ่ียน 

3.6 0.966 เห็นดวย 

การแปรผลคะแนน : 1 - 1.79 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1.8 - 2.59 ไมเห็นดวย 2.60 - 3.39 รูสึกกลางๆ 3.40 - 4.19
เห็นดวย 4.20 - 5.00 เห็นดวยอยางยิ่ง 

ตารางท่ี 6 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นคนไทยสวนใหญยังไมพรอม
กับการรวมกันเปนประชาคมอาเซียนในระดับกลางๆ แตในประเด็นรัฐบาลไดมีการเตรียมการหลายอยางเพ่ือเขาสู
ประชาคมอาเซียน และคนไทยสวนใหญตั้งตารอคอยการรวมกันเปนประชาคมอาเซียนผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นดวย ในสวนของคำถามท่ีมีลักษณะเปนเชงิลบ ไดแกประเด็นสิ่งใดท่ีเกิดขึ้นในอาเซียนไมมีความสำคัญตอทาน 
และชีวิตของทานคงไมไดรับผลจากการรวมตัวกันเปนประชาคม ผูตอบแบบสอบถามระบุวาไมเห็นดวย เทากับมี
ความหมายเปนนัยวา สิ่งใดท่ีเกิดขึ้นในอาเซียนมีความสำคัญตอทาน และชีวิตของทานยอมไดรับผลจากการรวมตัว 
กันเปนประชาคม 

 

 
ตารางท่ี 7 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกันเพียงประเดน็เดียว 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพแตกตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกันในสองประเด็น ผูตอบแบบสอบภามที่มี
ระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกันในสามประเด็น และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพตางกันมีความ
คิดเห็นแตกตางกันในท้ังหาประเด็น 
 

ความคิดเห็น เพศ1 อายุ2 สถานภาพ2 การศึกษา2 อาชีพ2

คนไทยสวนใหญยังไมพรอมกับการ

รวมกันเปนประชาคมอาเซี่ยน
Sig=.222 Sig.=.695 Sig.=.599 Sig.=.597 Sig.=.001*

สิ่งใดที่เกิดขึ้นในอาเซียนไมมี

ความสําคัญตอทาน
Sig=.058 Sig.=.014* Sig.=.002* Sig.=.001* Sig.=.000*

ชีวิตของทานคงไมไดรับผลจากการ

รวมตัวกันเปนประชาคม
Sig.=.355 Sig.=.080 Sig.=.009* Sig.=.030* Sig.=.000*

รัฐบาลไดมีการเตรียมการหลาย

อยางเพื่อเขาสูประชาคมอาเซี่ยน
Sig.=.767 Sig.=.546 Sig.=.645 Sig.=.101 Sig.=.001*

คนไทยสวนใหญตั้งตารอคอยการ

รวมกันเปนประชาคมอาเซี่ยน
Sig.=.913 Sig.=.576 Sig.=.066 Sig.=.011* Sig.=.000*

ตารางที่ 7:  เปรียบเทียบความคิดเห็นฯจําแนกตามขอมูลพื้นฐาน

1-ใช t-test ในการทดสอบ    2-ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวในการทดสอบ
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อภิปรายผลการวิจัย 
กลุมตัวอยางมีความเห็นวา การรวมกันเปนประชาคมฯทำใหประเทศอาเซียนท้ังกลุมมีอำนาจตอรองมาก

ขึ้นซ่ึงสอดคลองกับการสำรวจของหนังสือพิมพ The Straits Times (2015)ท่ีพบวาการรวมตัวกันเปนประชาคมฯ
จะทำใหกลุมมีความไดเปรียบในเชิงแขงขัน อนึ่งกลุมตัวอยางแสดงความเห็นวาคนไทยสวนใหญตั้งตารอคอยการ
เปนประชาคมฯ ซ่ึงสอดคลองกับผลท่ีไดจากงานวิจัยของ Guido และคณะ (2015) ท่ีพบวาสวนใหญของประชาชน
ชาวมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปรตางสนับสนุนใหเกิดประชาคมฯ 
 

ขอเสนอแนะ 
 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางน้ีเปนความคิดเห็นของนักธุรกิจทองถิ่นหรือผูประกอบการรายยอยเฉพาะท่ี
ติดชายแดนลาว ควรจะศึกษาความคิดเห็นของนักธุรกิจติดชายแดนประเทศเพื่อนบานอื่นๆ ตลอดจนศึกษาความ
คิดเห็นของนักธุรกิจรายใหญในไทย หากมีโอกาส 
 

เอกสารอางอิง 
Benny G, Yean TS, Ramli R. (2015). Public Opinion of the ASEAN Economic Community: An 

exploratory Study in hree ASEAN countries. International Journal of Asia-Pacific  Studies 
11(1):85-114.January 2015. 

The Straits Times.(2015). Excitement and jitters over AEC. December 21,2015. Retrieved from 
https://www.straitstimes.com/business/excitement-and-jitters-over-aec. 

Thianthai C, Thompson EC. (2008).Attitudes and awareness toward ASEAN: Findings of a ten 
nation survey.  

Research conducted on behalf of the ASEAN Foundation with support provided from the 
Government of the Republic of Korea. 
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ความคิดเห็นของครูในจังหวัดชายแดนติดกับชายแดนประเทศเพ่ือนบานอาเซียนส่ีประเทศเกี่ยวกับ 
การรวมตัวกันเปนอาเซียน 
 
Opinion of Teachers Living in Provinces Close to the Borders with 4 ASEAN Nations 
on ASEAN Integration 
 
ผูวิจัย    ดนัย  ปตตพงศ 

อาจารยประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง 
ทนงศักดิ์  เหมือนเตย  
อาจารยประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
ตะวันฉาย  คงรชต 
อาจารยประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยเชิงสำรวจน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ปจจัยพ้ืนฐานของประชากรไดแกครูท่ีอยูในจังหวัดติดกับ
ชายแดนประเทศเพ่ือนบานอาเซียนสี่ประเทศ 2) ความคิดเห็นของประชากรตอการรวมกันเปนประชาคมอาเซียน 
3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชากรจำแนกตามปจจัยพื ้นฐาน ขนาดกลุ มตัวอยางเทากับ 400 ราย             
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล สถิติที่ใชในการวิจัยประกอบดวยสถิติเชิงพรรณนา (ไดแก ความถี่ 
รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสถิติเชิงอนุมาน (ไดแก independent sample t-test และ 
การวิเคราะหความแปรปรวน) 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง อายุระหวาง 36-50 ป สมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี 
กิจกรรมที ่มีแสดงใหเห็นความตื ่นตัวในโรงเรียนที ่อยู ใกลชายแดนติดกับเพื ่อนบานประเทศเกี ่ยวกับอาเซียน            
ในสายตาของครูกลุมที่จะไดประโยชนจากการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนมากสุดไดแก บรรดาธุรกิจขนาด
ใหญ/ผูผลิต ประโยชนจากการรวมตัวกันเปนอาเซียนท่ีสำคัญคือ กลุมมีอำนาจตอรองทางการคามากขึ้นเม่ือเทียบ
กับประเทศหรือภูมิภาคอ่ืน จุดแข็งท่ีสำคัญท่ีสุดของอาเซียนคือการเปนภูมิภาคท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง 
จุดออนของอาเซียนท่ีสำคัญไดแกการท่ีประเทศสมาชิกมีความหลากหลายคอนขางมาก (เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 
เปนตน) กลุมตัวอยางไมเห็นดวยกับประเด็นสิ่งใดท่ีเกิดขึ้นในอาเซียนไมมีความสำคัญตอทาน อน่ึงกลุมตัวอยางท่ีมี
เพศ อายุ และสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนแตกตางกันในบาง
ประเด็น แตกลุมตัวอยางที่มาจากจังหวัดชายแดนติดประเทศอาเซียนทั้งสี่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรวมตัวกัน
แตกตางกันในท้ัง 5 ประเด็น 
 
คำสำคัญ : ครู, ประโยชน, จุดแข็ง, จุดออน, อาเซียน 
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Abstract 
The objectives of this survey research were to study 1) fundamental factors of teachers 

living in provinces close to borders with four ASEAN nations 2) their opinions on ASEAN 
integration 3) and compare their opinions based upon fundamental factors. Sample size used 
was 400 teachers. A set of questionnaire was used to collect the data. Statistics used in this 
study included both descriptive statistics (frequency, percentage, arithmetic mean and standard 
deviation) and inferential statistics (independent sample t-test and analysis of variance) 
  Outcome of the research revealed that the majority of samples were female, 36-50 
years of age, married, and bachelor degree graduates. Their schools’ activities indicated 
excitement and enthusiasm about ASEAN. According to the samples, large-scale 
enterprises/producers would be the group benefitted most from ASEAN while ASEAN most 
significant benefit was their more bargaining power as a group. Strength of ASEAN was their 
high economic growth rate while their members’ diversities were their main weakness. The 
respondents did not agree to the statement “What happened in ASEAN was not relevant to 
their citizens”. Finally, respondents with different sex, age and marital status did differ in 
their opinions on some aspects while respondents from the four regions did differ in their 
opinions in all 5 aspects related to ASEAN. 
 
Key words : teachers, benefits, strengths, weaknesses, ASEAN  
 

บทนำ 
 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งพัฒนามาจากการเปนสมาคมประชาชาติแหงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต (The Association of South East Asian Nations: ASEAN) มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ความเขาใจอันดีระหวางกันในภูมิภาค ธำรงไวซ่ึงสันติภาพ เสถียรภาพ และความม่ันคงทางการเมือง สรางสรรค
ความเจริญทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม การกินดีอยูดีบนพ้ืนฐานของความเสมอภาค
และผลประโยชนรวมกันของสมาชิก และเปดโอกาสใหคลายขอพิพาทระหวางประเทศสมาชิกอยางสันติ           
โดยสมาชิกของประชาคมไดกำหนดใหป พศ. 2558 เปนปท่ีประชาคมเกิดขึ้นอยางเปนทางการ 

 ผลกระทบและโอกาสท่ีไทยจะไดรับหลังเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคอื ปริมาณการคา การบริการ
ของไทยกับประเทศเพื ่อนบานอาเซียนจะขยายตัวมากขึ ้น จากการลดภาษี การเปดเสรีดานการคาสินคา            
การบริการ และการลงทุน นักลงทุนและผูสงออกจะมีโอกาสในการเขาถึงตลาดและยายฐานการผลิตท่ีกวางขึ้น 
การสงออกสินคาสะดวกขึ ้นผานระบบ ASEAN Single Window นอกจากน้ี การจัดตั ้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจะเปนโอกาสของไทยที่จะปรับตัวดานเศรษฐกิจ การศึกษา การบริหาร การพัฒนาคุณภาพทรัพยากร
มนุษย เพ่ือสนองตอบการเปลี ่ยนแปลงดานเศรษฐกิจการคาทั ้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก             
(กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2558) 

 เนื ่องดวยสภาพที ่ตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศไทยมีพื ้นที ่ต ิดกับประเทศเพื ่อนบานอาเซียนถึง                 
4 ประเทศ คือ เมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ดังน้ัน ผลกระทบและโอกาสท่ีคนไทยท่ีอาศัยอยูใกลชายแดน
จะไดรับหลังเปดประชาคมอาเซียนจึงนาจะมีสูงกวาประชาชนท่ีอาศัยอยูลึกเขามาภายในประเทศ จึงมีประเด็นท่ี
นาสนใจศึกษาวา คนไทยท่ีอาศัยอยูใกลชายแดน โดยเฉพาะอยางยิ่งครูท่ีจัดวาเปนบุคคลสำคัญท่ีมีสวนสรางและ
ตระเตรียมแรงงานของชาติ มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับประชาคมอาเซียนอยางไร โดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง
ประโยชนท่ีไดรับ จุดออน จุดแข็งของอาเซียน การเตรียมความพรอม ซ่ึงขอมูลท่ีไดสามารถนำไปใชประโยชนใน
การวางแผนการดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ หรือเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจไดตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยพื้นฐานของประชากร ไดแกครูที่อยูในจังหวัดติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบาน

อาเซียนสี่ประเทศ 
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชากรตอการรวมกันเปนประชาคมอาเซียน  
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชากรจำแนกตามปจจัยพ้ืนฐาน  

 
กรอบแนวคิดในการทำวิจัย 

           ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  จุลนี เทียนไทย (2551) ทำการสำรวจความรูและความเขาใจของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จำนวนรวม 2,170 คน ผลการศึกษาพบวานักศึกษาสวนใหญรวมท้ังไทยมอง
อาเซียนในดานบวก โดยนักศึกษาจากกัมพูชา ลาว และเวียดนามจะกระตือรือรนเปนพิเศษตอความรวมมือกับ
อาเซียน สิงคโปรมองอาเซียนท้ังบวกและลบควบคูกัน ขณะท่ีเมียนมาจะมีทัศนคติทางลบหรือมีความคลางแคลงใจ
กับอาเซียนมากกวาประเทศอื่น นอกจากนั้นยังพบวานักศึกษาอาเซียนรอยละ 88.5 คิดวาประเทศของตนได
ประโยชนจากการเปนสมาชิกอาเซียน และรอยละ 70 คิดวาตนจะไดประโยชนจากอาเซียน 

Straits Times (2015) หนังสือพิมพของสิงคโปรฉบับวันที ่ 15 ธันวาคม 2015 ไดทำการสำรวจความ
คิดเห็นของประชาชนจำนวน 655 รายจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ทางออนไลนพบวา 77.7%              
ของกลุมตัวอยางมีความเห็นวาการรวมตัวกันเปนประชาคมฯ จะทำใหกลุมมีความไดเปรียบในเชิงแขงขัน, 48.9% 
ของกลุมตัวอยางระบุวาอุปสรรคสำคัญของการรวมเปนประชาคมฯคือทัศนคตขิองผูคนในประเทศสมาชิก ในขณะท่ี 
23.8% ระบุวาประเด็นทางกฎหมายจะเปนอุปสรรคสำคญั และ 65.9% ของกลุมตัวอยางยอมรับวาตนเปนสวนหน่ึง
ของอาเซียน 
  Guido และคณะ (2015) ทำการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนเกี ่ยวกับการรวมตัวเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนใน 3 ประเทศไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร ขนาดกลุมตัวอยางรวม 1,256 คนโดย
คัดเลือกจากเมืองใหญจำนวน 11 เมืองใน 3 ประเทศ พบวารอยละ 85 ของกลุมตัวอยางท่ีเปนชาวมาเลเซียใหการ
สนับสนุนการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน รอยละ 83 ของกลุมตัวอยางท่ีเปนชาวอินโดนีเซียใหการสนับสนุน และ
รอยละ 73 ของกลุมตัวอยางท่ีเปนชาวสิงคโปรใหการสนับสนุน  
 

ปจจัยพื้นฐาน 
- ติดชายแดนประเทศ 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพ 
- การศึกษา 

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับอาเซียน 
- กลุมในประเทศที่ไดรับประโยชน 
- ประโยชนที่อาเซียนทั้งกลุมได 
- จุดแข็งของอาเซียน 
- จุดออนของอาเซียน 
- ความคิดเห็น 5 ขอ 
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วิธีการวิจัย 
 ประชากรกลุ มเปาหมาย ไดแก ครูที ่สอนอยูในจังหวัดชายแดนไทยติดกับประเทศเพื่อนบาน           

4 ประเทศ โดยเปนจังหวัดที่มีดานชายแดนถาวร (มี 6 จังหวัดของไทยติดกับชายแดนประเทศกัมพูชาแตมี  
5 จังหวัดท่ีมีดานชายแดนถาวร 6 จุด มี 11 จังหวัดของไทยติดกับชายแดนประเทศลาว แตมี 8 จังหวัดท่ีมี
ดานชายแดนถาวร 15 จุด มี 4 จังหวัดของไทยที่ติดกับชายแดนประเทศมาเลเซีย แตมีดานชายแดนถาวร
กระจายอยูในท้ัง 4 จังหวัด และมี 7 จังหวัดของไทยท่ีติดกับชายแดนประเทศเมียนมา แตมีเพียง 3 จังหวัดท่ี
มีดานชายแดนถาวรจำนวน 4 แหง)  

 ขนาดของกลุมตัวอยาง จากรายงานจำนวนครูอาจารยในระบบโรงเรียนทั้งประเทศเฉพาะในเขต
ภูมิภาคประจำปการศึกษา 2560 ท่ีรายงานโดยสำนักงานสถิติแหงชาติ พบวามีจำนวนท้ังสิ้น 551,099 คน 
ดังนั ้นจากตารางของทาโร ยามาเน (Yamane, Taro.,1967) ท่ีขนาดคลาดเคลื ่อน ± 5% พบวาขนาด
ตัวอยางเทากับ 400 คน 

การคัดเลือกตัวอยาง เปนแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) โดยในขั้นตอนแรกรวบรวม
รายชื่อโรงเรียนในแตละจังหวัดเปาหมาย จากนั้นทำการคัดเลือกโรงเรียนที่จะทำการแจกแบบสอบถาม           
โดยใชการคัดเลือกตัวอยางแบบสุม (random sampling) จากน้ันในแตละโรงเรียนทำการคัดเลือกตัวอยาง
แบบกำหนดโควตา(quota sampling) โดยมีโควตาแจกแบบสอบถาม 15 ชุดตอโรงเรียน โดยอาศัยตัวแทน
ของผูวิจัยซ่ึงไดแกพนักงานของธนาคารกรุงเทพรวมกับธนาคารอ่ืนๆ ในทองถิ่นเม่ือรวบรวมแบบสอบถามท่ี
กรอกขอมูลเรียบรอยแลว มาทำการกำหนดตัวเลขแบบสอบถาม และคัดเลือกแบบสอบถามอีกทีหน่ึงใหได 
400 ฉบับ โดยใชการคัดเลือกตัวอยางแบบเปนระบบ (systematic sampling)  

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแกแบบ สอบถามซึ่งไดผานการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(content validity) โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน โดยคำถามขอใดที่มีดัชนี I.O.C. (Item-Objective 
Congruence) ต่ำกวา 0.67 จะถูกตัดออก จากนั้นนำแบบสอบถามไปทำการทดสอบ (pre-test) กับกลุม
ตัวอยางจำนวน 30 ราย พบวาคา Cronbach’s alpha coefficient มีคา 0.761 

 สถิติท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวยสถิติเชิงพรรณนา (ไดแกคาความถี่ รอยละ) และสถิติเชิงอนุมาน 
(การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว)  

 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ปจจัยพ้ืนฐาน 

ปจจัยพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 
จากจังหวัดชายแดนติดประเทศ  
 - สหภาพเมียนมา 
 - กัมพูชา 
 - ลาว 
 - มาเลเซีย 

120 
89 
75 
66 

34.3 
25.4 
21.4 
18.9 

เพศ  
 - ชาย 
 - หญิง 

152 
198 

43.4 
56.6 

อายุ -นอยกวา 20 ป 
 -21 ถึง 35 ป 
 -36 ถึง 50 ป 

1 
146 
165 

0.3 
41.7 
47.1 
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ปจจัยพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 
 - 51 ถึง 60 ป 
 - มากกวา 60 ป 

37 
1 

10.6 
0.3 

สถานภาพ  
 - โสด 
 - สมรส 
 - หยา 
 - แยกกันอยู  

130 
187 
19 
14 

37.1 
53.4 
5.4 
4.0 

ระดับการศึกษา  
 - ไมเกินมัธยมศึกษาตอนตน 
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 - ปริญญาตรี 
 - ปริญญาโทหรือสูงกวา 

3 
7 

270 
70 

.9 
2.0 
77.1 
20.0 

ตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวารอยละ 34.3 ของครูมาจากจังหวัดชายแดนท่ีติดกับประเทศสหภาพเมียนมา 
รอยละ 25.4 มาจากจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชา รอยละ 21.4 มาจากจังหวัดชายแดนที่ติดกับ
ประเทศลาว และรอยละ 18.9 มาจากจังหวัดชายแดนที่อยูติดประเทศมาเลเซีย สวนใหญของครู (รอยละ 
56.6) เปนผูหญิง มีอายุระหวาง 36-50 ป (รอยละ 47.1) สถานภาพสมรส (รอยละ 53.4) และมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (รอยละ 77.1) ในสวนของกิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการรวมตัวกันเปนประชาคม
อาเซียนน้ัน มีแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 กิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียน 

ประเด็น ใช ไมใช 
1. โรงเรียนของทานมีกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับประชาคมอาเซียน  
   (ตย. อาเซียนคอนเนอร) ในชวงหกเดือนท่ีผานมา 

95.3 4.7 

2. โรงเรียนของทานมีการเพ่ิมจำนวนครูภาษาอังกฤษท่ีเปนชาวตางชาติ 
    ในรอบหน่ึงปท่ีผานมา 

76.3 23.7 

3. โรงเรียนของทานมีการเพ่ิมจำนวนครูภาษาอ่ืน (เชน กัมพูชา เมียนมา มาลาย)ู     
ท่ีมิใชครูภาษาอังกฤษในรอบหน่ึงปท่ีผานมา 

53.5 46.5 

4. โรงเรียนของทานไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนนักเรียน/  
    ครูกับโรงเรียนประเทศเพ่ือนบานในรอบหน่ึงปท่ีผานมา 

72.2 27.8 

 ตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นความตืน่ตัวของโรงเรียนท่ีอยูใกลชายแดนติดกับเพ่ือนบานประเทศอาเซียน 
โดยรอยละ 95.3 ของกลุมตัวอยางระบุวา ในรอบหกเดือนท่ีผานมา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ
ประชาคมอาเซียน รอยละ 76.3 ระบุวามีการเพิ่มจำนวนครูภาษาอังกฤษท่ีเปนชาวตางชาติ ในรอบหนึ่งป          
ที่ผานมา รอยละ 53.5 ระบุวามีการเพิ่มจำนวนครูภาษาอื่นที่มิใชภาษาอังกฤษในรอบหนึ่งปที่ผานมา และ
รอยละ 72.2 ของกลุมตัวอยางระบุวาทางโรงเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนนักเรียน/ครูกับโรงเรียนประเทศ
เพ่ือนบานในรอบหน่ึงปท่ีผานมา หากกำหนดใหกลุมท่ีไดประโยชนจากการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน
อันดับหนึ่งมีน้ำหนัก 2 และกลุมที่จะไดประโยชนจากการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนอันดับที่สองมี
น้ำหนัก 1 ผูวิจัยสามารถคำนวณหาคาถวงน้ำหนักสามารถแสดงไดดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 กลุมที่ไดประโยชนจากการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน  

 กลุมที่จะไดประโยชนจากการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนไดแก บรรดาธุรกิจขนาดใหญ/
ผูผลิต (392) ตามดวยบรรดาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (376) ตามดวยพอคาที่ซื้อมาขายไป (131)           
ในทำนองเดียวกัน หากกำหนดให 

 ประโยชนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งกลุมจะไดรับในอันดับที่หนึ่งมีน้ำหนัก 2 และกำหนดให
ประโยชนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งกลุมจะไดรับในอันดับที่สองเปน 1 ผูวิจัยสามารถคำนวณหาคาถวง
น้ำหนักสามารถแสดงไดดังตารางท่ี 4 

 
ตารางที่ 4 ประโยชนที่กลุมประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งกลุมจะไดรับ 

 ประโยชนจากการรวมตัวกันเปนอาเซียนอันดับแรกคือ กลุมมีอำนาจตอรองทางการคามากขึ้นเม่ือ
เทียบกับประเทศหรือภูมิภาคอ่ืน (241) ตามดวยขนาดของตลาดท่ีใหญขึ้น (232) และเกิดการกระตุนใหเกิด
การแขงขันและลดความไมมีประสิทธิภาพ (217) 

ในสวนของจุดแข็งของการรวมกันเปนประชาคมอาเซียนน้ัน ถากำหนดใหจุดแข็งท่ีไดรับเลอืกอันดับ
หน่ึงมีน้ำหนัก 2 และจุดแข็งท่ีไดรับเลือกอันดับสองมีน้ำหนัก 1 เราสามารถทราบคาถวงน้ำหนักของจุดแข็ง
ตางๆ แสดงไดดังตารางท่ี 5 
 

 
 

กลุมที่ไดประโยชน #rank1 #rank2 Weighted score 
1. บรรดาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 130 116 376 
2. บรรดาธุรกิจขนาดใหญ/ผูผลิต 140 112 392 
3. พอคาท่ีซ้ือมาขายไป 38 55 131 
4. ทุกๆคนในประเทศไทย 33 58 124 
5. ไมทราบ  9 7 25 
6. อ่ืนๆ  2 2 

ASEAN countries benefit #rank1 #rank2 Weighted 
score 

1. กลุมมีอำนาจการตอรองทางการคามากขึ้น 
เม่ือเทียบกับประเทศหรือภูมิภาคอ่ืน 

100 41 241 

2. ขนาดของตลาดท่ีใหญขึ้น 81 70 232 
3. กระตุนใหเกิดการแขงขัน และลดความไมมี
ประสิทธิภาพ 

77 63 217 

4. ผูบริโภคมีชองทางการเลือกบริโภคไดมากขึ้น 34 89 157 
5. การคาระหวางกันเปนไปโดยเสรี ไมมีภาษีหรือ
ขอจำกัดทางการคาอ่ืนๆ 

34 43 111 

6. โอกาสของการสรางความสัมพันธในระหวางกันเพ่ือ
ความผูกพันระหวางกันในอนาคต 

24 44 92 
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ตารางที่ 5 จุดแข็งของอาเซียน 
จุดแข็ง #rank1 #rank2 Weighted 

score 
1. เปนภูมิภาคท่ีความขัดแยงทางเผาพันธุมีนอย 103 39 245 
2. เปนภูมิภาคท่ีอยูติดจีนซ่ึงกำลงัจะกาวเปนผูนำทาง
เศรษฐกิจและการเมืองของโลก 

85 131 301 

3. เปนภูมิภาคท่ีความขัดแยงทางการเมืองมีนอย 55 68 178 
4. เปนภูมิภาคท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง 107 110 324 
5. อ่ืนๆ  2 2 

กลุมตัวอยางเห็นวาจุดแข็งท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีประชาคมอาเซียนมีไดแกการเปนภูมิภาคท่ีมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูง อยูใกลกับจีนซ่ึงกำลังจะกาวเปนผูนำทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ในสวนของจุดออนก็เชนกัน 
หากกำหนดให จุดออนที่ไดรับเลือกในอันดับหนึ่งมีน้ำหนัก 2 และจุดออนที่ไดรับเลือกในอันดับสองมีน้ำหนัก 1             
เราสามารถคำนวณหาคาเฉลี่ยถวงน้ำหนักจุดออนของการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนแสดงไดดังตารางท่ี 6 

 

ตารางที่ 6 จุดออนของอาเซียน 
จุดออน Weighted score 
1. ประเทศสมาชิกมีความหลากหลายคอนขางมาก (เชื่อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปน
ตน) 

176 

2. ประเทศสมาชิกมีปญหาภายใน (ทางใตของประเทศไทย ชนกลุมนอยในเมียนมา 
สังคมสูงอายุในสิงคโปร เปนตน) 

61 

3. ประเทศสมาชิกยังไมรวมมือกระทำการอยางหน่ึงอยางใดไปในทิศทางเดียวกัน 45 
4. อ่ืนๆ 39 

กลุ มตัวอยางเห็นวาจุดออนที ่สำคัญที ่สุดที ่ประชาคมอาเซียนมีไดแก ประเทศสมาชิกมีความ
หลากหลายคอนขางมาก (เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน) ในสวนของความคิดเห็นของการรวมกันเปน
ประชาคมอาเซียน แสดงไดดังตารางท่ี 7 

 

ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของการรวมกันเปนประชาคมอาเซียน 
หัวขอ/ประเด็น Mean S.D. แปลผล 

1. ทานคิดวาคนไทยสวนใหญยังไมพรอมกับการรวมกัน 
เปนประชาคมอาเซียน 

3.07 .996 มีความคดิเห็นกลางๆ 

2. ทานคิดวาสิ่งใดท่ีเกิดขึ้นในอาเซียนไมมีความสำคัญ 
ตอทาน 

2.55 .925 ไมเห็นดวย 

3. ทานคิดวาชีวิตของทานคงไมไดรับผลจากการรวมตัว 
กันเปนประชาคม 

2.65 .940 มีความคดิเห็นกลางๆ 

4. ทานคิดวารัฐบาลไดมีการเตรียมการหลายอยาง 
เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

3.21 1.014 มีความคดิเห็นกลางๆ 

5. ทานคิดวาคนไทยสวนใหญตั้งตารอคอยการรวมกัน 
เปนประชาคมอาเซียน 

3.29 .890 มีความคดิเห็นกลางๆ 
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 ตารางท่ี 7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นกลางๆ ในประเด็นทานคิดวาคนไทยสวน
ใหญยังไมพรอมกับการรวมกันเปนประชาคมอาเซียน ทานคิดวาชีวิตของทานคงไมไดรับผลจากการรวมตัว
กันเปนประชาคมอาเซียน ทานคิดวารัฐบาลไดมีการเตรียมการหลายอยางเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ทาน
คิดวาคนไทยสวนใหญตั้งตารอคอยการรวมกันเปนประชาคมอาเซียน แตในประเด็นทานคิดวาสิ่งใดท่ีเกิดขึ้น
ในอาเซียนไมมีความสำคัญตอทาน กลุมตัวอยางไมเห็นดวย กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
วาสิ่งท่ีเกิดขึ้นในอาเซียนน้ันมีความสำคัญ 
 

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในจังหวัดชายแดนจำแนกตามปจจัยพ้ืนฐาน  
ความคิดเห็น ชายแดน 

ประเทศ2 
เพศ1 อายุ2 สถานภาพ

2 
การศึกษา

2 

1. ทานคิดวาคนไทยสวนใหญยังไม
พรอมกับการรวมกันเปนประชาคม
อาเซียน 

Sig.=.000* Sig.=.422 Sig.=.062 Sig.=.041* Sig.=.094 

2. ทานคิดวาสิ่งใดท่ีเกิดขึ้นในอาเซียน
ไมมีความสำคัญตอทาน 

Sig.=.000* Sig.=.008* Sig.=.087 Sig.=.079 Sig.=.752 

3. ทานคิดวาชีวิตของทานคงไมไดรับ
ผลจากการรวมตัวกันเปนประชาคม 

Sig.=.000* Sig.=.069 Sig.=.210 Sig.=.144 Sig.=.130 

4. ทานคดิวารัฐบาลไดมีการ
เตรียมการหลายอยางเพ่ือเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

Sig.=.000* Sig.=.485 Sig.=.056 Sig.=.008* Sig.=.088 

5. ทานคิดวาคนไทยสวนใหญตั้งตารอ
คอยการรวมกันเปนประชาคมอาเซียน 

Sig.=.000* Sig.=.741 Sig.=.021* Sig=.448 Sig.=.609 

1-ใช independent sample t-test 2-ใชการวิเคราะหความแปรปรวน 
 ตารางท่ี 8 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีมีเพศ อายุ และสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

การรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนแตกตางกันในบางประเด็น แตกลุมตัวอยางท่ีมาจากจังหวัดชายแดนติด
ประเทศอาเซียนท้ังสี่มีความคิดเห็นเก่ียวกับการรวมตัวกันแตกตางกันในท้ัง 5 ประเด็น 

 

อภิปรายผล 
  ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา ครูมองวาการรวมกลุมเปนประชาคมอาเซียนใหประโยชนแกประเทศไทย
และแกตน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของจุลนี เทียนไทย (2551) ท่ีพบวานักศึกษาอาเซียนรอยละ 88.5 คิดวา
ประเทศของตนไดประโยชนจากการเปนสมาชิกอาเซียน และรอยละ 70 คิดวาตนจะไดประโยชนจาก
อาเซียน โดยกลุมทั้งกลุมจะไดประโยชนจากการมีอำนาจตอรองมากขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานสำรวจของ
หนังสือพิมพ The Straits Times ท่ีกลุมตัวอยางมีความเห็นวาการรวมตัวกันเปนประชาคมฯ จะทำใหกลุมมี
ความไดเปรียบในเชิงแขงขัน 
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ขอเสนอแนะ 
ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกผูริเริ่มกอกำเนิดประชาคมอาเซียนไดพยายามผลักด ันจน           

ในที่สุดประชาคมอาเซียนซ่ึงประกอบดวยสมาชิกทั้ง 10 ประเทศก็เกิดขึ้น การมีสวนรวมในประชาคมฯ             
โดยตัวแทนภาคตางๆ แทนท่ีจะเปนภาครัฐอยางเดียวชวยเปนแรงขับเคลื่อนใหอาเซียนกาวสูเปาหมายแหง
ความสำเร็จ ในงานวิจัยน้ีชี้ใหเห็นวาในโรงเรียนซ่ึงอยูไกลจากเมืองหลวงศูนยกลางความเจริญก็ยังมีบทบาท
จัดทำกิจกรรมตางๆ ใหเกิดขึ้น และปลูกฝงใหเด็กไทยเติบโตเปนพลเมืองของอาเซียนโดยสมบูรณในท่ีสุด 
  อนึ่งควรมีการสำรวจประชากรกลุมอื่นๆ ในประเทศไทยดวยวามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนอยางไร เพราะไมวาจะกลุมใด บุคคลใดก็ไมอาจหลีกเลี่ยงที่จะตองยอมรับวา ทุกคน ทุกกลุมลวน
เปนพลเมืองของอาเซียนท้ังสิ้น 

 
เอกสารอางอิง 
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ. (2558). ถามตอบ รอบรู  AEC 3600 . คนเมื ่อวันที ่ 21 ธันวาคม 2558,             

จาก https://www.bic.moe.go.th/images/stories/AEC_360.pdf 
Benny G, Yean TS, Ramli R. (2015). Public Opinion of the ASEAN Economic Community: An 
 exploratory Study in three ASEAN countries. International Journal of Asia-Pacific 
 Studies, 11(1): 85-114. January 2015. 
The Straits Times. (2015). Excitement and jitters over AEC. Retrieved 2015, December 21, from 
 https://www.straitstimes.com/business/excitement-and-jitters-over-aec 
Thianthai C, Thompson EC. (2008). Attitudes and awareness toward ASEAN: Findings of a ten 
 nation survey. Research conducted on behalf of the ASEAN Foundation with support 
 provided from the Government of the Republic of Korea. 
Yamane, Taro. (1967). Statistics, An Introductory Analysis, 2nd Ed., New York : Harper and Row.  

27

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



สมรรถนะการบริหารจัดการรถยนตบนทางดวนดวยระบบโลจิสตกิส 
 
Competency in car management on expressways through logistics. 
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บทคดัยอ 
ทางดวนในประเทศไทยเปนถนนท่ีเก็บคาผานทางมีการควบคุมจุดเขาออกของรถยนต แบงออกเปนทางหลวง

พิเศษระหวางเมืองท่ีกำกับดูแลโดยกรมทางหลวง และทางพิเศษท่ีกำกับดูแลโดยการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
ดำเนินงานโดยบริษัททางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ เปดใหบริการคร้ังแรกในป พ.ศ. 2524 ปจจุบันทางดวนท่ีเปดใชงาน
มีท้ังหมด 10 เสนทาง เปนทางพิเศษ 7 เสนทาง ทางหลวงพิเศษ 2 เสนทางปจจุบันสถานการณรถติดน้ันสวนใหญมา
จาดพฤติกรรมผูบริโภคโดยสวนใหญและรูปแบบการแกปญหาของผูใหบริการท่ีใหบริการจะตองมีแนวทางพัฒนาอยาง
เปนระบบเพ่ือควบคุม กำกับ และดูแลผูใชบริการใหไปในทิศทางเดียวกันโดยสามารถกำหนดแนวทางการแกปญหา
สามารถสรุปไดดังน้ี 

การกำหนดและพัฒนาระบบสมรรถนะการบริหารจัดการรถยนตบนทางดวนดวยระบบโลจิสติกส                
จากการศึกษาการกำหนดสมรรถนะ สรุปไดวา การกำหนดสมรรถนะของบุคคล องคกร สามารถกำหนดตามบทบาท
สายการบังคับบัญชาเพ่ือใหไดคุณภาพ/มาตรฐานคุณภาพสากลซ่ึงจะเปนขอกำหนดเพ่ือเปนเงือ่นไขในการเลือกกลุมและ
กำหนดคุณลักษณะของบุคคลไดตรงโดยมี 6 ขั้นตอนดังน้ี ขั้นตอนท่ี1 : การเปดตัวโครงการพัฒนาระบบสมรรถนะ 
(Competency Kick-off) ขั้นตอนท่ี2 : ศึกษารวบรวมขอมูลปจจุบันขององคกร (Organization Investigation and 
Diagnosis) ขั้นตอนท่ี3: การประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพ่ือพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Workshop) ขั้นตอนท่ี 4 
การใหคำปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Development& Coaching) ขั้นตอนท่ี5 : การรวบรวม
และจัดทำพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Profile & Dictionary) จัดทำการเทียบสมรรถนะหลักกับตำแหนงงาน 
(Core Competency Mapping with Job Position) โดยพิจารณาวาแตละตำแหนงควรจะมีระดับความสามารถ
มาตรฐานอยูในระดับใด และขั้นตอนท่ี 6 : การสื่อสารและการประเมินสมรรถนะ (Communication & Competency 
Assessment)  
 
คำสำคัญ : สมรรถนะ, ผูบริหารจัดการรถยนตบนทางดวน, ระบบโลจิสติกส 
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Abstract 
 The expressways in Thailand are toll roads that control the entry and exit points of cars. 
Divided into special highways between cities supervised by the Department of Highways And 
the expressway supervised by the Expressway Authority of Thailand Operated by the Bangkok 
Expressway and Metro Company The first service was opened in 1981. Currently, there are 10 
expressway routes. There are 7 expressways and 2 special highways. At present, the traffic 
congestion is mainly to observe the behavior of most consumers and the problem-solving 
forms of service providers that have to have systematic development guidelines to control, 
supervise and supervise the operators. Use the service in the same direction, which can specify 
the solution methods, can be summarized as follows. 
 Defining and developing car performance management systems on expressways with 
logistics From the study of competency determination, it can be concluded that the competency 
determination of an organization can be determined according to the role of the chain of 
command in order to achieve quality / international quality standards, which will be a 
requirement to be a condition in selecting groups and determining the characteristics of a 
person with 6 steps as follows. Step 1: Launch of the competency system development project 
Step 2: Study and gather current information of the organization Step 3: Performance system 
development workshop Step 4  Consultation for the development of the competency system 
Step 5: Compilation and preparation of a performance dictionary Prepare to compare the main 
competency with the position. By considering which levels of competence each level should 
have And Step 6: Communication and Performance Assessment 
 
Key words : competencies, motor vehicle executives on the highway, logistics system 
 

บทนำ 
ทางดวนในประเทศไทยเปนถนนท่ีเก็บคาผานทางมีการควบคุมจุดเขาออกของรถยนต แบงออกเปนทางหลวง

พิเศษระหวางเมืองท่ีกำกับดูแลโดยกรมทางหลวง และทางพิเศษท่ีกำกับดูแลโดยการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
ดำเนินงานโดยบริษัททางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ เปดใหบริการคร้ังแรกในป พ.ศ. 2524 ปจจุบันทางดวนท่ีเปดใชงาน
มีท้ังหมด 10 เสนทาง เปนทางพิเศษ 7 เสนทาง ทางหลวงพิเศษ 2 เสนทาง นอกจากน้ียังมี ทางยกระดับอุตราภิมุข เปน
ทางหลวงท่ีมีลักษณะเปนทางดวน โดยบางชวงเปนทางหลวงแผนดิน บางชวงเปนทางหลวงสัมปทานซ่ึงอยูในความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวงและ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด ปจจุบันสถานการณรถติดน้ันสวนใหญมาจาด
พฤติกรรมผูบริโภคโดยสวนใหญและรูปแบบการแกปญหาของผูใหบริการ โดยผูใหบริการนำระบบอีซ่ีพารท(Easy pass) 
มาใชงานน้ันมีประโยชนเปนอยางมากแตในความเปนประโยชนและความสะดวกน้ันกลับไมไดทำใหแกปญหาการจราจร
ติดขันไดอยาจริงจัง ระบบอีซ่ีพารท(Easy pass) ประกอบดวยอะไรบางระบบ EASY PASS ท่ีเราไดเห็นกันและรูจักกัน
น้ันจะพบเหน็ไดบนทางดวนกับการชวยอำนวยความสะดวกสามารถผานแขนก้ันรถไดในเวลาจำกัดเพ่ือลดปริมาณรถท่ี
หนาแนน ซ่ึงมีการใชงานระบบน้ีในชวงไมก่ีปท่ีผานมา เรามาทำความรูจักกันดีกวาวาอันท่ีจริงแลวระบบ EASY PASS 
น้ันคือ ชื่อบัตรท่ีใชในระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติ (ETC : Electronic Toll Collection System) โดยเปนระบบเก็บ
เงินท่ีใชเทคโนโลยีใหมลาสดุท่ีการทางพิเศษแหงประเทศไทย นำมาใชแกปญหารถติดบริเวณหนาดานถือไดวาเปนระบบ
ท่ีใชในการเก็บคาผานทางดวนดวยระบบอัตโนมัตน้ัินไดผล ซ่ึงระบบน้ีเปนเทคโนโลยีท่ีถูกนำมาใชสำหรับแกปญหารถติด
สะสมบริเวณหนาทางเขาเพ่ือชำระเงินหรือบริเวณดานเก็บเงินของทางดวนในสวนการทำงานบนทางดวน ผูท่ีใหบริการ
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จะตองมีแนวทางพัฒนาอยางเปนระบบเพ่ือควบคุม กำกับ และดูแลผูใชบริการใหไปในทิศทางเดียวกันโดยสามารถ
กำหนดแนวทางการแกปญหาสามารถสรุปไดดงัน้ี  

สมรรถนะท่ีเก่ียวของมีนักวิชาการหลากหลายภาคสวนท้ังภายในและภายนอกประเทศไดใหความหมายของคำ
วาสมรรถนะ (Competency) ไวมากมาย โดยสรุปไดดังน้ี  
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 

เดชา เดชะวัฒนไพศาล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร . 2555. ออนไลน;อางอิงจาก เดชาเดชะ
วัฒนไพศาล.2543) กลาววา“สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ ความรูและ ความสามารถหรือพฤติกรรมของบุคลากร              
ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานใดงานหน่ึง กลาวคือ ในการทำงานหน่ึงๆ เราตองรูอะไร เม่ือมีความรูหรือขอมูลแลวเราตองรู
วาจะทำงานน้ันๆ อยางไร และเราควรมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะเฉพาะอยางไรจึงจะทำงานไดอยางประสบ
ความสำเร็จ ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีจะชวยใหองคกร ทราบวาคุณสมบัติหรือคุณลักษณะท่ีดีในการทำงานของบุคลากรในองคกร 
(Superior Performer) น้ันเปนอยางไร 

อุกฤษณ กาญจนเกตุ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 2555: ออนไลน;อางอิงจาก อุกฤษณ กาญ
จนเกตุ. 2543) หมายถึง ความสามารถ ความชํานาญดานตางๆ ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีสำคัญท่ีทำใหบุคคลสามารถ
กระทำการหรืองดเวนการกระทำในกิจการใดๆ ใหประสบความสำเร็จหรือลมเหลว ซ่ึงความสามารถเหลาน้ีไดมาจาก
การ เรียนรู ประสบการณการฝกฝนและการปฏิบัติจนเปนนิสัย 

ณรงควิทย แสนทอง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร . 2555: ออนไลน;อางอิงจาก เดวิด แมคคลีแลนด 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 2555: online; อางอิงจาก ณรงควิทย แสนทอง. 2545) หมายถึง ความรู 
ความสามารถ ทักษะ และแรงจูงใจท่ีมีความสัมพันธและสงผลกระทบตอความสำเร็จของเปาหมายของงานในตำแหนง
น้ันๆ สมรรถนะแตละตัวจะมีความสำคัญตองานแตละงานแตกตางกันไป  

เดวิด แมคคลีแลนด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร . 2555: ออนไลน ; อางอิงจาก David C. 
McClelland.1970) หมายถึงคุณลักษณะ ท่ีซอนอยูภายในตัวบุคคล ซ่ึงคุณลักษณะเหลาน้ีจะเปนตัวผลักดันใหบุคคล
สามารถสรางผลการ ปฏิบัติงานในงานท่ีตนรับผิดชอบใหสูงกวาหรือเหนือกวาเกณฑ/เปาหมายท่ีกำหนดไว 

Spencer and Spencer (1993 : 9 - 11) ไดกำหนดคุณลักษณะของ สมรรถนะ ของบุคคล ท่ีอยูในเบื้องลึกและฝง
แนนเปนแนวพฤติกรรมแนวความคิดท่ีจะนำไปใชในสถานการณตาง ๆ โดยสามารถแบงไดเปน 5 ลักษณะ(Characteristics) 

1. ความรู (Knowledge) หมายถึงขอมูลหรือองคความรูอยางเฉพาะเจาะจงท่ีบุคคลน่ันๆ มีความรูเปน
สมรรถนะท่ีซับซอน การวัดความรูโดยการทดสอบบอยคร้ังไมสามารถพยากรณการทำงานไดท้ังน้ีเปนเพราะประการแรก
การทดสอบเปนการวัดความจำ ประการท่ีสองเปนการวัดคาแสดงออกในสถานการณตาง ๆ อยางไรโดยไมไดวัด
ความสามารถในการใชความรูน้ันเปนพ้ืนฐาน ประการท่ีสามการทดสอบความรูเปนเพียงการพยากรณความสามารถท่ี
จะทำแตไมไดวัดวาบุคคลน่ันจะลงมาทำ 

2. ทักษะ (Skill) เปนความสามารถในการทางานท่ีใชความสามารถทางรางกาย เชน หมอฟน สามารถใสฟน
โดยไมทาใหคนไขกลัว หรือความสามารถในกระบวนการทางความคิด (Mental or Cognitive) เชน ความคิดใน              
เชิงวิเคราะหความคิดรวบยอด (Conceptual Thinking) เปนตน 

3. อัตมโนทัศน (Self Concept) หมายถึง ทัศนคติ  (Attitudes) คานิยม (Values) หรือจินตนาการ (Self-
Concept) เชน การท่ีเปนคนท่ีเชื่อมันในตนเองสูง ก็จะเปนคนท่ีเชื่อวาตนเอง สามารถทาในสิ่งท่ีมีประสิทธิภาพไดในหลายๆ 
สถานการณ สวนคานิยมเปนแรงบันดาลใจให แสดงพฤติกรรมท่ีสามารถพยากรณลวงหนาได เชน บุคคลท่ีมีคานิยมเปนผู
นาก็แสดงพฤติกรรมออกเปนผูนำดังน้ันเม่ือเขากลาวถึงงานท่ีทำก็จะมองไปวางานน่ันควรจะดีกวาเดิมอยางไร 
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4. คุณลักษณะเฉพาะ (Traits) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ (Physical) และลักษณะ นิสัยของบุคคลท่ีตอง
แสดงออกตอสถานการณตาง ๆ เปนรูปแบบอยางน่ัน ๆสม่ำเสมอ เชน การมีปฏิกิริยาท่ีรวดเร็วมีสายตาดีเปนลักษณะ
ทางรางกายของนักบินหรือการมีความสามารถในการควบคุมตนเองและการมีความคิดริเร่ิมทำใหมีความสามารถ
แกปญหาภายใตความกดดันตาง ๆ สิ่งเหลาน้ีเปนสมรรถนะของผูบริหารท่ีประสบความสำเร็จ 

5. แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลคิดคานึงถึง หรือตองการซ่ึงเปนแรงขับ ใหแสดงพฤติกรรมเปน
แรงจูงใจเปนแรงสงเสริมใหเลือกจะทำหรือแสดงพฤติกรรมเพ่ือใหบรรลุเปาประสงคท่ีตองการและเปนสาเหตุท่ีทำใหแต
ละบุคคลแสดงพฤติกรรมแตกตางกัน เชน คนท่ีมีลักษณะมุงม่ันตอความสำเร็จสูง (Achievement) ก็จะเปนคนท่ี
ตั้งเปาหมายกับตนเองอยางทาทาย 

เดวิด แมคคลีแลนด (McClelland. 1973 : 87) ไดใหคำจากดความไววา สมรรถนะคือบุคลิกท่ีซอนอยูภายใน
ปจเจกบุคคลซ่ึงสามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลสรางผลการปฏิบัติงานท่ีดีตามเกณฑท่ีกำหนดในงานท่ีรับผิดชอบโดย
สามารถแสดงความสัมพันธของสมรรถนะท้ัง 5 คุณลักษณะ ดังกลาวดวยภาพตอไปน้ี 

คุณลักษณะของบุคคลน้ันเปรียบเสมือนภูเขานาแข็งท่ีลอยอยูในน้ำโดยมีสวนหน่ึงท่ีเปนสวนนอยลอยอยูเหนือ
น้ำซ่ึงสามารถสังเกตและวัดไดงาย ไดแก ความรูสาขาตางๆ ท่ีไดเรียนมา (Knowledge) และสวนของทักษะ ไดแก 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญพิเศษดานตาง ๆ (Skill) สำหรับสวนของภูเขานาแข็งท่ีจมอยูใตน้ำซ่ึงเปนสวนท่ีมีปริมาณ
มากกวาน้ันเปนสวนท่ีไมอาจสังเกตไดชัดเจนและวัดไดยากกวาและเปนสวนท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลมากกวา 
ไดแก บทบาทท่ีแสดงออกตอสังคม (Social Role) ภาพลักษณของบุคคลท่ีมีตอตนเอง (Self Image) คุณลักษณะสวน
บุคคล (Trait) และแรงจูงใจ (Motive) สวนท่ีอยูเหนือน้ำเปนสวนท่ีมีความสัมพันธกับเชาวนปญญาของบุคคลซ่ึงการท่ี
บุคคลมีความฉลาดสามารถเรียนรูองคความรูตางๆ และทักษะไดน้ัน ยังไมเพียงพอท่ีจะทำใหมีผลการปฏิบัติงานท่ีโดด
เดนจึงจำเปนตองมีแรงผลักดันเบื้องลึกคุณลักษณะสวนบุคคลภาพลักษณของบุคคลท่ีมีตอตนเองและบทบาทท่ี
แสดงออกตอสังคมอยางเหมาะสมดวยจึงจะทาใหบุคคลกลายเปนผูท่ีมีผลงานโดดเดนได 

ณรงควิทย แสนทอง (2546 : 27) สมรรถนะ หมายถึงความสามารถหรือสมรรถนะของ ผูดำรงตำแหนงงานท่ี
งานน้ัน ๆ ตองการคำวา Competency น้ีไมไดหมายถึงเฉพาะพฤติกรรมแตจะมองลึกไปถึงความเชื่อทัศนคตินิสัยสวน
ลึกของตนดวย ดังน้ันสมรรถนะ คือ ความรูทักษะและพฤตินิสัยท่ีจำเปนตอการทำงานของบุคคลใหประสบผลสำเร็จสูง
กวามาตรฐานท่ัวไป ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 ประการดังน้ี 

1. ความรู (Knowledge) คือ สิ่งท่ีองคการตองการให “รู” เชน ความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบของทาง
ราชการท่ีนำมาปฏิบัติในองคการทักษะ(Skill) คือสิ่งท่ีองคการตองการให“ทำ” เชน ทักษะการใชเทคโนโลยีซ่ึงเปน
ทักษะท่ีจะตองฝกฝนจนเกิดความชานาญกอนนาไปใชงาน 

2. พฤตินิสัยท่ีพึงปรารถนา (Attributes) คือสิ่งท่ีองคการตองการให“เปน” เชน ความใฝรูความซ่ือสัตยและ
ความมุงมันในความสำเร็จ จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะสรุปไดวา สมรรถนะเปนพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงจะมี
ความรูทักษะ พฤติกรรมท่ีแตกตางกนขึ้นอยูกับวาใครจะสามารถดึงตัวตนของตนเองหรือเขาใจในความคิดของตัวเองได
มากนอยเพียงไรซ่ึงบางสวนเปนพฤติกรรมท่ีแอบแฝงจะเห็นรูไดเม่ือไดเกิดเหตุการณตองคิดหรือตดัสินใจความโดดเดน
จึงจะแสดงออกมา 
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ความสำคัญของสมรรถนะ 
ปจจุบันในการปฏิบัติงานขององคกรใหความสำคัญมุงเนนความสามารถดานเทคนิคและวิชาชีพมากขึ้นควบคู

กบการเนนการปฏิบัติงานรวมกันเปนกลุมเปนทีมงานท่ีตองทำรวมกันโดยอยูภายใตโครงการตาง ๆ ซ่ึงสอดรับกับการ
แขงขันในยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ดวยเหตุผลดังกลาวการเพ่ิมสมรรถนะการงานจึงถูกนามาใชเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลในการ ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
สุรพงษ มาลี (2549 : 19 - 20) กลาวถึง ความสำคัญของสมรรถนะไว 4 ประการ ดังน้ี 

1. ชวยใหองคกรใหความสนใจตอพฤติกรรมและทักษะท่ีเก่ียวของกับความสำคัญของงานอยางแทจริงสามารถ
ชี้จุดแข็งของบุคคลท่ีสามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและระบุจุดออนหรือจุดท่ีตองไดรับการพัฒนาและปรับปรุง 

2. สรางความม่ันใจวาการพัฒนาน้ันมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรขององคกรชวยใหองคกรประสบ
ความสำเร็จ 

3. ชวยใหการใชทรัพยากรสำหรับการพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้นการพัฒนาทักษะและพฤติกรรมท่ีชวย
สนับสนุนยุทธศาสตรและสอดคลองกบวัฒนธรรมขององคกรจะชวยใหองคกรใชทรัพยากรเร่ืองงบประมาณและเวลาได
อยางเกิดประโยชนสูงสุด 

4. ใชเปนกรอบในการพัฒนาสำหรับผูบังคับบัญชาและผูท่ีสอนงานทำหนาท่ีในการใหขอมูลยอนกลับเก่ียวกับ
ผลงานแกผูใตบังคับบัญชาโดยกรอบสมรรถนะจะชวยใหผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชามีความเขาใจตรงกันวา 
สมรรถนะใดท่ีจะนำไปสูการทำงานใหประสบความสำเร็จ 

จากการศึกษาความสำคัญของสมรรถนะสรุปไดวา สมรรถนะมีความสำคัญในตัวตนของแตละคนซ่ึงจะทำให
เห็นไดถึง ทักษะ ความรูความสามารถท่ีสามารถถายทอดออกมาใหเห็นในการปฏิบัติงานท่ีมีศักยภาพน้ันเองหากองคกร
สามารถจัดสรรคนใหตรงกับความสามารถความถนัดของแตละบุคคลจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น 
ประเภทของสมรรถนะ 
จิรประภา อัครบวร (2549 : 68) กลาวถึง สมรรถนะในตาแหนงหน่ึง ๆ จะประกอบไป ดวย 3 ประเภท ไดแก 
 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ พฤติกรรมท่ีดีท่ีทุกคนในองคการตองมีเพ่ือแสดงถึงวัฒนธรรม
และหลักนิยมขององคการ 
 2. สมรรถนะบริหาร (Professional Competency) คือ คุณสมบัติความสามารถดานการบริหารท่ีบุคลากรใน
องคการทุกคนจำเปนตองมีในการทำงานเพ่ือใหงานสำเร็จและสอดคลองกับแผนกลยุทธ วิสัยทัศน ขององคการ 
 3. สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical Competency) คือ ทักษะดานวิชาชีพท่ีจำเปนในการนำไปปฏิบัติงานให
บรรลุผลสำเร็จโดยจะแตกตางกันตามลักษณะงานโดยสามารถจำแนกได 
 สวนยอยไดแกสมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก (Core Technical Competency) และสมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะ
(Specific technical competency) 
ณรงควิทย แสนทอง (2547 : 10-11) กลาวถึง ประเภทของสมรรถนะตามแหลงท่ีมามี 3 ประเภท คือ 
 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีอาจสะทอนใหเห็นถึงความรูทักษะ 
ทัศนคติความเชื่อและอุปนิสัยของคนในองคการโดยรวมทีจะชวยสนับสนุนใหองคการบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนได 
 2. สมรรถนะประจากลุมงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรู
ทักษะ ทัศนคติความเชื่อและอุปนิสัยทีจะชวยสงเสริมใหคนๆ น้ันสามารถสรางผลงานในการปฏิบัติงานตำแหนงน้ัน ๆ 
ไดสูงกวามาตรฐาน  
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3. สมรรถนะสวนบุคคล (Personal Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรู
ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยท่ีทาใหบุคคลคนน้ันมีความสามารถในการทำสิ่งหน่ึงสิ่งใดไดโดดเดนกวาคนอ่ืนท่ัวไป 
เท้ือน ทองแกว (2545 : 35 - 43) กลาววา ประเภทของสมรรถนะมี 5 ประเภท คือ 
 1. สมรรถนะสวนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะท่ีแตละคนมีเปนความสามารถ
เฉพาะตัวนอ่ืนไมสามารถลอกเลียนแบบได 
 2. สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการทำงานในตำแหนงหรือ
บทบาทเฉพาะตัว 
 3. สมรรถนะองคการ (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษเฉพาะองคการน้ัน
เทาน้ัน 
 4. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถสำคัญท่ีบุคคลตองมีหรือตองทำเพ่ือให
บรรลุผลตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
 5. สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีมีตามหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบคำแหนงหนาท่ีอาจเหมือนแตความสามารถตามหนาท่ีตางกัน 
ณรงควิทย แสนทอง (2547 : 10-11) ไดทำการแบงสมรรถนะออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรูทักษะ 
ทัศนคติความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองคการโดยรวมท่ีจะชวยสนับสนุนใหองคการบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนได 
 2. สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรู 
ทักษะ ทัศนคตคิวามเชื่อ และอุปนิสัยท่ีจะชวยสงเสริมใหคนน้ันๆ สามารถสรางผลงานในการปฏิบัติงานตำแหนงน้ันๆ 
ไดสูงกวามาตรฐาน  

3. สมรรถนะสวนบุคคล (Personal Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรู 
ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัยท่ีทาใหบุคคลน้ันมีความสามารถในการทำสิ่งใดสิ่งหน่ึงไดโดดเดนกวาคนท่ัวไป เชน 
สามารถอาศัยอยูกับแมงปองหรืออสรพิษได เปนตน ซ่ึงเรามักจะเรียกสมรรถนะสวนบุคคลวาความสามารถพิเศษสวนบุคคล 
จิรประภา อัครบวร (2549 : 68) กลาวถึง สมรรถนะในตำแหนงหน่ึงๆ จะประกอบไปดวย 3 ประเภท ไดแก 
 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ พฤติกรรมท่ีดีท่ีทุกคนในองคการตองมีเพ่ือแสดงถึงวัฒนธรรม
และหลักนิยมขององคการ 
 2. สมรรถนะบริหาร (Professional Competency) คือ คุณสมบัติความสามารถดานการบริหารท่ีบุคลากรใน
องคการจำเปนตองมีในการทำงานเพ่ือใหงานสำเร็จและสอดคลองกับแผนกลยุทธ วิสัยทัศน ขององคการ 
 3. สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical Competency) คือ ทักษะดานวิชาชีพท่ีจำเปนในการนำไปปฏิบัติงานให
บรรลุผลสำเร็จโดยจะแตกตางกันตามลักษณะงานโดยสามารถจำแนกได 2 สวนยอย ไดแกสมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก 
(Core Technical Competency) และสมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะ (Specific Technical Competency) 
 จากการศึกษาประเภทของสมรรถนะ สรุปไดวา สมรรถนะสามารถแบงไดหลายประเภทตามลักษณะงานหรือ
ความสามารถซ่ึงขึ้นอยูกบการปฏิบัติงานท่ีจะตองใชความสามารถเฉพาะโดยแบงเปน 3 หลัก คือ สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะบริหาร และสมรรถนะเชิงเทคนิค ซ่ึงจะทำใหองคกรสามารถกำหนดประเภทเพ่ือจัดคนใหตรงกับลักษณะน้ัันๆ 
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การกำหนดสมรรถนะ 
 อเนก เทียนบูชา(2552 : 34 - 37) กลาวถึง สรุปผลการวิจัยถึงแนวทางในการกำหนดระดับของสมรรถนะหรือ
Proficiency Scales และ Behavioral Indicators ในการพัฒนามาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพสำหรับ
ประเทศไทยวามีดวยกันหลายวิธีแนวทางในการกำหนดระดับสมรรถนะ (Competency) ท่ีนิยมใชกันมีอยู 3 วิธี
โดยท่ัวไปมักนำหลักการแบงสเกล (Scale) ออกเปน 5 ระดับ หรือท่ีนิยมเรียกวา 5-Point Scale มาเปนแนวทางในการ
กำหนดระดับของ สมรรถนะแตละแบบ ไดแก 

1. กำหนดตามบทบาทสายการบังคบับัญชา ไดแก 
  1.1 ระดับพนักงาน(Support Staff) เปนระดับท่ีองคกรคาดหวังใหพนักงานกลุมน้ี เกิดทักษะและ
ความชานาญในงานท่ีรับผิดชอบ 
  1.2 ระดับหัวหนางาน (Supervisor) เปนระดับท่ีองคกรคาดหวังใหพนักงานในระดับน้ีสามารถสอน
งานได เปนระดับท่ีมีความรูทักษะและความชำนาญในงานเปนอยางดีจนสามารถสอนงานพนักงานอ่ืน(โดยเฉพาะ
พนักงานระดับสนับสนุน)ได 
  1.3 ระดับผูเชี่ยวชาญ (Professional) เน่ืองจากเปนผูท่ีมีความรู ทักษะ และความ เชี่ยวชาญในงานดี
เลิศแตอาจจะขาดทักษะในดานการบริหาร ดังน้ัน สมรรถนะของพนักงานในกลุมน้ี จะมุงเนนท่ีความสามารถในการนำ
ความรู ทักษะและความเชี่ยวชาญของตนมาสรางหรือปรับปรุงวิธีการทำงานในหนวยงานของตน 
  1.4 ระดับผูบริหาร(Manager) เปนกลุมผูบริหารระดับสูงท่ีองคกรคาดหวังใหมีความสามารถในการ
วางแผนและจัดระบบงาน 
  1.5 ระดับผูบริหารระดับสูงสุด (Top Executive) เปนกลุมผูบริหารสูงสุดท่ีกำหนดทิศทางและ           
กลยุทธขององคกร 
 2. กำหนดตามความเชี่ยวชาญ (Expert Model) ใชความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการจัดระดับพฤติกรรม 
โดยท่ัวไปมักมี5 ระดับจากระดับต่ำสุดถึงระดับสูงซ่ึงบางตารางอาจแบงถึง 6 ระดับ โดยระดับสูงสุดคือปรมาจารยหรือ
ผูรูจริงซ่ึงในระดับท่ีสูงกวาขั้นเชี่ยวชาญ 
 3. กำหนดตามเกณฑคุณภาพ/มาตรฐานคุณภาพสากล (Global Scale) โดยการแบง ระดับสมรรถนะจะ
คลายๆ กับการหนดตามความเชี่ยวชาญขางตน โดยเร่ิมตนจากระดับต่ำสุดไปถึงสูงสุด ดังน้ีคือ 
  3.1 ยังทำไมไดตามมาตรฐาน (Not Meet Standard)  
  3.2 ทำไดตามมาตรฐานท่ีกำหนดบางสวน (Partially Meet Standard) 
  3.3 ทำไดตามมาตรฐานท่ีกำหนด (Meet Standard) 
  3.4 ทำไดสูงกวามาตรฐานท่ีกำหนด (Exceeds Standard) 
  3.5 ทำไดสูงกวามาตรฐานท่ีกำหนดมาก (Substantially Exceeds Stansard) 
 การกำหนดและพัฒนาระบบสมรรถนะขององคกรทำไดหลายวิธี เชน วาจางท่ีปรึกษาใหมาชวยดาเนินการจัด
ทาระบบสมรรถนะหรือแตงตั้งคณะทำงานภายในขึ้นมาศึกษาและรวมกันพัฒนาก็ไดซ่ึงแตละวิธีก็มีขอจำกัดแตกตางกัน
ในท่ีน้ีจะขอนำเสนอขั้นตอนการกำหนดและพัฒนาระบบสมรรถนะท่ีเปนรูปธรรมและคิดวามีประสิทธิผลจึงขอเสนอ
ขั้นตอนการพัฒนาระบบ สมรรถนะการบริหารจัดการรถยนตบนทางดวนดวยระบบโลจิสติกส ดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี1 : การเปดตัวโครงการพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Kick-off) เร่ิมดวยขั้นตอนการเปดตัว
โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะซ่ึงเปนขั้นตอนแรกท่ีมีความสำคัญมากโดยองคกรควรเชิญทีมงานท่ีปรึกษาหรือวิทยากร
ท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเก่ียวกับระบบ สมรรถนะ มาเปนวิทยากรเพ่ือใหความรูเก่ียวกับแนวคิดของระบบสมรรถนะ
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และแผนการดำเนินงานของโครงการแกผูบริหารระดับตน – สูงวัตถุประสงคของขั้นตอนน้ีก็เพ่ือใหผูบริหาร ทุกระดับทุก
คนมีวามรูความเขาใจเก่ียวกับระบบสมรรถนะความสำคัญและประโยชน รวมท้ังแผนการดำเนินงานของโครงการและ
คาดหวังวาผูบริหารทุกทานจะไปถายทอดความรูตอใหกับผูใตบังคับบัญชารับและสามารถตอบคำถามหรือขอสงสัยใน
เบื้องตนได รวมท้ังสามารถใหความเห็น/ขอเสนอแนะในการ พัฒนาระบบสมรรถนะไดอยางถูกตองและตรงกับ
วัตถุประสงค กลุมเปาหมายควรเปนผูบริหารตั้งแตระดับหัวหนากลุมงาน หัวหนาฝาย รองผูอำนวยการจนถึงผูบริหาร
ระดับสูงและคณะทำงานพัฒนาระบบสมรรถนะเปนตน 
 ขั้นตอนท่ี2 : ศึกษารวบรวมขอมูลปจจุบันขององคกร (Organization Investigation and Diagnosis) ทีมท่ี
ปรึกษาและคณะทำงานฯ ศึกษารวบรวมขอมูลปจจุบันขององคกรเก่ียวกับนโยบาย วิสัยทัศนพันธกิจ ยุทธศาสตรการ
บริหารงาน วัฒนธรรมองคกรระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลสมรรถนะท่ีผูบริหารคาดหวังจากบุคลากร และขอมูลท่ัวๆ 
ไปโดยทำการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร คูมือ Website สัมภาษณผูบริหารระดับสูงใชแบบสอบถามกับบุคลากรระดับ
ตาง ๆ ขององคกรรวมท้ังศึกษาระบบสมรรถนะจากสถาบันองคกรคูแขง หรือองคกรท่ีมีโครงสรางภารกิจ การ
ดำเนินงานคลายคลึง/ใกลเคียงกบองคกรของเราเพ่ือนำมาวิเคราะหและเปนแนวทางในการใหคำปรึกษาและกำหนด
สมรรถนะของบุคลากรใหถูกตอง เหมาะสม และทาทายมากขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกับองคกรตางๆ 
 ขั้นตอนท่ี 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Workshop) ในขั้นตอนน้ีควรมี
การจัดประชุมเชงิปฏิบตัิการเพ่ือพัฒนาระบบสมรรถนะขององคกร เชิญผูบริหารระดับสูงตั้งแตหัวหนา/ผูอำนวยการ/คณบดี 
ขึ้นไปมารวมกำหนดสมรรถนะองคกร (Organizational Competency) และคนหาสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
ท้ังน้ีเพราะ ผูบริหารระดับสูงจะทราบวิสัยทัศนพันธกิจ ยุทธศาสตร ทิศทางนโยบายและเปาหมายในการดำเนินงานของ
องคกรรวมท้ังปญหาอุปสรรคตาง ๆ อยางดีจึงกำหนดสมรรถนะขององคกรไดชัดเจนและตรงประเด็นมากกวาบุคลากร
กลุมอ่ืน ๆ เม่ือกำหนดสมรรถนะองคกรและสมรรถนะหลักเสร็จเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปก็ควรกำหนดสมรรถนะตามสาย
วิชาชีพ (Functional Competency) ท้ังสมรรถนะรวมและสมรรถนะเฉพาะทางของแตละสายวิชาชีพ (Common & 
Specific Functional Competency) โดยกลุมเปาหมายควรเปนบุคคล (Key Persons) ท่ีเปนตัวแทนจากสายวิชาชีพตาง  ๆ
 ขั้นตอนท่ี 4 การใหคำปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Development& Coaching) 
ภายหลังจากจบการประชุมเชิงปฏิบัติการแลวคณะท่ีปรึกษา/วิทยากรควรมอบหมายให คณะทำงานแตละสายวิชาชีพ
กลับไปปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะตามสายวิชาชีพของตนประมาณ 1-2 สัปดาหเพ่ือเตรียมกลับมารวมพัฒนากับทีมท่ี
ปรึกษา/วิทยากร หลังจากน้ัน คณะท่ีปรึกษา/วิทยากรควรใหคำปรึกษาและชี้แนะ (Competency Consulting & 
Coaching) การพัฒนาสมรรถนะในแตละวิชาชีพใหถูกตองและมีความสมบูรณมากขึ้นพรอมกบการเทียบกับสมรรถนะตาม 
สายวิชาชีพกับตำแหนงงาน (Functional Competency Mapping with Job Position) 
 ขั้นตอนท่ี 5 การรวบรวมและจัดทำพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Profile & Dictionary) คณะท่ี
ปรึกษาและคณะทำงานพัฒนาระบบสมรรถนะขององคกร รวมกันทบทวนสมรรถนะหลักขององคกร การจัดทำ
พจนานุกรมสมรรถนะแตละตัว (คำอธิบายรายละเอียด พฤติกรรมเพ่ิมเติม วิธีการประเมินผลและแนวทางการพัฒนา) 
และจัดทำการเทียบสมรรถนะหลักกับตำแหนงงาน (Core Competency Mapping with Job Position) โดยพิจารณา
วาแตละตำแหนงควรจะมีระดับความสามารถมาตรฐานอยูในระดับใดคณะท่ีปรึกษาฯ รวบรวมสมรรถนะท้ังหมดและจัด
ทาคูมือพจนานุกรมสมรรถนะขององคกร (Competency Dictionary) เพ่ือจัดเปนหมวดหมูสมรรถนะและใชเปน
มาตรฐานกลางเผยแพรใหบุคลากรทุกหนวยงานรับทราบ ตลอดจนขออนุมัติใชระบบสมรรถนะขององคกรจากผูบริหาร
ระดับสูง 
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 ขั้นตอนท่ี6 : การสื่อสารและการประเมินสมรรถนะ (Communication & Competency Assessment) 
ขั้นตอนน้ีเปนอีกขั้นตอนหน่ึงท่ีมีความสำคัญไมนอยกวาขั้นตอนท่ีกลาวมาแลวกลาวคือ เม่ือพัฒนาระบบสมรรถนะเสร็จ
แลวจะตองทำการสื่อสารหรือถายทอดระบบสมรรถนะใหกับบุคลากรทุกคนรับทราบรายละเอียดของระบบสมรรถนะ
ตั้งแตแนวคิดหลักการ ประโยชนของสมรรถนะ ขั้นตอนการพัฒนา พจนานุกรมสมรรถนะ วิธีการประเมินสมรรถนะและ
นโยบายการนำระบบสมรรถนะไปใชในการบริหารทรัพยาบุคคล ท้ังน้ีเพ่ือใหบุคลากรทุกคนมีความรูวามเขาใจเห็น
ประโยชนและใหความรวมมือในการนาไปใชในการวัดประเมินและพัฒนาสมรรถนะของตนเอง เม่ือสื่อสารใหบุคลากร
ทุกคนมีความรูเขาใจแลวก็ทาการประเมินสมรรถนะบุคลากรเปนรายบุคคลและจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรตาม
แนวทางท่ีกำหนดไวในพจนานุกรมสมรรถนะ 
 จากการศึกษาการกำหนดสมรรถนะ สรุปไดวา การกำหนดสมรรถนะของบุคคล องคกร สามารถ กำหนดตาม
บทบาทสายการบังคับบัญชากำหนดตามความเชี่ยวชาญกำหนดตามเกณฑ คุณภาพ/มาตรฐานคุณภาพสากลซ่ึงจะเปน
ขอกำหนดเพ่ือเปนเงื่อนไขในการเลือกกลุมและกำหนดคุณลักษณะของบุคคลไดตรง 
 

บทสรุป 
การกำหนดและพัฒนาระบบสมรรถนะการบริหารจัดการรถยนตบนทางดวนดวยระบบโลจิสติกส จากการศึกษา 

การกำหนดสมรรถนะ สรุปไดวา การกำหนดสมรรถนะของบุคคล องคกร สามารถกำหนดตามบทบาทสายการบังคับ
บัญชาเพ่ือใหไดคุณภาพ/มาตรฐานคุณภาพสากลซ่ึงจะเปนขอกำหนดเพ่ือเปนเงื่อนไขในการเลือกกลุมและกำหนด
คุณลักษณะของบุคคลไดตรงโดยมี 6 ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การเปดตัวโครงการพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Kick-off) เร่ิมดวยขั้นตอนการเปดตัว
โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะซ่ึงเปนขั้นตอนแรกท่ีมีความสำคัญมากโดยองคกรควรเชิญทีมงานท่ีปรึกษาหรือวิทยากร
ท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเก่ียวกับระบบ สมรรถนะโดยกลุมเปาหมายควรเปนผูบริหารตั้งแตระดับหัวหนากลุมงาน 
หัวหนาฝาย รองผูอำนวยการจนถึงผูบริหารระดับสูงและคณะทำงานพัฒนาระบบสมรรถนะเปนตน 

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษารวบรวมขอมูลปจจุบันขององคกร (Organization Investigation and Diagnosis) ศึกษา
รวบรวมขอมูลปจจุบันขององคกรเก่ียวกับนโยบาย วิสัยทัศนพันธกิจ ยุทธศาสตรการบริหารงาน วัฒนธรรมองคกรระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลสมรรถนะท่ีผูบริหารคาดหวังจากบุคลากร และขอมูลท่ัวๆ ขององคกรรวมท้ังศึกษาระบบ
สมรรถนะจากสถาบันองคกรคูแขง หรือองคกรท่ีมีโครงสรางภารกิจ การดำเนินงานคลายคลึง/ใกลเคียงกบองคกรของ
เราเพ่ือนำมาวิเคราะหและเปนแนวทางในการใหคำปรึกษาและกำหนดสมรรถนะของบุคลากรใหถูกตอง เหมาะสม และ
ทาทายมากขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับองคกรตางๆ 

ขั้นตอนท่ี 3 การประชุมเชงิปฏบัิตกิารเพ่ือพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Workshop) ในขั้นตอนน้ีควร
มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบสมรรถนะขององคกร และควรกำหนดสมรรถนะตามสายวิชาชีพ 
(Functional Competency) ท้ังสมรรถนะรวมและสมรรถนะเฉพาะทางของแตละสายวิชาชีพ (Common & Specific 
Functional Competency) โดยกลุมเปาหมายควรเปนบุคคล (Key Persons) ท่ีเปนตัวแทนจากสายวิชาชีพตางๆ 

ขั้นตอนท่ี 4 การใหคำปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Development&Coaching) 
ภายหลังจากจบการประชุมเชิงปฏิบัติการแลวควรพัฒนาการพัฒนาสมรรถนะในแตละวิชาชีพใหถูกตองและมีความ
สมบูรณมากขึ้นพรอมกบการเทียบกับสมรรถนะตาม สายวิชาชพีกับตำแหนงงาน (Functional Competency Mapping 
with Job Position) 

36

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



ขั้นตอนท่ี 5 การรวบรวมและจัดทำพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Profile & Dictionary) จัดทำการ
เทียบสมรรถนะหลักกับตำแหนงงาน (Core Competency Mapping with Job Position) โดยพิจารณาวาแตละ
ตำแหนงควรจะมีระดับความสามารถมาตรฐานอยูในระดับใด 

ขั้นตอนท่ี 6 การส่ือสารและการประเมินสมรรถนะ (Communication & Competency Assessment)             
เม่ือพัฒนาระบบสมรรถนะเสร็จแลวจะตองทำการสื่อสารหรือถายทอดระบบสมรรถนะใหกับบุคลากรทุกคนรับทราบ
รายละเอียดของระบบสมรรถนะตั้งแตแนวคิดหลักการประโยชนของสมรรถนะ ขั้นตอนการพัฒนา พจนานุกรม
สมรรถนะ วิธีการประเมินสมรรถนะและนโยบายการนำระบบสมรรถนะไปใชในการบริหารทรัพยาบุคคล ท้ังน้ีเพ่ือให
บุคลากรทุกคนมีความรูวามเขาใจเห็นประโยชนและใหความรวมมือในการนาไปใชในการวัดประเมินและพัฒนา
สมรรถนะของตนเอง  
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การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาอิทธิพลของปจจัยคุณลักษณะบุคคล วิเคราะหสภาพท่ัวไปปญหา

อุปสรรคของการพัฒนาบุคลิกภาพ และเพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยคณุลักษณะบุคลิกภาพบุคคล และความพึงพอใจ
ที่มีตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล กลุมตัวอยางที่ใชในวิจัยครั้งน้ี ไดแก บุคลากร บุคคลตัวแทน             
ที่ปฏิบัติงานในบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ไดแกลูกจาง พนักงาน ตัวแทนจำหนาย และบคุคลที่เกี่ยวของ 
จำนวน 400 คน วิธีสุมตัวอยางแบบสะดวก Conveniently เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ใชแบบสอบถามความ
ตองการของตัวบุคคล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกการวิเคราะหสมการโครงสราง ผลจากการศึกษาวิจัย 
พบวา บุคลากร บุคคล หรือตัวแทนของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ท่ีมีบุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ 
มีความพึงพอใจท่ีมีตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคลมากท่ีสุด มีคาน้ำหนักองคประกอบสูงสุด รองลงมา 
คือบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในขณะที่บุคคลหรือตัวแทนของบริษัท มีความพึงพอใจตอแผนการ
พัฒนาบุคลากร มากท่ีสุดรองลงมา มีความพึงพอใจตอการฝกอบรม สงผลใหบุคลากร บุคคล หรือตัวแทนของบริษทัมี
การปรับตัวเขากับกฏระเบียบ ขององคกรมากท่ีสุด รองลงมา การปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงาน ดังน้ันคุณลักษณะของ
บุคคลจึงมีอิทธิพลตอปจจัยดานความพึงพอใจท่ีมีตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล อยางมีนัย สำคัญทาง
สถิติ ซ่ึงปจจัยท้ังหมดสามารถทำนายการปรับตวัในการพัฒนาบุคลิกภาพบคุคลไดรอยละ 74 ตลอดจนผลการทดสอบ
สมการโครงสราง ที ่ผู ว ิจัยสรางขึ ้น พบวา ลักษณะบุคคลมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของการฝกอบรม และยัง
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดี ผลวิจัยที่ได ผูบริหารสามารถนำไปใชเปนขอมูลแนวทางในการพฒันา
บุคลากร บุคคล หรือตัวแทน ผูปฏิบัติงานภายในองคกรบริษัทฯ และนำไปใชเปนแนวทางในการสนับสนุนการพัฒนา
บุคลิกภาพ และการสรางภาพลักษณของตัวบุคคลในองคกร ในท่ีทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

   
คำสำคัญ : คุณลักษณะบุคคล, ความพึงพอใจในการพัฒนา, การปรับตัว, การพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล 

 
Abstract 

The main objectives of this study are to determine the influence of personality 
characteristics, analyze general problem of personality development and learn personality 
development satisfactions in a Thai insurance company. A total of 400 samples, including 
permanent and temporary staffs, are surveyed. The technique of convenience sample is used 
for data sampling. The method for data analysis is Structural Equation Modeling (SEM). The 
study discovers that the most personnel that satisfied with the adaptation of personal 
personality development are staffs who have open personality. The second most are staffs 
that have compromised personality. The author finds that most staff satisfies on personnel 
development plan and secondly by the adaptation with colleagues. There is a statistical 
significance to show that employee’s personality characteristics influence satisfactions on the 
development of personality. All of the factors used in this study can provide 74% of accuracy 
on the predication of adaptation of personality development. As well, personality 
characteristics influence satisfactions of the training and the results of the structural equation 
test correspond well with the empirical data. The author anticipates that the result of this 
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research can use as a guideline for personnel development in the insurance company. 
Moreover, promoting personality training program in organization and building up business 
image of the organization are also the merit of this study.  
 
Keywords : Personality Characteristics, Personality Development Satisfactions, Adaptation 

on Personality Development  
 

บทนำ 
คงไมมใีครปฏิเสธวาการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น สังคมที่มีการ

เปลี่ยนอยูตลอดเวลา เรียกไดวาการปรับตัวเปนการพัฒนาแบบกาวกระโดด ไมวาจะเปนเรื่องสังคม วัฒนธรรม 
รวมถึงสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในโลกใบน้ี การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น อาจเปนสิ่งท่ีไมไกลตัว หรือ
ใกลตัว ที่สงผลกระทบทั้งในแงบวก และแงลบ อยางเลี่ยงไมได เพื่อความพรอมในการปรับตัวใหทันตอสิ่ง ท่ี
เปลี ่ยนแปลงอยู ตลอดเวลา เราจึงตองมีความพรอมที ่จะสามารถรับไดกับสถานการณตาง ๆ ในทุกเรื ่องราว 
เหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น การพัฒนาตัวเองเพ่ือใหเปนผูท่ีมีท้ังความรู ความสามารถ เพ่ิมทักษะขั้นการปรับตัวใน
การทำงาน ( Work Adjustment) สำคัญอยางมากตอบุคลากรท่ีเขาปฏิบัติงานใหมในบริษัท องคกร การปรับตัวใน
การปฏิบัติงาน เปนความรูสึกผอนคลาย และรูสึกสบายใจของบุคคลกับความหลากหลายท่ีเผชิญภายใตสภาพความ
ลอมใหม  ๆ  (Back, 1988 : Nicholson, 1984) การปรับตัวในการปฏิบัติงานสามารถเกิดขึ ้นได  4 ประเด็น 
ประกอบดวย การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน การปรับตัวเขากับกฎระเบียบ
ขอบังคับ และการปรับตัวเขากับงาน (Andrew & Gregersin, 1991) ซึ่งผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลไดตามความคาดหวังของบริษัท หรือองคกร  

เนื ่องจากคุณลักษณะบุคลิกภาพของตัวบุคคล หรือตัวแทนของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด            
จะสะทอนออกมาซ่ึงภาพลักษณขององคกร การแสดงออกดานพฤติกรรมรูปแบบการกระทำตางๆ เชนพนักงานขาย
ควรมีลักษณะการแตงตัวท่ีสะอาด สุภาพเรียบรอยตามสถานการณ พูดจาชัดถอยชัดคำ เชนเดียวกับพนักงานบัญชท่ีี
ตองมีลักษณะความละเอียดรอบครอบสนใจในรายละเอียดตางๆ ของเนื้อหา หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ควรมี
ลักษณะท่ีสำคัญ คือความรูดานการเงิน ความเขาใจดานการลงทุน เขาใจความรูสึกของผูอ่ืน มีลักษณะทาทีอบอุน 
เปนนักประนีประนอม แตงกายสุภาพเรียบรอย เปนตน (Schultz & Schultz,1998) อยางไรก็ตามผูบริหาร บริษัท 
ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด หรือผูประกอบการหางรานตางๆ ยังพบปญหาเก่ียวกับ บุคลากร บุคคลหรือตัวแทน
จำหนายจำนวนไมนอยท่ีไมสามารถพัฒนาบุคลิกภาพตัวบุคคลในการทำงานในชวงแรกได จากรายงานผลท่ีออกมา
อยางตอเน่ืองเก่ียวกับอัตราความลมเหลวในการพัฒนาบุคลิกภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู และการปรับเปลี่ยนดานทัศนคติของตัวบุคคล พบวา ประมาณรอยละ 70 ท่ีไมสามารถพัฒนาตัวบุคคล
เขากับสภาพแวดลอมใหมที่ตนเองตองเผชิญได (Tung,1981:Black,1988; Mendhall & Oddou, 1985) สำหรับ
บริษัทท่ีมีขนาดเล็ก กลาง ใหญ ในประเทศไทยไดมีการสำรวจ จำนวน 305 บริษัท เก่ียวกับดานมุมมองท่ีมีตองาน
จำนวน 1,085 คน ในหลากหลายสาขาวิชาชีพ ยังพบวา ปญหาท่ีเกิดกับตัวบุคคลท่ีเขามาใหม ไดแกดานการเรียนรู 
ดานทักษะ และดานทัศนคติ ความรับผิดชอบท่ีมีตองานจึงทำใหตัวบุคคลน้ันตองเปลี่ยนงานบอยคร้ัง (ประชาชาติ
ออนไลน,2555) ดังนั้นการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสรางภาพลักษณของตัวบุคคล จึงเปนสิ่งสำคัญ ซึ่งองคกร 
หนวยงานตาง ๆ  ไดใหความสนใจ และใสใจ หากแตบุคคลสามารถพัฒนาตวับุคคลในการปฏิบัติงานไดเร็วตาม ยุคท่ี
เปลี่ยนแปลงเร็ว ก็จะสงผลใหตัวบุคคลสามารถปฏบิัตงิานไดตามท่ีองคกร กำหนดแผนการพัฒนา จากการสนับสนุน
ของผูบริหาร มีทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธในการปฏิบัติงานกับเพ่ือนรวมงาน และผูบังคับบัญชา 
เปนท่ียอมรับภายในองคกรและพรอมท้ังเกิดความพึงพอใจในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย (Na-Nan & Pukkeeree,2013) 
และ เออรเนส อาร ฮิลการด (Hilgard) ไดกลาวถึง บุคลิกภาพ ไววาเปนลักษณะของบุคคล ท่ีแสดงออกทางกริยา
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อาการ ความนึกคิด อารมณ นิสัยใจคอและความสนใจ ในการติดตอกับผูอื่น รวมถึงรูปรางหนาตา การแตงกาย 
รวมถึงการปรับตัวอยูรวมกับบุคคลอ่ืนได ในขณะท่ี ภัทรจิระ พิสิฐมุกดา (2560) ไดกลาวถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ ไว
วาเปนการสรางภาพลักษณของตัวบุคคล ไววาเปนการสรางแบรนดบุคคลเพื่อตอบสนองกลุมเปาหมาย และการ
สรางภาพลักษณก็เปนจุดขาย น้ันหมายรวมถึงการสรางบุคลิกภาพและคาแรคเตอรท่ีชัดเจนเปนธรรมชาติเหมาะสม
กับวัย ในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ตามสถานการณ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ (นภสินธุ พรมวิเศษ, 2560) 
ที่พบวา การพัฒนาตนเองเพื่อเปดโอกาสใหไดพบสิ่งที่ดีกวา และเสริมสรางโอกาสใหมแกตัวบุคคล การพัฒนาก็
เหมือนการสรางขุมทรัพย ที่บุคคลสามารถตอยอดสถานะทางสังคม เปนประโยชนแตตัวบุคคล ครอบครัว และ
สังคม การพัฒนาไมไดทำเพื่อเปรียบเทียบกับใคร แตเปนพียงการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี เพื่อเสริมสรางโอกาสทาง
อาชีพของตัวบุคคล องคกร บริษัท สวนใหญมักเสียโอกาสทางการแขงขันเพราะ บุคลากร บุคคล หรือตัวแทนของ
บริษัท ไมเปดรับโอกาสสิ่งใหมๆ ท่ีเขามา ผูประกอบจึงตองแสวงหาเทคนิค เทคโนโลยี ใหมๆ เขามาชวย และเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพบุคคล บริษัทจึงจำเปนตองแสวงหาวิธีในการพัฒนาบุคคลท่ีมีอยูในองคกร 

ตรงกันขามกับบุคคลที ่ไมสามารถพัฒนาบุคลิกภาพในตัวเองไดไมดียอมทำใหประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานลดลง จากความไมมั ่นใจ หรือขาดความเชื ่อมั ่นในตัวบุคคล สงผลใหการปฏิบัติงานไมบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีกำหนด การวางแผนในการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานลดลงหรือไม ขึ้นกับงบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากร ใหมีทัศนคติไมดีตอการปฏิบัติงาน ไมสามารถพัฒนาความรู ทักษะ ท่ีมีตองาน ไมสามารถปรับตัว
เขากับสังคม เพื ่อนรวมงาน ลูกคา และผู บังคับบัญชาได รวมถึงบุคคลไมสามารถพัฒนาตัวบุคคลใหเขากับ
สภาพแวดลอมที่ตนเองอยู หรือในสถานการณที่ตนเขาไปเกี่ยวของ สิ่งเหลานี้ลวนสงผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพ
บุคคล ที่ตองเผชิญปญหาตาง ๆ  ไมวาจะเปนความวิตกกังวล ไมมั่นใจ ไมเชื่อมั่นในตัวเอง เกิดความลังเล ไมกลา
ตัดสินใจ รวมถึงการไมยอมรับความจริง และยอมแพในการปรับเปลี่ยนตัวเอง ปลีกตัวเองจากสังคม บางคนอาจ
หมดความพยายามในการพัฒนาตัวเองเพื่อใหอยูในสังคม (ปนัทดา เผือกพันธ, 2540:77) อภิชญา อินทราสุภา 
(2550 : 9) ไดกลาวไววา บุคลากร หรือบุคคลที่เปลี่ยนงานบอย เขาเหลานั้นจำเปนตองเรียนรูในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง พัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือปรับลุคตัวเองใหดูดีในสังคมท่ีเปนอยูเพ่ือบรรเทาความรูสึกคับของใจ ใหลดลง 
และชวยรักษาดุลยภาพของชีวิตไวใหได บุคคลท่ีไมสามารถพัฒนาบุคลิกภาพ และสรางภาพลักษณของตัวเองได ให
เขากับสังคม สภาพแวดลอมตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานก็จะสงผลใหเกิดการขาดงาน ไมใสใจในงาน 
ความคับของใจในสิ่งที่สงสัยในงาน สงผลใหประสิทธิภาพของการปฏิบัตลิดลง และในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง            
(จิราภรณ พรหมทอง,2559) ไดกลาวไววาจำเปนท่ีบุคคลตองมีการปรับเปลี่ยนตัวเองใหเร็ว เพราะการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วของยุคสมัย สงผลกระทบตอทุกคนในสังคม การพัฒนาตัวเองทางดานทักษะตาง ๆ ทั้งดานทักษะ
ความรูที่เกี่ยวของกับดำเนินชีวิต ทักษะดานวิชาชีพ ทักษะทางสังคม ตลอดจนการเรียนรูดานเครื่องมือเครื่องใช 
นวัตกรรมใหม ๆ การสื่อสาร ดานเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีเขามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ปจจุบันสังคมไดให
ความสำคัญกับบุคคลที่มีการเรียนรู และพัฒนาตัวเองอยูสม่ำเสมอ บุคคลที่มีการพัฒนาตัวเองจะมีความสามารถ 
ดำเนินชีวิต และปรับตัวเขากับสังคม ในสภาพแวดลอมตาง ๆ  ไดอยางมีความสุข และสงผลใหสังคม องคกร มีความ
เจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น คุณลักษณะบุคลิกภาพและการสรางภาพลักษณท่ีดี เปนอีกหน่ึงปจจัยท่ีนักวิจัยสวนใหญให
ความสนใจและนำมาศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการปรับปรุง พัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองในท่ีทำงาน  

นอกจากนั้นการพัฒนาบุคลิกภาพตัวบุคคลจำเปนอยางยิ่ง ท่ีตัวบุคคลตองสรางภาพลักษณใหปรากฎแก
สายตาบุคคลทั่วไป ในรูปแบบพฤติกรรมการยอมรับ ในการปรับตัวใหเขากับสังคมปจจุบันที่อยูอาศัย (อรรถวิท 
บุญวรรณ : 2554) ไดกลาวไววา การสรางภาพลักษณ เปนการแสดงออกที่ชัดเจน และเปนรูปแบบที่สรางสรรค
เฉพาะตน แสดงออกมาอยางเปนธรรมชาติบนพ้ืนฐานความเปนจริง (ปรียาดา กุลรินทร ,นราวัลย พูลพิพัฒน และ 
ศรีวิไล พลมณี ; 2560) ไดกลาวถึง การสรางภาพลักษณ ไววา ภาพลักษณของตนเองไมไดเกิดขึ้นเอง แตเปนการ
สรางขึ้นเพ่ือสื่อความหมาย ถูกสรางขึ้นอยางมีความสัมพันธกับสถานการณ สิ่งแวดลอมใหเขากับสังคม โดยอาศัย
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การสื่อสารผานสื่อตาง ๆ ในลักษณะแตกตางกัน ภาพลักษณจะเปลี่ยนแปลงได หากภาพลักษณน้ันอยูบนพ้ืนฐานท่ี
เปนความจริง ที่เกิดขึ้นอยางธรรมชาติของตัวบุคคล และ (ภัสราพร รัตนชาติ,ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ ; 2014)            
ไดกลาวถึง การสรางภาพลักษณไววา การสรางภาพลักษณเปนเร่ืองท่ีนาเชื่อถือ แสดงถึงความเชื่อถือของบุคคลท่ีมี
ชื่อเสียง สามารถดึงดูดความสนใจ และความคลายคลึงกับกลุมเปาหมาย และสงผลตอการตัดสินใจเลือก และมีผล
ตอการตัดสินใจเลือก จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงใหความสนใจในการศึกษาคุณลักษณะบุคคล ท่ีมีความตองการใน
การพัฒนาตวับคุคล ท่ีมีอิทธิพลตอแนวทางการพัฒนาบคุลิกภาพ และการสรางภาพลักษณของตัวบุคคล ในยุคดิจิตัล 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือ ศึกษาอิทธิพลของปจจัยคุณลักษณะบุคคล วิเคราะหสภาพทั่วไปปญหาอุปสรรคของการพัฒนา

บุคลิกภาพ และเพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยคุณลักษณะบุคลิกภาพบุคคล และความพึงพอใจท่ีมีตอการปรับตัวใน
การพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

การปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพ จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา การปรับตัวในการพัฒนา
บุคลิกภาพ ในการปฏิบัติงานสามารถเกิดขึ้นได 3 ลักษณะ ได 1. การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม ที่ปฏิบัติงาน      
ถือวาเปนความสามารถของบุคคลท่ีสามารถปรับตัวบุคคลใหเขากับสถานการณตาง ๆ  ท่ีเผชิญ เปนความสามารถใน
การสรางความยอมรับจากบุคคลอ่ืน โดยพิจารณาจาก การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของตัวบุคคลท้ังทางดาน ความรู 
ทักษะ และการปรับเปลี่ยนการแตงตัว ดานบุคลิกภาพท่ีดีขึ้น Ashforth,Aan, & Lee,1998 ; Black & Gregersin, 
1991 ; Shimoni, &Roziner, 2005 ; Cooper – Thomas, Anderson, & Cash 2012) 2. การปร ับต ัวเข ากับ
เพ่ือนรวมงาน เปนการปรับตัวของบุคคล เพ่ือนรวมงานท่ีตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันมากขึ้น กับบุคคลตาง ๆ ใน
การพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ ถือวาเปนความตองการพื้นฐานของบุคคลที่มีความตองการ คงไวซ่ึง
ความม่ันคงทางอารมณ สังคม การปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล มีสวนทำใหเกิดความเชื่อม่ัน เชื่อถือ
ทางดานจิตใจ และเปนท่ียอมรับจากบุคคลอ่ืนในขอบเขตท่ีบุคคลมีความพยายาม หรือพ่ึงพาบุคคลอ่ืนในกรอบ และ
ขอบเขตที่ตัวเอง และสังคมยอมรับ (Andrew & Roy,1991 ; Ashford & black, 1996 ; Raghuram,et al,2001) 
3. การปรับตัวเขากับกฏระเบียบขอบังคับ เปนการปรับตัวของบุคคลท่ีมีความพรอม ความสามารถในการยอมรับใน
กฎขอบังคับของนโยบายขององคกร เก่ียวกับระบบการติดตอสื่อสาร การควบคุมสั่งการ รวมถึงการกระจายอำนาจ 
หมายรวมถึงจนสภาพกายภาพ การแตงกาย ที่บุคคลตองเผชิญในการปฏิบัติหนาที่ จากการศึกษาของ (นภสินธุ 
พรมวิเศษ, กฤษฎา ตันเปา : 2560) เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร พบวา บุคคล บุคลากรของ
องคกร ผานการฝกอบรม ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับการปรับปรุงตัวในการพัฒนาในทางบวก 
โดยพิจารณาจากการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถในการเรียนรู และยังสอดคลองกับ Arkoff, 1968 พบวา 
การพัฒนาเปนการปรับระดับความสามารถในการปฏิบัติงานรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของตัวบุคคล โดยพิจารณา 
จากความรู ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ท่ีรับการพัฒนา ใหสอดคลองกับหนาท่ี 
ความตองการ และความคาดหวังของบริษัท องคกร (Dawis & Lopquist, 1984) 
 คุณลักษณะบุคลิกภาพบุคคล (Personality Characteristics) เปนคุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลท่ี
เกี่ยวกับดานอารมณ ความตองการ ความสัมพันธระหวางบุคคล การแสดงออกดานทัศนคติ ในการจูงใจ หรือ
พฤติกรรมการแสดงออกของตัวบุคคลในสถานการณที ่แตกตางกัน (McCrae &Costa,1989) จากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับดานจิตวิทยา พบวา บุคลิกภาพของตัวบุคคลสามารถจําแนกออกเปน 5 ประเภทตามหลักของ 
(Ramalu , et al, 2010) และของ Costa and McCrae (1992) ท่ีนักวิจัยและนักวิชาการ ใหความสนใจเกี่ยวกับ
พัฒนาบุคลิกภาพ นํามาศึกษาในชวงท่ีผานมากันอยางกวางขวาง เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธระหวางลักษณะบุคคล 
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และลักษณะบุคลิกภาพท้ัง 5 องคประกอบกับ พฤติกรรมการทํางาน จากการศึกษาวิจัยยังพบวา ลักษณะบุคลิกภาพ
ท้ัง 5 องคประกอบยังสามารถใชทำนายผลการปฏิบัตงิานไดเปนอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกับผูท่ีเขามาทำงาน ใหม 
(Costa McCrae, 1992: 13-18) กลาวไววาแนวคิดบุคลิกภาพท้ัง 5 องคประกอบน้ีมีความสําคัญอยางมาก และเปน
ประโยชนตอวงการอุตสาหกรรม บริษัทฯ องคกรในการนํามาใชในการจัดการองคกรใหมี ประสิทธิภาพประสิทธิผล  

องคประกอบทั้ง 5 ลักษณะของคุณลักษณะบุคลิกภาพตัวบุคคล ไดแก 1. บุคลิกภาพแบบแสดงตัวตน 
(Extraversion) เปนบุคคลท่ีมีลักษณะความชอบสรางเขาสังคม หรือสรางความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนในสังคม โดยตัว
บุคคลท่ีมีคุณลักษณะบุคลิกภาพแสดงตัวตน มีแนวโนมท่ีจะชอบอยูรวมกันเปนกลุม เปนหมูคณะ เปนบุคคลชาง
เจรจา พูดคุย รวมท้ังมีความ กระตือรือรนในงาน กลาคิดกลาแสดงออกในท่ีสาธารณะ (Costa & McCrae, 1992) 
นอกจากนั ้น ย ังเปนบุคคลท่ีมีล ักษณะอุปนิส ัยงายๆ และชอบเขาส ังคม (Huang, Chi, & Lawler, 2005)              
2. บุคลิกภาพแบบมีมโนสำนึก (Conscientiousness) บุคคลเหลาน้ีมัก มีลักษณะเปนบุคคลท่ีแสดงออกซ่ึงความรัก
ตอองคกรตอผูอื่น มีความสามัคคีความเปนระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบตอ หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งมี
ความทุมเทในการปฏิบัติงาน และมีความรอบคอบ (Barrick & Mount, 1991; Hogan & Ones, 1997) ลักษณะ
ของบุคคลท่ีมีมโนสํานึกยัง รวมถึงการแสดงออกดานความนาเชื่อถือ นาไววางใจ (Costa & McCrae, 1992)             
3.บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) เปนคุณลักษณะของตัวบุคคลท่ีแสดงออกถึงความไววางใจ
เพื่อนรวมงาน มีความตรงไปตรงมา และมีความเปนมิตรตอบุคคลอ่ืน (Hogan & Hogan, 1986) เปนบุคคลที่มี
ล ักษณะมีแนวโนมของการแสดงความเต ็มใจในการใหความชวยเหลือผ ู อ่ืน (Costa & McCrae, 1992)                      
4. บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ (Openness to Experience) เปนคุณลักษณะของตัวบุคคลท่ีใหความสนใจ
กับสิ่งตางๆ รอบตัวตลอดเวลา ไดแก เปนบุคคลท่ีมีจินตนาการกวางไกล มีความสุนทรียภาพกับสิ่งตางๆ รวมถึงการ
รับรูตอความรูสึกของตนเอง (Barrick & Mount, 1991; Ramalu, et al, 2010) และองคประกอบท่ี 5. บุคลิกภาพ
แบบหว่ันไหว (Neuroticism) เปนลักษณะของตัวบุคคลท่ีมีการตอบสนองตอสิ่งเราของตวับุคคลท่ีแสดงดานอารมณ
ทั้งทางดานลบและดานบวกออกมา ไดแก ความรูสึกเปนมิตร และความรูสึกเปนศัตรู อารมณโกรธเคืองซึมเศรา 
รวมถึงการคํานึงถึงแตตนเอง เปนบุคคลท่ีหุนหันพลันแลน และความมีอารมณหวั่นไหวเปราะบาง (Rusting & 
Larsen, 1998; Dalton & Wilson, 2000) จากการศึกษาของ Furnham and Zacherl (1986) พบวา จาก
การศึกษาสํารวจความสัมพันธระหวางคุณลักษณะบุคคล และความพึงพอใจในการพัฒนา พบวา คุณลักษณะ
บุคลิกภาพแบบหว่ันไหวมีความสัมพันธทางลบกับ ความถึงพอใจในการพัฒนา ในขณะท่ีคุณลักษณะบุคลิกภาพแบบ
แสดงตัว มีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในการพัฒนา สอดคลองกับ การศึกษาของ Brief, Butcher, and 
Roberson (1995) ท่ีพบวา บุคลิกภาพแบบหว่ันไหวมีความสัมพันธทางลบ กับความพึงพอใจในการพัฒนาเชนกัน 
จากผลการศึกษาของ Judge et al.( 2002) ไดทําการวิเคราะหอภิปรายจากงานวิจ ัยตาง ๆ สอดคลองกับ
ผลการวิจัย Camgoz and Karapinar (2011) ท่ีพบวา บุคลิกภาพของบุคคลแบบมีมโนสํานึก บุคลิกภาพแบบแสดง
ตัวตน เปนบุคคลท่ีมีความมั่นคงทางอารมณ มีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพึงพอใจในการพัฒนา ในขณะท่ี 
Su-Chao and Ming-Shing (2006) ทําการทดสอบ อิทธิพลระหวางคุณลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล ความพึง
พอใจในการพัฒนา และความผูกพัน โดยนำวิธีการวิเคราะหจากอิทธิพล (Path Analysis) พบวาคุณลักษณะบุคคล 
มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการพัฒนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับการศึกษาของ Caligiuri (2000)              
ท่ีใชปจจัยคุณลักษณะบุคลิกภาพเปนตัวแปรเพ่ือทํานาย อิทธิพลการปรับปรุงตัวเองขามวัฒนธรรม พบวา 
คุณลักษณะบุคลิกภาพของ ตัวบุคคลเปนตัวแปรท่ีสงผลตออิทธิพลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการ 
ปรับปรุงตัวบุคคลขามวัฒนธรรม จากผลการวิจัยของ Lee and Sukoco (2008) ท่ีใชปจจัยของ Big Five             
มาทําการศึกษาวิจัย เพ่ือหาแนวทางการปรับตัวของบุคคลในการพัฒนาบุคลิกภาพ หมายถึงการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง ตัวบุคคลในการปฏิบัติงาน และผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะบุคลิกภาพมีอิทธิพล ทางบวก ตอปจจัย
แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสรางภาพลักษณของตัวบุคคล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เชนเดียวกัน 
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ตลอดจนการวิจัยของ Shaffer, et al. (2006) ทำการศึกษาหาความแตกตางคุณลักษณะบุคคลโดยใช Big Five 
เปนปจจัยในการทํานายอิทธิพล ที่มีปจจัยตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพ ของกลุมตัวอยางชาวตางชาติท่ี
เขามา ปฏิบัติงานในเกาหลี, ฮองกง และญี่ปุน ผลการวิจัยพบวา บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว บุคลิกภาพแบบแสดง
ตัวตน บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ และบุคลิกภาพแบบประนีประนอมมีอิทธิพลตอการปรับตัวในการ
พัฒนาบุคลิกภาพ ในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิ ณ ระดับ .01 ในขณะเดียวกัน ผูวิจัยก็พบวาบุคลิกภาพ 
แบบมีมโนสำนึก มีอิทธิพล ตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพในการทํางาน ณ ระดับ .05 

ความพึงพอใจในการพัฒนา เปนปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการพัฒนาของตัวบุคคล และสงผลให
องคกรไดรับความสำเร็จตามเปาหมายที่คาดหวัง โดยความพึงพอใจเปนความรูสึกของตัวบุคคล หรือทัศนคติของ
บุคคลที ่ม ีตอการพัฒนา (Saetang,et al, 2010) ซึ ่งจะสงผลใหบ ุคคลแสดงความรูสึกชอบไมชอบออกมา 
(Spector,1997) การวัดความพึงพอใจในงานโดยทั ่วไป นิยมนำทฤษฎีความตองการของ (Maslow, 1970) 
(Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) Maslow เปนความจริงท่ีกลาววากระบวนการของแรงจูงใจ
ของบุคคล เปนหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow โดยเชื่อวามนุษย “เปนสัตวที่มีความตองการ” และเปน
เร่ืองยากท่ีตัวบุคคลจะไปถงึขัน้ของความพึงพอใจ ทฤษฎีของ Maslow เปนทฤษฏีลำดับขั้นความตองการของมนุษย 
เมื่อบุคคลปรารถนาตองการไดรับความพึงพอใจจากสิ่งตางๆ ซึ่งสามารถจำแนกปจจัยที่ทำใหเกิดความพึงพอใจ 
และไมพึงพอใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ ออกเปน 4 ปจจัย 1. ความพึงพอใจตอการฝกอบรม เปนปจจัยที่ทำให
บุคคลมีความพึงพอใจตอการฝกอบรม เรียนรู พัฒนาทักษะความสามารถในการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสราง
ภาพลักษณของตัวบุคคล ซ่ึงหากผูเขารวมไมไดรับพึงพอใจในการฝกอบรม มักจะเก่ียวของกับสภาพแวดลอมลอม 
เน้ือหา หลักสูตรในการพัฒนาบุคลิกภาพ 2. ความพึงพอใจตอการสัมมนาเชิงปฏิบัติงาน เปนปจจัยท่ีทำใหบุคคลมี
ความพึงพอใจตอการเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติงาน ท้ังทางดานการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และใหลงมือ
ปฏิบัติจริง ซึ ่งหากผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติงานไมไดรับความพึงพอใจในการสัมมนาเชิงปฏิบัติงาน ไดแก 
ระยะเวลา เน้ือหา หลักสูตรการพัฒนาน้ัน ๆ 3. ความพึงพอใจตอการสนับสนุนของผูบริหาร เปนปจจัยเก่ียวกับการ
สนับสนุนของผูบริหารที่มีตอการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสรางภาพลักษณของตัวบุคคล เพื่อใหบุคคลผูเขารวม
ฝกอบรม ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติงาน เกิดความพึงพอใจในงาน ซึ่งหากผูเขารวมไมไดรับความพึงพอใจตอการ
สนับสนุนของผูบริหาร มักจะเก่ียวของกับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ปญหาสวนบุคคล ไดแก นโยบายในการ
บริหารจัดการหลักสูตร ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน เนื้อหาความรูที่ฝกอบรม หลักสูตรการเรียนรู 4. ความพึง
พอใจตอแผนการพัฒนาบุคลากร เปนปจจัยที่ทำใหบุคคลมีความพึงพอใจในแผนการพัฒนาบุคลิกภาพ และเกิด
แรงจูงใจในการพัฒนาบุคลิกภาพของตัวบุคคล ปจจัยเหลาน้ีเก่ียวของโดยตรงกับลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิประกอบดวย 
ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลิกภาพ การยอมรับจากสังคม ความกาวหนา ความสำเร็จในหนาท่ี เปนท่ียอมรับ 

งานวิจัยที่สนับสนุนความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ ตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพ และ
การสรางภาพลักษณของตัวบุคคลไดแก Wang and Pierre (2005) ไดทำการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการ
ปรับตัวในการพัฒนากับความพึงพอใจในการพัฒนาของชาวฟลิปปนส ที่เปลี่ยนงานไปอยูในประเทศแคนาดา 
ผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจในการพัฒนามีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับ Peltokorpi (2008) ท่ีศึกษากับกลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานในประเทศ
ญี่ปุน พบวา ความพึงพอใจมีความสัมพันธกับแนวทางการพัฒนาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เชนเดียวกับ
การศึกษาของ Srivastava (2002) เกี ่ยวกับการปรับตัวในการพัฒนากับความพึงพอใจในการพัฒนาของกลุม
ตัวอยางที่เปนบุคลากรของบริษัท Bharat Heavey Electriczl Limited จากผลการวิจัย พบวา การปรับตัวของ
บุคคล มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการพัฒนาอยางมัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่ Breiden, Mohr, and 
Mirza (2006) ทดสอบความพึงพอใจในการพัฒนา และการปรับตัวในการพัฒนาของกลุมตัวอยางที่เปนผูจัดการ
ชาวตางชาติในเยอรมนี ผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกตอการปรับตัวในการพัฒนาอยางมี
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นัยสำคัญทางสถิติ .05 เชนเดียวกับการศึกษาของ เจนจิราพร รอนไพริน (2558) ไดทำการศึกษาความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานพบวา ความพึงพอใจมีอิทธิผลทางบวกตอการปรับตัว ไมแตกตางกันในระดับสำคัญทางสถิติที่ .05 
เชนเดียวกับ พิชญา วัฒนรังสรรค (2558) ศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลในท่ีทำงาน พบวา
ประสิทธิภาพความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง หลังจากท่ีผูบริหารใหการสนับสนุนแผนการพัฒนาตัว
บุคคลในองคกร ใหมีความชัดเจน อยูในระดับ ( X = 3.96) 

จากการทบทวนวรรณกรรม ขางตน ผู วิจัยไดทำการกำหนดสมมติฐานการวิจัยขึ้น และสรางกรอบ
แนวความคิดในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ดังน้ี 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด อทิธิพลของคุณลักษณะบุคคล  
และความพึงพอใจที่มีตอการปรับตวัในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล 

 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจในการพัฒนา 
 

- ความพึงพอใจตอการฝกอบรม 
- ความพึงพอใจตอการสัมมนาเชิงปฏิบัติงาน 
- ความพึงพอใจตอการสนับสนุนของผูบริหาร 
- ความพึงพอใจตอแผนการพัฒนาบุคลากร 

คุณลักษณะบุคลิกบุคคล 
 

- แบบหว่ันไหว 
- แบบแสดงตัวตน 
- แบบเปดรับประสบการณ 
- แบบประนีประนอม 
- แบบมีมโนสำนึก 

การปรับตัวในการพัฒนาของตัวบุคคล 
 

- การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม 
- การปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงาน 
- การปรับตัวเขากับกฎระเบียบ 
- การปรับตัวเขากับงาน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดานเนื้อหาเปนการวิจัย อิทธิพลของคุณลักษณะบุคคล และความพึงพอใจที่มีตอการปรับตัวใน

การพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล ของพนักงาน ตัวแทนของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด จะทำการศึกษาอิทธิพล
ของคุณลักษณะบุคคล และความพึงพอใจท่ีมีตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล การวิจัยคร้ังน้ีใช วิธีการ
เชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนพนักงาน ตัวแทน ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด โดยนำ
หลักแนวคิด ของ Costa and McCrae (1992) มาทำการวิจัยถึงความตองการของบุคคล “บุคคลมีความตองการท่ี
ไมสิ้นสุด” เพ่ือตอบสนองความตองการของตัวบุคคล เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังน้ี แบบสอบถาม
เพื ่อวัด อิทธิพลของคุณลักษณะบุคคล และความพึงพอใจที่มีตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล 
ประชากรท่ีทำการศึกษาคร้ังน้ี จำนวน 400 คน 

ตัวแปรท่ีนำเขามาศึกษาท้ังหมด 3 ตัวแปรประกอบไปดวย (1).ตัวแปร ดานคุณลักษณะบุคคล Attribute 
ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร ไดแก แบบหวั ่นไหว แบบแสดงตัวตน แบบเปดรับประสบการณ แบบ
ประนีประนอม แบบมีมโนสำนึก (2) ตัวแปรดานความพึงพอใจในการพัฒนา (Complacence) ประกอบดวย 4 ตัว
แปรสังเกต ไดแก ความพึงพอใจตอการฝกอบรม (Comp1) ความพึงพอใจตอการสัมมนาเชิงปฏิบัติงาน (Comp2) 
ความพึงพอใจตอการสนับสนุนของผูบริหาร (Comp3) ความพึงพอใจตอแผนการพัฒนาบุคลากร (Comp4) และ 
(3) ตัวแปรดานการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล (Adaptation) ประกอบดวย 4 ตัวแปรสังเกต ไดแก การ
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม (Ad1) การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน (Ad2) การปรับตัวเขากับกฎระเบียบการ 
(Ad3) ปรับตัวเขากับงาน (Ad4)  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี ้เปนการศึกษาวิจัยที ่เนนการดำเนินงานเชิงปริมาณ เปนการสุมตัวอยางแบบสะดวก 
Conveniently เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงาน ตัวแทน ของบริษัท 
ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ตอการพัฒนาบุคลิกภาพของตัวบุคคล ตามหลักการบริหารกิจการที่ดี โดยดดัแปลง
และปร ับปร ุงข อคำถามมาจากแบบวัดคุณลักษณะบ ุคล ิกภาพ NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI)              
ของ Costa and McCrae (1992) โดยมาตรวัดท่ีใชในคร้ังน้ี จะแบงระดับออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี เห็นดวยอยางยิ่ง 
กำหนดให 5 คะแนน เห็นดวยมาก กำหนดให 4 คะแนน เห็นดวย กำหนดให 3 คะแนน ไมเห็นดวย กำหนดให          
2 คะแนน ไมเห็นดวยอยางยิง่ กำหนดให 1 คะแนน โดยคาความเชือ่ม่ันรายขอคำถามมีคาพิสยั (r) ระหวาง .31 - .85 
และคาสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันท้ังชุดมีคา .658 

ความพึงพอใจในการพัฒนา ตามหลักการพัฒนาท่ีดี มี 5 ระดับ และมี 5 ประการ ประกอบไปดวย ความ
พึงพอใจตอการฝกอบรม ความพึงพอใจตอการสัมมนาเชิงปฏิบัติงาน ความพึงพอใจตอการสนับสนุนของผูบริหาร 
ความพึงพอใจตอแผนการพัฒนาบุคลากร โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี กำหนดให 5 ระดับ ดังน้ี พึงพอใจอยางยิ่ง 
กำหนดให 5 คะแนน พึงพอใจมาก กำหนดให 4 คะแนน พึงพอใจ กำหนดให 3 คะแนน ไมพึงพอใจ กำหนดให            
2 คะแนน ไมพึงพอใจอยางยิ่งกำหนดให 1 คะแนน โดยคาความเชื่อม่ันรายขอคำถามมีคาพิสัย (r) ระหวาง .31 - .85 
และคาสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันท้ังชุดมีคา .739 

การปรับตัวในการพัฒนาตัวบุคคลผลที่ไดจากการพัฒนา Arkoff 1968, Dawis and Lopquist 1984, 
Andrew and Roy 1991, Ashforth, Alan, and ee 1998 มาตรวัดท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีแบงได 5 ระดับ ดังน้ี เห็น
ดวยอยางยิ่ง กำหนดให 5 คะแนน เห็นดวยมาก กำหนดให 4 คะแนน เห็นดวย กำหนดให 3 คะแนน ไมเห็นดวย 
กำหนดให 2 คะแนน ไมเห็นดวยอยางยิ่ง กำหนดให 1 คะแนน โดยมีคาความเชื่อมั่นรายขอคำถามมีพิสัย (r) 
ระหวาง .21 - .82 และคาสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันของขอมูลท้ังชุดมีคา .905 
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การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแนวทางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือการเก็บรวบรวมโดยแบงเปน

ขอมูล ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูศึกษาไดกำหนดวิธีเก็บขอมูลไว คือ นำแบบสอบถาม
ที่ไดจัดทำขึ้น 400 ชุด มอบใหกับองคกร บริษัทฯ เพื่อใหแจกแบบสอบถามแกพนักงานขององคกร ตัวแทนของ
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด พรอมกับสงกลับมายังผูศึกษาดวยวิธีการ ที่ผูศึกษาติดตาม ไปเก็บขอมูล
แบบสอบถามในที่ทำงานของพนักงาน กลับคืนมา หรือลงทะเบียนตอบรับ EMS คัดเลือกแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณครบถวน จำนวน 400 ชุด คิดเปน 100 เปอรเซ็นต 

การวิเคราะหขอมลผูวิจัยไดแปรผลขอมูล โดยใชคาสถิติบรรยายพ้ืนฐานเพ่ือ บรรบายลักษณะขอมูลชีวภาพ
ทางสังคม และภูมิหลัง สถิติท่ีผูวิจัยใชไดแก คาความถี่ และรอยละ สวนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตวัแปรใช 
หลักการวิเคราะหหาความสหสัมพันธ แบบเพียรันโพรดัคโมเมนต (Pearson’s Product Moment) ในการแสดง
ระดับความสัมพันธ และแมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปร สำหรับการตรวจความถูกตองหาความเที่ยงตรงเชิง
โครงสราง ใชสถิติวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน (Confirm Factor analysis : CFA) ทำการวิเคราะหหาอทิธพิลทางตรง 
และอิทธิพลทางออม อิทธิพลรวม และตรวจสอบความกลมกลืนของสัมการโครงสรางเชงิสาเหต ุท่ีผูศึกษาวิจัยสราง
ขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษดวยวิธีการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structure Equation Modeling : SEM)  
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง 

โปรแกรมสำเร็จถูกนำมาใชในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงสมการโครงสรง เพื่อทำการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน ในการพิจารณาจากคาไค-สแควรท่ีไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ดัชนีการวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) ตองมีคาเกินกวา .90 รวมรากที่สองของคาเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนกำลัง (RMSEA) ตองมีคานอยกวา .05 จนเกณฑการพิจารณาเลือกตัวแปรในแตละโครงสรางการวัดซ่ึง
ตองมีคาน้ำหนักองคประกอบเกิน .20 ขึ ้นไปนั ้น (Kim & Mueller, 1978) กอนนำไปทำการทดสอบหาความ
สอดคลองของสมการโครงสรางเชิงสาเหตุท่ีผูวิจัยสราง 
 

 
X2 = .000 , df=87.514, P-value = .000, RMSEA=.466, GFI = .223, AGFI = -.140 

ภาพที่ 2 การวิเคราะหสมการโครงสรางเชิงสาเหตขุองปจจัยดานคุณลักษณะบุคคล 
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 ผลจากการวิเคราะห ความตรงเชิงโครงสรางของปจจัยนำมาศึกษาโดยการใชวิธีการวิเคราะหปจจัยเชิง
ยืนยัน (CFA) ของตัวแปรทั้ง 2 ปจจัย ตามภาพที่ 1 พบวา Chi-square = 3938.153 และ Probability level =         
P-value = .000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0 น้ันคือไมมีความกลมกลืน นอกจากน้ันเม่ือทำการวิเคราะหวัดความ
กลมกลืนอื่นๆ คา CMIN/DF = 87.514 , GFI = 0.223 ซึ่งต่ำกวา 0.95 จึงสรุปไดวาโมเดลไมมีความกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ นอกจากนั ้น ยังตองพิจารณาจากคาความคาดเคลื ่อน ความแตกตางระหวางโมเดลที่คาดไว             
กับขอมูลเชิงประจักษ พบวา RMSEA = 0.466 ถือวาความคาดเคลื่อนต่ำ โมเดลมีความกลมกลืนเม่ือคา RMSEA ไมเกิน 0.05  
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัย พบวา กลุมตัวอยางในครั้งนี้สวนใหญ เปนเพศหญิง มากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 
69.50 มีชวงอายุ 31 – 40 คิดเปนรอยละ 45.30 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 44.30 มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี คิดเปนรอยละ 70.80 ตำแหนงหนาที่รับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 25.50 มีรายไดตอเดือน 15,000 – 20,000 
คิดเปนรอยละ 45.50 มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 6 – 10 ป คิดเปนรอยละ 42.80 และมีคุณลักษณะ
บุคลิกภาพเปนแบบเปดรับประสบการณ จำนวน 279 คน คิดเปนรอยละ 69.80 คุณลักษณะแบบประนีประนอม 
จำนวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20 มีคุณลักษณะแบบหว่ันไหว จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5 คุณลักษณะแบบมี
มโนสำนึก จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 7 คุณลักษณะแบบแสดงตัว จำนวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 ตามลำดับ 
 
ตาราง 1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะบุคคล และความพึงพอใจที่มีตอการปรับตัวในการ

พัฒนาบุคลิกภาพบุคคล 

   Mean  S.D. Comp1 Comp2 Comp3 Comp4    Ad1   Ad2   Ad3   Ad4  

1. Comp1 3.48 0.907 1.000**  
2. Comp2 3.48 0.870 0.828** 1.000** 
3. Comp3  3.46 0.877 0.798** 0.849** 1.000** 
4. Comp4 3.56 0.865 0.663** 0.710** 0.689** 1.000** 
5. Ad1  3.45 0.809 0.659** 0.748** 0.705** 0.804** 1.000** 
6. Ad2  3.55 0.851 0.620** 0.665** 0.610** 0.726** 0.778** 1.000** 
7. Ad3  3.55 0.891 0.606** 0.682** 0.639** 0.750** 0.741** 0.801** 1.000** 
8. Ad4  3.54 0.866 0.644** 0.666** 0.645** 0.691** 0.691** 0.728** 0.801** 1.000** 

*p < .05 . **p < .01 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตทั ้ง 8 ตัวแปร ตามกรอบแนวทางการวิจัย พบวา                          
คาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรทั ้งหมด 36 คู  มีคาระหวาง 0.60 ถึง 1.00 ทั ้งหมด 36 คู  แสดง
ความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิตใินทางตรงกันขาม และ ไมพบวาคูใดบางท่ีนำมาศึกษา ท่ีมีความสัมพันธอยาง
ไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 
 การวิเคราะหสมการโครงสราง 

ผลการตรวจสอบความสอดคลองของสัมการโครงสรางเชิงสาเหตุ ตลอดจนอิทธิพลทางตรง และทางออม
ของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ ความพึงพอใจท่ีมีตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล ท่ีสรางขึ้นกับขอมูลเชิง
ประจักษ ผลจากการวิเคราะหขอมูลในคร้ังแรกพบวาโครงสราง ตามสมมติฐานยังไมสอดคลองกับขอมูล ในคร้ังแรก 
พบวา โครงสรางตามสมมติฐานยังไมสอดคลองกับของมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยไดทำการศึกษาทำการปรับสมการ
โครงสรางตามสมมติฐานเพื่อใหสอดคลอง กับขอมูลเชิงประจักษตาม ขอเสนอแนะดวยโปรแกรม (Modification 
Index) ผลการวิเคราะหขอมูลหลังการปรับสัมการโครงสรางใหม ดังในภาพ 3 

48

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



 
X2 =1.975, df=3, P=value=.581, RMSEA=.000, GFI=.998, AGFI=.989 
ภาพ 3 สมการโครงสรางเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอทิธิพลตอคุณลักษณะบุคคล 

ที่มีความพึงพอใจตอการปรบัตวัในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล 
 
จากภาพ 3 ผลการวิเคราะหสมการโครงสรางเชิงสาเหตุ พบวา มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

พิจารณาผลจากการทดสอบคา Chi-square มีคาเทากับ 1.975, องศาอิสระ (df) มีคาเทากับ 3 , P = value มีคา
เทากับ 0.581 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน GFI = 0.998 มีคาสูงกวา 0.95 คา AGFI มีคาเทากับ .989 และสวนคา
ดัชนีรากกำลังสองเฉลี่ยคาความแตกตางโดยประมาณ RMSEA มีคาเทากับ .000 จากสมการโครงสรางของโมเดลมี
ความกลมกลืนเม่ือคา RMSEA ไมเกิน 0.05 

นอกจากการตรวจสอบความกลมกลืนของ Model ในภาพรวมแลว ผู วิจัยยังทำการตรวจสอบความ
สัมประสิทธิ ์ความถดถอยแตละคาด วย สถิต ิทดสอบ Z ในรูปแบบ AMOS ที ่ เร ียกวา C.R (Critical Ratio)            
จากผลลัพธในตาราง 

 
ตาราง 2 Regression Weights 

     Estimate S.E.  C.R.     P 
Adaptation <------ Comp2     .262  .045 5.765       *** 
Adaptation <------ Comp3     .098  .044 2.234      .025 
Adaptation <------ Comp4     .472  .033  14.149     *** 
Attribute <------ Comp1      -.177  .069  -2.585   .010 
Adaptation <------ Attribute     -.053  .037  -1.448   .148 
Attribute  <------ Adaptation    .155  .093  1.663   .096 
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จากตาราง 2 เปนคาสัมประสิทธความถดถอย หรือน้ำหนักความถดถอย 

   
b1 = 0.262   SE (b1) = 0.045  หรือ 

  
   b3 = 0.472   SE (b3) = 0.033 
 

ภาพที่ 4 ผลการทดสอบอิทธิพลของ Complacence ที่มีตอ Adaptation 
 
H0: B = 0 หรือ H0 : ความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล ไมมีอิทธิพลตอการปรับตัวในการ

พัฒนาบุคลิกภาพบุคคล 
H1 : B = 0 หรือ H1 : ความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล มีอิทธิพลตอการปรับตัวในการพัฒนา

บุคลิกภาพบุคคล  
สถิติทดสอบ Z = C.R = b - 0 =  0.262 – 0   = 5.765 
        SE (b1)    0.045 

 
และ P-value = P = **** มีคาต่ำมากใกล ๆ  ศูนยซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0 จากสมการนั้นคือ 

ความพึงพอใจตอการสัมมนาเชิงปฏิบัตงิาน มีอิทธิพลตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล ตลอดจนความพึง
พอใจตอแผนพัฒนา มีอิทธิพลตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล และความพึงพอใจตอการฝกอบรม             
มีอิทธิพลตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล (P= 0.010) , ความพึงพอใจตอการสนับสนุนของผูบริหาร ไม
มีอิทธิพลตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล (P = 0.025) ซ่ึงมีคาสัมประสิทธ์ินอยกวา 0.05 และในทำนอง
เดียวกันการทดสอบน้ำหนักความถดถอยทุกคา จะพบวามี 2 คาที่ยอมรับ H0 เนื่องจากมีคา P มากกวา 0.05 หรือ        
คา C.R. มีคาต่ำ ซึ่งประกอบไปดวย คุณลักษณะบุคคลไมมีอิทธิพลตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล            
(P = 0.148) และ การปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล ไมมีอิทธิพลตอคุณลักษณะ (P = 0.096) เชนเดียวกัน 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
จากการศึกษาตามสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว สภาพทั่วไป ปญหาอุปสรรคมีผลตอความพึงพอใจที่มีตอการ

ปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ท่ีพบวา เพศ ท่ีแตกตางกัน มีผล
ตอการพัฒนาศักยภาพท่ีแตกตางกัน มีความคิดเก่ียวกับสวนประสมดานความพึงพอใจในการพัฒนา ไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ (p>0.05) และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางดานการปรับตัวในการ
พัฒนาของตัวบุคคล โดยรวมที่ไมแตกตางกัน (p>0.05) ตามตารางที่ 3 และยังพบวา บุคลากร หรือตัวแทนของ
บริษัทท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมี คุณลักษณะบุคคลในการปฏิบัติงาน ของผูตอบแบบถาม มีคุณลักษณะแบบ
หวั่นไหว จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5 คุณลักษณะแบบแสดงตัว จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2 คุณลักษณะ
แบบเปดรับประสบการณ จำนวน 279 คน คิดเปนรอยละ 69.8 คุณลักษณะแบบประนีประนอม จำนวน 80 คน 
คิดเปนรอยละ 20 คุณลักษณะแบบมีมโนสำนึก จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็น เกี่ยวกับสวนผสมโดยรวมของบุคคล หรือตัวแทน ของบริษัทไทย
สมุทรประกันชีวิต จำกัด ที่มีเพศแตกตางกัน 

(n = 400) 

สวนประสมดานความพึงพอใจท่ีมีตอการปรับตัว 
ในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล ในยุคดิจิทัล      ชาย   หญิง    t p - Value
   

      X  S.D.   X  S.D. 

1. ความพึงพอใจในการพัฒนา   3.53 0.741 3.46 0.798 0.881  0.379 
2. การปรับตัวในการพัฒนาของตัวบุคคล  3.56 0.717 3.49 0.793 0.814   0.416 

  ภาพรวม    3.54 0.729 3.47 0.795   

*p<0.5 
จากตารางท่ี 3 ยังพบวา เพศชาย มีความพึงพอใจในการพัฒนา คาเฉลี่ย สูงสุดท่ี (X = 3.53 , S.D = 0.741) 

อยูในระดับมาก มีการปรับตัวในการพัฒนาของตัวบุคคล คาเฉลี่ย สูงสุดท่ี (X = 3.56 , S.D = 0.717) อยูในระดับมาก 
และ เพศหญิง มีตอความพึงพอใจในการพัฒนา คาเฉลี่ย สูงสุดท่ี (X = 3.46 , S.D = 0.798) อยูในระดับมาก มีการ
ปรับตัวในการพัฒนาของตัวบุคคล คาเฉลี่ย สูงสุดที่ (X = 3.49 , S.D = 0.793) อยูในระดับมาก ซึ่งหมายความวา
บุคลากรของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด มีความพึงพอใจในการพัฒนา และการปรับตัวในการพัฒนาของตวั
บุคคล ดังกลาวแตกตางกัน และ ยังพบวา บุคลากร หรือตัวแทนของบริษัท มีความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของบุคคล มีคาเฉลี่ยตามตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4 คาเฉล่ีย (X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจที่มีตอการปรับตัวในการพัฒนา

บุคลิกภาพของบุคคล หรือตัวแทน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด 
(n = 400) 

อิทธิพลของคุณลักษณะบุคคล และความพึงพอใจท่ีมีตอการ   ระดับทัศนะ 
ปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล       

        X S.D.  แปลผล 

1. ความพึงพอใจตอการฝกอบรม     3.48 0.907  ปานกลาง 
2. ความพึงพอใจตอการสัมมนาเชิงปฏิบัติงาน    3.48 0.870  ปานกลาง 
3. ความพึงพอใจตอการสนับสนุนของผูบริหาร    3.46 0.877  ปานกลาง 
4. ความพึงพอใจตอแผนการพัฒนาบุคลากร    3.56 0.865     มาก 
  ภาพรวม      3.49 0.879  ปานกลาง 

จากตารางที่ 4 ผูวิจัยยัง พบวา บุคลากร หรือตัวแทนของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ที่ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ มีความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
(X = 3.49 , S.D. = 0.879) เมื ่อพิจารณารายละเอียดในแตละดาน พบวา ความพึงพอใจตอแผนการพัฒนา
บุคลากร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (X = 3.56 , S.D. = 0.865) อยูในระดับมาก ความพึงพอใจตอการฝกอบรม มีคาเฉลี่ย
รองลงมา (X = 3.48 , S.D. = 0.907) อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาตอ พบวา ความพึงพอใจตอการสัมมนา
เชิงปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยรองลงมา (X = 3.48 , S.D. = 0.870) อยูในระดับปานกลาง และ ความพึงพอใจตอการ
สนับสนุนของผูบริหาร มีความเฉลี่ย (X = 3.46 , S.D. = 0.877) อยูในระดับปานกลาง ตามลำดับ แสดงวาบุคคล 
หรือตัวแทนของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด มีความพึงพอใจ และมีความคิดเห็นในประเด็นดังกลาวแตกตางกัน 
ผูวิจัยยังพบวา การปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย ตามตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 คาเฉล่ีย (X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล 
โดยภาพรวม การปรับตัวในการพัฒนาของตัวบุคคล 

(n = 400) 

อิทธิพลของคุณลักษณะบุคคล และความพึงพอใจท่ีมีตอการ  ระดับทัศนะ 
ปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลในยุคดิจิทัล       

       X S.D.    แปลผล 

1. การปรับตัวเขากับภาพแวดลอม     3.45 0.809  ปานกลาง 
2. การปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงาน     3.55 0.851     มาก 
3. การปรับตัวเขากับกฎระเบียบ     3.55 0.891     มาก 
4. การปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงดานจิตใจ   3.54 0.866     มาก 

  ภาพรวม      3.52 0.854     มาก 

จากตารางที่ 5 ผูวิจัย ยังพบวา บุคลากร หรือตัวแทนของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ที่ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ ตองการปรับตัวในการพัฒนาตัวบุคคล จากผลการวิเคราะห ยังพบวา คาเฉลี่ยโดยภาพรวม
สูงสุด (X = 3.52 , S.D. = 0.854) อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละดาน พบวา การปรับตัวเขากับ
กฎระเบียบ มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด (X = 3.55 , S.D. = 0.891) อยูในระดับมาก การปรับตัวเขากับเพื่อน
รวมงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา (X = 3.55 , S.D. = 0.851) อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตอ พบวาการปรับตัว
เขากับการเปลี่ยนแปลงดานจิตใจ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (X = 3.54 , S.D. = 0.866) อยูในระดับมาก และเม่ือศึกษาตอใน
รายละเอียดของแตละประเด็น พบวา การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (X = 3.45 , S.D. = 0.809) 
อยูในระดับปานกลาง แสดงวาบุคลากร หรือตัวแทนของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด มีการปรับตัว และมี
ความคิดเห็นในประเด็นดังกลาวแตกตางกัน จากการศึกษาวิจัยในแตละดาน ยังพบวา อิทธิพลของคุณลักษณะของ
บุคคล มีผลตอความพึงพอใจท่ีมีตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล มีคาเฉลี่ย ตามตารางท่ี 6 
ตารางที่ 6 คาเฉล่ีย (X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล 

โดยภาพรวม อิทธิพลของคุณลักษณะบุคคล และความพึงพอใจที่มีตอการปรับตัวในการพัฒนา
บุคลิกภาพของบุคคล ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด 

(n = 400) 

อิทธิพลของคุณลักษณะบุคคล และความพึงพอใจท่ีมีตอการ             ระดับทัศนะ 
ปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล       

        X   S.D.    แปลผล 

1. ความพึงพอใจในการพัฒนา    3.49 0.879  ปานกลาง 
2. การปรับตัวในการพัฒนาของตัวบุคคล   3.52 0.854      มาก 

  ภาพรวม     3.51 0.866      มาก 

จากตารางท่ี 6 พบวา บุคลากร หรือตัวแทนของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ท่ีตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ มีความพึงพอใจในการพัฒนาท่ีมีตอ การปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล ของบริษัท ไทยสมุทร
ประกันภัย จำกัด มีคาเฉลี่ยโดยรวม สูงสุด (X = 3.51 , S.D. = 0.866) อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดใน
แตดาน พบวา การปรับตัวในการพัฒนาของตัวบุคคล มีคาเฉลี่ย สูงสุด (X = 3.52 , S.D. = 0.854) อยูในระดับมาก 
และความพึงพอใจในการพัฒนา มีคาเฉลี่ย สูงสุด (X = 3.49 S.D. = 0.879) อยูในระดับปานกลาง แสดงวาบุคลากร
ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด มีความคิดเห็นในประเด็นดังกลาวแตกตางกัน ตามสมมติฐาน 
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สมมติฐานขอท 2 คุณลักษณะบุคลิกของบุคคล มีอิทธิพลตอความพึงพอใจท่ีมีตอการปรับตัวในการพัฒนา
บุคลิกภาพของบุคคล ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด จะใชสถิติหาอิทธิพลระหวางตัวแปรดวยวิธีวิเคราะห
การถดถอยแบบพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) ดังตารางท่ี 7 กำหนดให H0 : คุณลักษณะบุคลิกบุคคล 
มีอิทธิพลตอความพึงพอใจท่ีมีตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต 
จำกัด H1 : คุณลักษณะบุคลิกบุคคล ไมมีอิทธิพลตอความพึงพอใจท่ีมีตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล 
ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด 

ตารางที่ 7 แสดงคุณลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล มีอิทธิพลตอความพึงพอใจที่มีตอการปรับตัวในการ
พัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ดวยวิธีวิเคราะหการถดถอยพหุคณู (Multiple 
Regression Analysis หรือ MEA) ดานความพึงพอใจในการพัฒนา  

ตัวแปล      B    SEb   β  t  p-value 

คาคงท่ี   3.493  .148     -          23.554    .000* 
C1 ความพึงพอใจตอ -.083  .041  -.100          -2.000    .046** 
การฝกอบรม   

 R = .100 , R2 = .010, Adj R2 = .007, F-Value = 4.00** , SEE = .749 , n = 400 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 , ** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

จากผลการวิเคราะห สถิติถดถอยพหุคุณ พบวา ตัวแปลอิสระท้ัง 8 ตัว รวมกันอธิบายความความพึงพอใจ
ที่มีตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ไดรอยละ 1 โดยพบวา 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลมีผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล คือ ความพึงพอใจตอการฝกอบรม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .05 โดยเม่ือพิจารณาแลวตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปรับตัว ในการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ไดดีท่ีสุดคือ ความพึงพอใจตอการฝกอบรม  

จากสมมติฐานการวิจัย ท้ัง 2 ขอน้ัน ผูศึกษาวิจัย ยังพบวา คุณลักษณะบุคคล มีอิทธิพลทางตรงตอความ
พึงพอใจที่มีตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .01 และ .74 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิจัยน้ีจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยท่ี 1 และ 2 กลาวไดวาบุคลากร 
หรือบุคคลที่มีคุณลักษณะบุคลิกแบบประนีประนอม บุคลิกแบบแสดงตัว บุคลิกแบบมีมโนสำนึก บุคลิกภาพแบบ
เปดรับระการณใหม ๆ และบุคลิกแบบหวั ่นไหว สงผลตอความพึงพอใจในการพัฒนา ทั ้งการฝกอบรม การ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติงาน การใหการสนับสนุนจากผูบริหาร การวางแผนในการพัฒนา รวมถึงการปรับตัวใหเขา
กับสภาพแวดลอม เขากับเพ่ือนรวมงาน และเขากับกฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัท สอดคลองกับงานวิจัย Dawis 
and Lofquits (1984) ท่ีพบวา คุณลักษณะของบุคคลมีอิทธิพลตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพ จำเปนตอง
ผานกระบวนการท้ัง 3 ประการอันประกอบไปดวย ความแตกตางของคุณลักษณะบุคคล มีอิทธิพลตอแรงจูงในการ
พัฒนาบุคลิกภาพตัวบุคคล (Judge & llies, 2002) คุณลักษณะของบุคคล มีอิทธิพลตอการพัฒนาในดานตาง
เชนเดียวกัน จึงทำใหทำนายไดวา บุคคลท่ีมีคุณลักษณะของบุคคลแตกตางกัน ยอมมีความสามารถในการพัฒนาท่ี
แตกตางกันออกไปตาม สถานะการณ เหตุการณนั้น ๆ  และยังสอดคลองกับงานวิจัย (นภสินธุ พรมวิเศษ, 2560) 
เชนเดียวกับคุณลักษณะของบุคคล ท่ีมีอิทธิพลตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพของตัวบุคคล (Shaffer, 
et,al,2006) และคุณลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลสามารถทำนาย พฤติกรรมในสถานการณตางๆ ท่ีเผชิญไดอยาง
ครอบคลุม (Epstein, 1980) ผลการศึกษาวิจัยที ่คนพบ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Caligiuri (2000) พบวา
คุณลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลเปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางบวก อยางมีนัยสำคัญตอการปรับตัวในการพัฒนาขาม
วัฒนธรรม  
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นอกจากน้ันยังสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ Huang, Chi, and Lawler (2005) ไดทำการศึกษาวิจัยกลับกลุม 
ตัวอยางชาวอเมริกันที่ยายฐานมาทำงานในประเทศไตหวัน และพบวา คุณลักษณะบุคลิกบุคคล แบบแสดงตัว 
บุคลิกแบบประนีประนอม บุคลิกแบบเปดรับประสบการณ มีอิทธิทางตรงตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลกิภาพ             
มีคาสำประสิทธิอิทธิพลอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 สวนการศึกษาของ Lee and Sukoco (2008) ผลวิจัย พบวา 
คุณลักษณะของบุคคล มีอิทธิพลทางบวกตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 
0.917 ท่ีระดับนัยสำคัญ .01 และ Shaffer, et ,al. (2006) ไดทำการศึกษาแลว พบวา คุณลักษณะของบุคคลแบบ
หว่ันไหว คุณลักษณะของบุคคลแบบแสดงตวั คุณลักษณะของบุคคลแบบเปดรับประสบการณ และคุณลักษณะของ
บุคคลแบบประนีประนอม มีอิทธิพลตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล อยางมี
นัยสำคัญท่ีระดับ .01 
 จากการศึกษาวิจัย พบวา คุณลักษณะบุคลิกภาพบุคคล เปนสิ่งสำคัญและจำเปนอยางยิ่ง สำหรับบุคคลท่ี
ตองการพัฒนาตัวเองใหกาวหนาในหนาที่การงานที่ประสบความสำเร็จ โดยการพัฒนาตัวบุคคลผานการฝกอบรม 
เขารวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติงาน รวมถึงการสัมมนาเชิงวิชาการ ไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากผูบริหาร ในการ
จัดแผนการพัฒนาบุคคลอยางตอเนื่อง ซึ่งคุณลักษณะบุคลิกภาพบุคคล มีอิทธิพลตอความพึงพอใจที่มีตอการ
ปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล ยังสงผลตอความตองการในการพัฒนาตัวบุคคล เพื่อนำไปสูแนวทางการ
พัฒนาบุคลิกภาพ ในการสรางภาพลักษณของบุคคลเอง บุคคลใดจะประสบความสำเร็จในหนาที่ไดนั้น ตองเปน
บุคคลท่ีไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน ท่ีไดสนทนาพูดคุย ไดพบเห็น จนเกิดความเชื่อม่ันเชื่อถือ การมีบุคลิกภาพท่ีดียัง
เปนใบเบิกทางในการเริ่มตนของการสมัครเขาทำงาน เขาพบลูกคา หรือการติดตอประสานงานตาง ๆ ระหวาง
องคกรท้ังภายใน และภายนอก บุคลิกภาพบุคคลยังมีอิทธิพลตอการตัดสินใจจากผูบริหารอีกดวย  

ผลการศึกษา ยังวิจัย พบวา ความพึงพอใจท่ีมีตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล มีอิทธิพลท้ัง
ทางตรงและทางออมตอ คุณลักษณะบุคคล โดยสงผานการปรับตัวในการพัฒนา มีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ .16 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงใหเห็นวา ความพึงพอใจตอการสัมมนาเชิงปฏิบัติงาน ความพึงพอใจตอ
การสนับสนุนของผูบริหาร ความพึงพอใจตอแผนการพัฒนาบุคลากร สงผลตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพ
บุคคล และการฝกอบรม ยังมีอิทธิพลทั้งทางตรง และทางออมตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล โดย
สงผาน คุณลักษณะบุคคล มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ -.05 แสดงใหเห็นวา บุคลากร หรือตัวแทน ของบริษัท 
ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ที่มีคุณลักษณะบุคคลแบบหวั่นไหวคุณลักษณะบุคคลแบบแสดงตัวตน คุณลักษณะ
บุคคลแบบเปดรับประสบการณ คุณลักษณะบุคคลแบบประนีประนอม สงผลตอความพึงพอใจในการพัฒนา ท่ีมีตอ
การปรับตัวการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน การปรับตัวเขากับกฎระเบียบ            
การปรับตัวเขากับงาน บุคคลใดท่ีมีคุณลักษณะบุคลิกภาพที่ดีโดดเดนในสายอาชีพนั้น นับเปนสิ่งสำคัญที่มีผลตอ
ความสำเร็จ หรือความลมเหลวขององคกร บุคลากรนอกจากจะตองมีทักษะและประสบการณ ดานความรู
ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน ตามภาระหนาที่ ควรมีบุคลกิภาพที่ดเีหมาะสม ซึ่งยังสอดคลองกับงานวจัิยของ 
John L.Holland เปนนักจิตวิทยาทางดานสายอาชีพ ใหความสำคัญตอบุคลิกภาพบุคคล บุคคลท่ีมีความสุข และ
ประสบความสำเร็จในหนาท่ีการปฏิบัติงานนั ้น คือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายหนาที่ หรือมีอาชีพที่สอดคลองกับ
บุคลิกภาพบุคคล “บุคลิกภาพบุคคล” ท่ีดี การพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล ยังมาจากสภาพแวดลอมความเปนอยูของ
แตละบุคคล หรือทางดานพันธุกรรมของแตละบุคคล สงผลใหตัวบุคคลประสบความสำเร็จ สามารถปรับตัวใน
สภาพแวดลอมท่ีแตกตางออกไประหวางบุคคล และบุคลิกภาพท่ีดี ยังสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สราง
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลอื ่นทั ้งภายใน และภายนอกองคกร สงผลใหองคกรมีภาพลักษณที ่ด ีตอสายตา
บุคคลภายนอก บุคลิกภาพบุคคลที่องคกรตองการใหมารวมงาน ไดแก เปนบุคคลชางสังเกต ชางสงสัย ชางคิด 
สืบคนแสวงหาคำตอบในการแกไขปญหา, มีความกระตือรือรนในงาน และมีจิตใจท่ีหนักแนน ,มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค , เปนบุคคลสูงาน , เปนบุคคลท่ีมีจิตใจดี รักงานท่ีทำ มีความรับผิดชอบตอสังคม , มีมนุษยสัมพันธท่ีดี
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กับเพื่อนรวมงานและผูอื่น , มีความเปนผูนำ ดานความรู ความสามารถ ที่ไดจากประสบการณในการปฏบิัติงาน 
เพื่อนำพาธุรกิจองคกรใหกาวหนาในอนาคต , มีความเปนระเบียบวินัยในตัวเอง มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา 
ทำงานอยางมีเปาหมายท่ีชัดเจน , เปนคนท่ีรูจักกาลเทศะดานการแสดงออกถึง สิ่งท่ีควรและไมควร ท้ังการแตงกาย 
การเขาสังคม การควบคุมอารมณ และเปนบุคคลท่ีรูจักการปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอมตาง ๆ ไดอยางกลมกลืน 
ในสถานการณ สภาพแวดลอมปจจุบันได 
 
การนำผลการวิจัยไปใช 

ผลจากการศึกษาวิจัย พบวา บุคลากร บุคคล หรือตัวแทนของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ที่มี
บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ มีความพึงพอใจท่ีมีตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพบคุคลมากท่ีสุด มีคา
น้ำหนักองคประกอบสูงสุด รองลงมา คือบุคคลท่ีม่ีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม ผูบริหารหรือผูท่ีเก่ียวของสามารถ
นำผลการศึกษาวิจัย ขอมูลในการวิเคราะหคนพบไปใชสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคลในองคกร ให
มีบุคลิกภาพบุคคลท่ีดียิ่งขึ้น ผานรูปแบบการพัฒนาฝกอบรม ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติงาน ผานการสนับสนุนของ
ผูบริหาร ในการจัดการทำแผนการพัฒนาอยางสม่ำเสมอเปนประจำ ในขณะเดียวกับผูวิจัย ยังพบวา คุณลักษณะ
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว มีคาน้ำหนักนอยที่สุด ดังนั้นผูที่เกี่ยวของควรสงเสริมสนับสนุนการแสดงออก กระตุนให
เกิดการพัฒนาใหบุคลากร หรือตัวแทนเกิดการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล ใหมีความรู ทักษะ ทัศนคติ ในการเปดรับโลก
ทัศน เปดรับประสบการณสิ่งตางๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใหมากขึ้น ตลอดจนการปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงาน ท่ีมีคา
น้ำหนักต่ำสุด ชี้ใหเห็นวาผูที่เกี่ยวของจำเปนอยางยิ่งตองใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจนแกบคุลากร หรือตัวแทน ในหลักการณขอกำหนดของการปฏิบตัิงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
 บริษัท หนวยงาน องคกร และมหาวิทยาลัยสามารถนำผลการวิจัยคร้ังน้ีไปปรับใชในการสนับสนุนสงเสริม
ใหบุคลากร ตัวแทน นักศึกษา หรือบุคคลท่ีตองการพัฒนาบุคลิกภาพ ท่ีเอ้ือตอการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพ
บุคคล โดยสอดแทรกรูปแบบการพัฒนาบุคลิกภาพตางๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวของ ในขณะเดียวกันหนวยงานท่ี
เกี่ยวของยังสามารถนำผลวิจัย นี้ไปใชในการใหความรูแกบุคคล เพื่อแสดงบทบาท ในการสนับสนุน ใหบุคลากร 
หรือตัวแทน บุคคลใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงตัวบุคคลเองไปในทิศทางท่ีดีขึ้น อยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนปจจัย
ที่ทำใหเกิดความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการปรับตัวในการทำงานของบุคคล หรือตัวแทนใหเกิดความรูหรือ 
แนะนำสิทธิประโยชน ที ่บุคคลหรือตัวแทนจะไดรับจากการพัฒนา จัดทำเปนหลักสูตรคู มือ แนวทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เปดเวทีใหบุคลากร หรือตัวแทนไดแลกเปลี่ยนความรูเก่ียวกับการปรับตัวใหเขาการปฏิบัติงาน 
กฎระเบียบขอบังคับ เพ่ือนรวมงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลง เปนตน  
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 
 ทำตัวแปรท่ีพบศึกษาซ้ำ รวมกับกลุมประชากรอ่ืนๆ เพ่ือยืนยันผลการวิจัยวาสามารถทำนายการปรับตัวใน
การพัฒนาบุคลิกภาพบุคคลไดจริง ตลอดจนเพ่ิมตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเขามาศึกษาเพ่ิมเตมิใหครบดานนำมาศกึษา
เพ่ิมเติม เชน แรงจูงใจ (Motivation) ของ เฮอรซเบอรก (Herzberg, 1972) ความสำเร็จในการทำงาน การยอมรับ
จากผูอื่น และความกาวหนาในหนาในงานที่ไดปฏิบัติ , บรรยากาศขององคกร ของ (Black ,1988) ในบริบทท่ี
แตกตางออกไป มาเปนตัวแปรเพ่ือใชในการทำนาย เปนตน 
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บทคัดยอ 
บทความวิจัยเร่ือง การเลือกใชชองทางการตลาดออนไลนในการซ้ือสินคาของผูบริโภคชวงสถานการณโควิด 19 

มีวัตถุประสงคในการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธตอกับการเลือกใชชองทางการตลาดออนไลน 
2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนที่มีความสัมพันธตอการเลือกชองทางการตลาดออนไลน3) เพื่อศึกษา
ชองทางการตลาดออนไลนที่ผูบริโภคนิยมใชในชวงสถานการณโควิด 19 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ คนที่เคยใช
ชองทางการตลาดออนไลนจำนวน 400 ราย โดยเก็บขอมูลแบบสอบถามแบบบังเอิญ สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ คาเฉลี่ย 
การแจกแจงความถี่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ คารอยละ สถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐานประกอบดวย t-test และ        
One Way ANOVA  

ผลการวิจัยพบวา พบวาเพศหญิงมีอัตราการซ้ือสินคาผานชองทางการตลาดออนไลนมากกวาเพศชายชวงอายุ
ที่มีการซื้อสินคาผานชองทางการตลาดออนไลนมากที่สุดคือชวงอายุระหวาง 26-35 ป สวนใหญมีรายไดมากกวา 
25,000 บาท คาใชจายในการสั่งซื้อสินคาออนไลนมากที่สุดอยูระหวา 500-1,000 บาท สินคาที่สั่งซื้อสวนใหญ เปน
สินคาประเภทเสื้อผา วัตถุประสงคในการซ้ือสินคาออนไลน คือ ซ้ือเพ่ือใชเอง สวนเหตุผลท่ีใชชองทางการตลาดออนไลน
มากที่สุด คือ ความสะดวกสบาย ชองทางการซื้อสินคาออนไลน ที่นิยมใชมากที่สุดคือ Facebook สำหรับผลการวจัิย
ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธตอการเลือกชองทางการตลาดออนไลนพบวา เพศ และ รายไดมีความสัมพันธตอการ
เลือกใชชองทางการตลาดออนไลนและ พฤติกรรมการซื้อที่มีความสัมพันธตอการเลือกชองทางการตลาดออนไลนคือ 
เหตุผลในการซ้ือสินคา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
คำสำคัญ : ชองทางการตลาดออนไลน โรคระบาดโควิด 19  
 
Abstract 

This research article on the selection of online marketing channels for online purchasing 
during the Covid 19 outbreak aims at 1) investigating the personal factors related to the selection 
of online marketing channels, 2) exploring the online purchasing behavior related to the selection 
of online marketing channels, and 3) investigating the preferred online marketing channels that 
consumers use during the covid 19 outbreak. The sampling size of this research are 400 people 
who have used online marketing channels. Data are collected by using accidental sampling. The 
statistics used in the research are the mean, frequency distribution, standard deviation, and 
percentage. The statistics used for the hypothesis testing consisted of t-test and One Way ANOVA  
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The results of the research shows that females are more likely to buy products through 
online marketing channels than males. The age range that has the most purchasing volume via 
online marketing channels is between the age of 26-35 years. The majority of the respondents 
earn more than 25,000 baht. The majority of online orders value between 500-1,000 baht. Most 
ordered products are apparels. The purpose of online shopping is for personal use. The top reason 
for using the online marketing channels is the convenience. The most popular online purchasing 
channels is Facebook. The findings indicate that personal factors related to the selection of online 
marketing channels are gender and income. The purchasing behaviors related to the selection of 
online marketing channels are reasons to buy products which has statistical significance at 0.05. 

 
Keyword: online marketing channels, Covid19 
 

บทนำ 
 จากวิกฤติการณการระบาดของโรคโควิด 19 สงผลกระทบเปนวงกวางใหกับธุรกิจตาง ๆ มากมายไมวาจะเปน
ธุรกิจภาคการคา ธุรกิจการผลิต ธุรกิจทองเท่ียวตาง ๆ ในระบบเศรษฐกิจท่ีประกอบไปดวย ผูผลิต ผูจัดจำหนาย และ 
ผูบริโภค ตางจำเปนตองปรับตัวดวยกันทั้งสิ้น ในบางธุรกิจผูผลิตจำเปนตองหยุดการผลิตลง เนื่องจากไมมีกำลังซื้อใน
ตลาด แตในขณะเดียวกับผูผลิตในบางธุรกิจถือเปนเวลาทองของการขายสินคา โดยเฉพาะในกลุมของสินคาเวชภณัฑ
ตาง ๆ อาทิ หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอล น้ำยาฆาเชื้อ เปนตน ในธุรกิจบริการบางรายตองหยุดใหบริการโดยเฉพาะ
ในกลุมท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียว แตธุรกิจบริการบางธุรกิจเชนเดียวกันท่ีถือเปนเวลาทอง เชน ธุรกิจท่ีเก่ียวกับการขนสง
เดลิเวอรี (Delivery) ท่ีชวยใหพนักงานหลายคนท่ีถูกเลิกจางหันมาประกอบอาชีพเปนพนักงานสงของแทนในชวงวิกฤติ
ท่ีเกิดขึ้น หากหันมาดูทางดานลูกคา พฤติกรรมผูบริโภคมีการปรับตัวอยางชัดเจนเชนเดียวกัน จากมาตรการลดการแพร
ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 ดวยแคมเปญ หยุดเชื้อเพ่ือชาติ ดวยการทำงานอยูท่ีบาน ท่ีเรียกกันอยางติดปากวา Work 
from home การลดภาวะเสี่ยงโดยการปดสถานประกอบการชั่วคราว ไมวาจะเปนหางสรรพสินคา รานอาหาร สถาน
บันเทิง สถานออกกำลังกาย การปดเมือง การหยุดธุรกิจการคมนาคมขนสงทางอากาศ ฯลฯ ลวนเปนมาตรการท่ีมีสวน
สนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภค ท้ังสิ้น  

ในอดีต พฤติกรรมผู บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ ่งผูบริโภคทำการคนหา ประเมินทางเลือก และ เลือก
ทางเลือกที ่เหมาะสม หรือพึงพอใจ เพื ่อตอบสนองความตองการของตนเอง (ศิริวรรณ, 2555) ผู ประกอบการ
ทำการศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภค วาผูบริโภคซื้ออะไร ซื้อที่ไหน ซื้อเมือไหร ซื่ออยางไร ทำไมผูบริโภคจึงซื้อ และ            
ซ้ือบอยแคไหน เพ่ือนำมากำหนดเปน กลยุทธสวนประสมการตลาด ท่ีประกอบไปดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จำหนาย และการสงเสริมการตลาด (เสรี, 2552 ) ในสวนของชองทางการจัดจำหนาย ผูประกอบการใหความสำคัญกับ
การหาทำเลท่ีตั้งท่ีลูกคาสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก ในหางสรรพสินคา ท่ีตั้งของรานคามีความแตกตางกันในดานของ
ราคาคาเชา จุดท่ีลูกคาเดินผานมาก ๆ จะเปนจุดท่ีคาเชาแพงมากกวา จุดท่ีเปนมุมอับ หรือ รานท่ีอยูในมุมท่ีเปนท่ีลับตา 
แตปจจุบันรูปแบบพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนมาใชชองทางการตลาดออนไลนมากยิ่งขึ้น ทำเลท่ีตั้งของรานคาจึงไม
จำเปนอีกตอไป สิ่งท่ีผูประกอบการหันมาใหความใสใจคือ การเขาถึงชองทางการตลาดออนไลนท่ีลูกคานิยมใช รวมถึง
การพัฒนาเนื้อหาในการนำเสนอใหนาสนใจเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจ วาในชวงวิกฤติการณโควิด 19 
ระบาด ผูบริโภคนิยมใชชองทางการตลาดออนไลนชองทางใดในการซื้อสินคาหรือบริการมากที่สุด และ ผูบริโภคมี
พฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนอยางไร เพ่ือเปนแนวทางใหผูประกอบการท่ีสนใจปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดของ
ธุรกิจใหสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปหลังจากวิกฤติการณโควิด 19 
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ท่ีมาภาพ : เว็บไซต Business 2 Community 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอกับการเลือกชองทางการตลาดออนไลน 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนท่ีมีผลตอการเลือกชองทางการตลาดออนไลน 
 3, เพ่ือศึกษาชองทางการตลาดออนไลนท่ีผูบริโภคนิยมใชในชวงสถาณการณโควิด 19 
 

กรอบแนวความคิดในการทำวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. การศึกษา 
4. รายได 

การเลือกใชส่ือโซเชียลมีเดีย 

1. Facebook 

2. Line 

3. Instagram 

4. YouTube 

5. Shopee 

6. Lazada 

พฤตกิรรมการซ้ือสินคาออนไลน 
1. ความถี่ในการซ้ือ 
2. คาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง 
3. วัตถุประสงคในการซ้ือสินคา

ออนไลน 
4. เหตุผลในการซ้ือสินคา 
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วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยเร่ือง การเลือกใชชองทางการตลาดออนไลนในการซ้ือสินคาของผูบริโภคชวงสถานการณโควิด 19 เปน
งานวิจยัเชิงปริมาณ เปนการเก็บขอมูลเชิงสำรวจโดยใชแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกประชากร โดยวิธีการสรางแบบสอบถามออนไลนเพื่อเปนการ
คัดเลือกวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความรูเกี่ยวกับการใชชองทางการตลาดออนไลนโดยไมทราบจำนวนประชากรท่ี
แทจริง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษากำหนดขึ้นท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และใหคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน +,- 5% 
ผูวิจัยใชสูตรการคำนวณตัวอยางแบบไมทราบจำนวนประชากรท่ีแนนอนของ Cochran (1977) จำนวนตัวอยางท่ีใชใน
งานวิจัยน้ีเทากับ 400 ชุด โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accident Sampling) 

สูตรการคำนวณกลุมตัวอยาง 

                     
การสรางเครื่องมือวิจัย 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือใชในการสรางแบบสอบถาม 
2. สรางแบบสอบถามโดยแบงเปน 3 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลน สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับการเลือกชองทางการตลาดออนไลน นำแบบสอบถามไปหาคา
ความนาเชื่อถือ (Reliability) กับกลุมตัวอยางจำนวน 30 ชุดเพื่อหาคาความเชื่อม่ัน ใชวิธีหาคาสัมประสิทธิอัลฟา
(Coefficient  (โดยวิธีการคำนวณของครอนบาค ) Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.902 
สถิติที่ใชในการวิจัย  

1. ใชสถิติพรรณนา ในการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ รายได ระดับ
การศึกษา และ พฤติกรรมการซื ้อสินคาออนไลน โดยนำมาแจกแจงจำนวนคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี ่ย และ           
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

2. ในสถิติ t-test , One Way ANOVA ในการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 
ผลการวิจัย พบวา  
 จากการสำรวจกลุ มตัวอยาง จำนวน 400 ชุด พบวาเพศหญิงมีอัตราการซื ้อสินคาผานชองทางการตลาด
ออนไลนมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 62.66 และ รอยละ 37.4 ตามลำดับ สำหรับชวงอายุที่มีการซื้อสินคาผาน
ชองทางการตลาดออนไลนมากท่ีสดุคือชวงอายุระหวาง 26-35 ป อันดับท่ี 2 ดือ ชวงอายรุะหวาง 13-25 ป และ อันดับ 3 
คือชวงอายุ 45 ป ขึ้นไป สวนใหญมีรายไดมากกวา 25,000 บาท  
 สำหรับพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลน มีดังนี ้คาใชจายในการสั ่งซื้อสินคาออนไลนมากที่สุดอยูระหวา             
500-1,000 บาท รองลงมาคือ นอยกวา 500 บาท และ ลำดับที ่ 3 คือ1,001-2,000 บาท สินคาที ่สั ่งซื ้อสวนใหญ             
เปนสินคาประเภทเสื้อผา รองลงมากคือ สินคาอุปโภคบริโภค และ เคร่ืองสำอางเปนอันดับท่ี 3 สำหรับวัตถุประสงคใน
การซ้ือสินคาออนไลน อันดับท่ี 1 คือ ซ้ือเพ่ือใชเอง รองลงมาคือซ้ือเพ่ือคนในครอบครัว และอันดับท่ี 3 คือ ซ้ือเพ่ือเปน
ของฝาก สวนเหตุผลท่ีใชชองทางการตลาดออนไลนอันดับท่ี 1 คือ ความสะดวกสบาย อันดับท่ี 2 คือความหลากหลาย
ของสินคาท่ีมีใหเลือก และ อันดับท่ี 3 คือความปลอดภัยจากการแพรเชื้อโควิด 19 

62

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



 ชองทางการซ้ือสินคาออนไลน จากการสำรวจกลุมตัวอยางจำนวน 400 คนพบวา ชองทางการตลาดออนไลนท่ี
นิยมใชมากท่ีสุดคือ Facebook อันดับท่ี 2 คือ Instagram อันดับท่ี 3 คือ Lazada อันดับท่ี 4 คือ Shopee อันดับท่ี 5 
คือ Line อันดับท่ี 6 คือ YouTube และอันดับสุดทายคือ Twitter 
ผลการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ พบวา  
 กลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกัน มีการใชชองทางการตลาดออนไลนโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทาง
สถิติท่ีระดับ0.05 (Sig.= 0.000(  กลุมตัวอยางท่ีม่ีรายไดแตกตางกันมีการใชชองทางการตลาดออนไลนโดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 (Sig.=0.009) สวนปจจัยสวนบุคคลตัวอื่น ๆ  ไมมีความแตกตางกันในการใช
ชองทางการตลาดออนไลนที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 สำหรับพฤติกรรมการซื ้อที่มีผลตอการเลือกชองทางการตลาด
ออนไลนโดยรวมพบวา เหตุผลในการซื้อมีผลตอการเลือกชองทางการตลาดออนไลนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 (Sig.=0.000) สวนความถึ่ในการซ้ือ คาใชจายในการซ้ือตอคร้ังและวัตถุประสงคในการซ้ือสินคาออนไลน ไมมีผล
ตอการเลือกชองทางการตลาดออนไลนท่ีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากงานวิจัยเร่ือง การเลือกใชชองทางการตลาดออนไลนในการซ้ือสินคาของผูบริโภคชวงสถานการณ โควิด 19 
ในสวนของปจจัยสวนบุคคลพบวา เพศหญิงมีอัตราการซ้ือสินคาผานชองทางการตลาดออนไลนมากกวาเพศชายชวงอายุ
ที่มีการซื้อสินคาผานชองทางการตลาดออนไลนมากที่สุดคือชวงอายุระหวาง 26-35 ป สวนใหญมีรายไดมากกวา 
25,000 บาท คาใชจายในการสั่งซื้อสินคาออนไลนมากที่สุดอยูระหวา 500-1,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับงานวจัิยของ 
(ณัฐกานต, 2563) เรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการของผูใช Application Shopee และงานของ (มนลภัส, 
2560) เร่ือง การตลาดออนไลน การรับรูตอเว็บเครือขายสังคม Facebook ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคานำเขาจาก
เกาหลีโดยวิธีการสั่งซื้อลวงหนาผานเครือขายอินเตอรเน็ต ซึ่งพบวา เพศหญิงจะมีการใชชองทางการจัดจำหนาย
ออนไลนมากกวาเพศชาย และ เพศท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการใชชองทางการตลาดออนไลนท่ีแตกตางกัน สำหรับ
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการใชชองทางการตลาดออนไลนพบวา เพศและรายไดที่แตกตางกันมี
ความสัมพันธกับการเลือกชองทางการตลาดออนไลนแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ (พลัฎฐ, 2556) ศึกษาเร่ือง
ทัศนคติและพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตท่ีมีความสัมพันธกับแนวโนมการซ้ือสินคาอิเล็กทรอนิกซทางออนไลน ชอปปง
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และงานวิจัยของ (วรรษมน, 2557) ศึกษาเร่ืองอิทธิพลของอินสตาแกรมบุคคลท่ีมี
ชื่อเสียงตอพฤติกรรมการบริโภคสินคาแฟชั่นออนไลน พบวา ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีแนวโนมในการซื้อสินคา
อิเล็กทรอนิกสทางออนไลนชอปปงแตกตางกัน รวมถึง รายไดที่แตกตางกัน ก็มีผลตอการซื้อสินคาอิเล็กทรอนกิสทาง
ออนไลนฯ แตกตางกันดวย 

สำหรับผลการทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคในดานพฤติกรรมการซื้อที่มีผลตอการเลือก
ชองทางการตลาดออนไลน พบวาเหตุผลในการซื้อสินคา เชน ความสะดวกสบาย ความหลากหลายของสินคาที่มีให
เลือก และ ความปลอดภัยตอการติดเชื้อในสถานการณโควิด 19 มีผลกับการเลือกชองทางการตลาดออนไลนอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ (เปรมกมล, 2562) เร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน (ลาซาดา) ของผูบริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร และงานวิจัยของ (ปุลณัช, 
2557) เร่ือง การตัดสินใจซ้ือสินคาผานสื่อเครือขายสังคมออนไลนในชวงเวลาจำกัด 
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ขอเสนอแนะ 
1) สำหรับผูที่จะนำงานวิจัยไปใช สำหรับการสำรวจกลุมตัวอยาง เปนการสำรวจกลุมตัวอยางในชวงของการ

เร่ิมตนแพรระบาดโควิด19 ระหวางเดือน มกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ ดังน้ันความคิดเห็นหลังอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
เน่ืองจากสถานการณตาง ๆ เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และมีปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีผูวิจัยไมไดกำหนดไวเปนตัวแปรแซกซอนได 

2) ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อที่จะสามารถสรุปขอมลูเหตุผล
เชิงลึก ถึงตัวแปรตนแตละตัวท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามเพ่ือจะทำใหเห็นภาพชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น 

3) การเก็บตัวอยางการวิจัย ควรกระจายไปยังพ้ืนท่ีตาง ๆ ใหครอบคลุมท้ังประเทศ โดยอาจมีการเก็บขอมูล
เปนรายภูมิภาคเพ่ือใหเปนตัวแทนของประชากรไดอยางแทจริงมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอคุณภาพการ

ใหบริการของที่พักประเภทบูติคโฮเต็ล ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยงานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณดวยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ ทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักทองเท่ียวชาวไทยท่ี
เขามาพักในโรงแรม จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ซึ่งใชสถิติเชิงพรรณนาในการหาคา
รอยละ คาเฉลี่ย และ One-way ANOVA โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียวชาวไทยท่ี
พักคางแรมที่พักประเภทบูติคโฮเต็ล มีความคิดเห็นโดยรวมในมุมมองของตนเองในแตละดาน มีระดับความพึงพอใจ
โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยมากท่ีสุดไปยังนอยท่ีสุด คือ ดานความเปนรูปธรรมของบริการ ดานการใหความม่ันใจ ดานการ
ตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็ว ดานความนาเชื่อถือหรือไววางใจได และดานความเอาใจใส การเขาใจความ
ตองการของผูรับบริการ และเม่ือทำการเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพการบริการท่ีมีผลตอระดับความพึงพอใจ
ของนักทองเท่ียวชาวไทยกับชวงอายุท่ีแตกตางกันน้ันพบวาไมมีความแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
  
คำสำคัญ : ความพึงพอใจ นักทองเที่ยวชาวไทย คุณภาพการบริการ บูติคโฮเต็ล 
 
Abstract 

The purpose of this research is to study satisfaction level of Thai tourists toward the quality 
of services provided by Boutique Hotel in Chiang Mai municipality, Chiang Mai Province. This 
research was the quantitative research with survey research method. Data were collected from Thai 
Tourists 400 samples. Research Instrument was questionnaire and using descriptive statistics to 
analyze the data included percentage, mean and one-way analysis of variance by Statistical Package 
for the Social Sciences. Outcome of the research revealed that, based on the mean, the respondents’ 
satisfaction toward the services provided by boutique hotels, in descending order of magnitude, 
were the tangible service provided, the confidence in the services, the prompt response to 
customers’ demand, reliable service, the care and the understanding of customers’ need. The 
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research also showed that tourists with different ages did not differ in their satisfaction of services 
provided by the boutique hotels at 0.05 level of significance. 
 
Key Word (s) : Satisfaction Thai Tourists Quality of Service Boutique Hotel 
 
บทนำ 

การเดินทางเพื่อการทองเที่ยวมายังจังหวัดเชียงใหมในปจจุบันพบวาสวนใหญมีจำนวนนักทองเที่ยวที่มี
ความตองการในการพักคางแรมมากกวาการเดินทางไปกลับในวันเดียว เพื่อท่ีจะไดใชเวลาในการทองเที่ยวและ
พักผอนไดอยางเต็มท่ี ประกอบกับจำนวนนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาทองเท่ียว ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมและ
พักคางแรมตามรายงานของสำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมในชวงป 2559-2561 นั้นพบวามี
จำนวนที่เพิ่มมากขึ้นในทุกป สงผลใหรายไดทางการทองเที่ยวในจังหวัด มีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีขอมูลใน
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม ฉบับที ่ 1 พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม             
ซึ่งคาดการณวาจำนวนนักทองเที่ยวในป 2562 อัตราการเปลี่ยนแปลงจะขยายตัวรอยละ 7.9 เพิ่มขึ้นจากการ
ขยายตัวรอยละ 7.5 ในปกอน จะเห็นไดวาจังหวัดเชียงใหมเปนเมืองที่มีการพัฒนาในระดับสูง มีศักยภาพในการ
พัฒนาและเติบโตอยางรวดเร็ว ท้ังทางดานการทองเท่ียว เศรษฐกิจ และการลงทุน รวมถึงขอมูลลักษณะภูมิอากาศ
ของเมืองเชียงใหม เปนเมืองท่ีมีสภาพอากาศคอนขางเย็นเกือบตลอดท้ังป มีอุณหภูมิเฉลี่ยท้ังป 25.8 องศาเซลเซียส 
มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมากมาย มีประวัติศาสตรอันยาวนานเปนที ่นาสนใจ จึงทำใหมี
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาตเิดินทางมายังเมืองเชียงใหมเพ่ือพักผอนหยอนใจและสรางประสบการณท่ีดี
ทางการทองเท่ียวเปนจำนวนมาก และเม่ือการเดินทางในระยะไกลเกิดขึ้นจำเปนท่ีจะตองมีการพักคางแรมเปนการ
ชั่วคราว ธุรกิจบริการท่ีพักจึงเปนสิ่งจำเปนสำหรับนักทองเท่ียวและมีบทบาทสำคัญตอการใหบริการ  

ธุรกิจบริการท่ีพักน้ันเปนองคประกอบหน่ึงท่ีสำคัญของอุตสาหกรรมทองเท่ียว เปนการดำเนินกิจกรรมท่ี
เก่ียวของกับการใหบริการดานท่ีพักประเภทตางๆ ซ่ึงจะเนนการใชแรงงานและการบริการเปนหลักในการใหบริการ
ตามความตองการของนักทองเท่ียวแตละกลุมแตละรายท่ีแตกตางกัน และดวยจำนวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมมากขึ้นก็
ทำใหธุรกิจบริการท่ีพักแรมมีการขยายตัวตามความตองการของนักทองเท่ียวดวยเชนกัน มีการพัฒนาการใหบริการ
ในรูปแบบตางๆท่ีหลายหลายตามความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมถึงการสรางมาตรฐานในการใหบริการ
ที่มีคุณภาพอันจะนำไปสูความพึงพอใจใหกับผูใชบริการและกลายเปนความประทับใจสำหรับนักทองเที่ยว ทำให
ตองกลับมาเยือนเชียงใหมซ้ำแลวซ้ำอีก บูติคโฮเต็ล (Boutique Hotel) ที่พักประเภทหนึ่งที่ไดรับความนิยมใน
ปจจุบันและเปนท่ียอมรับของนักทองเท่ียว เปนโรงแรมท่ีมีลักษณะโดดเดนเนนการตกแตงภายใน มีจำนวนหองพัก
ท่ีไมมากนัก มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สรางบรรยากาศภายในท่ีเปนเอกลักษณ ท่ีจะดึงดูดใหนักทองเท่ียว
ตัดสินใจเขามา ใชบริการพักคางแรม นอกจากน้ีคุณภาพในการบริการยังมีความสำคัญอยางยิ่งตอความสำเร็จของ
ธุรกิจอีกดวย การนำเสนอบริการท่ีมีคุณภาพอยางสม่ำเสมอ ถือเปนการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นในการบริการสงผลตอ
การตัดสินใจซ้ือของนักทองเท่ียวและกลับมาใชบริการอีกคร้ัง ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดจากการประเมินของนักทองเท่ียวดวย
เหตุผลหลายประการ อาทิเชน การพิจารณาจากความคาดหวัง และการรับรูหรือผลลัพธท่ีนักทองเท่ียวไดรับ ไมวา
จะเปนกระบวนการบริการ บุคลากรผูใหบริการ ความนาเชื่อถือ ความไววางใจ สิ่งท่ีสามารถจับตองได ราคาบริการ 
ความเอาใจใส ความสะดวกและความรวดเร็วในการบริการ เปนตน สิ่งเหลาน้ีนักทองเท่ียวจะพิจารณาตามคุณคาท่ี
ตนเองไดรับ และประเมินวาบริการนั้นมีคุณภาพมากนอยเพียงใดที่จะนำไปสูความพึงพอใจตอการใหบริการของ
ธุรกิจบริการนั้น ดังนั้นหากตองการประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจบริการ จะตองสรางคุณภาพในการ
บริการใหเกิดขึ้นใหได อันจะเปนกลยุทธทางการตลาดอยางดีในการแขงขันเชิงธุรกิจ สามารถตอบสนองความ
ตองการของนักทองเท่ียวและเกิดการรับรูตอการบริการไดอยางแพรหลาย  
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วัตถุประสงคของการวจิัย 
เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของท่ีพักประเภทบูติคโฮเต็ล 

ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั ้งนี ้เปนการวิจัยเชิงปริมาณดวยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ มตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ 

นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาเขาพักในบูติคโฮเตล็ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จำนวน 400 คน โดยใช
สูตรของ Taro Yamane (1967) ในการคำนวณหาขนาดกลุมตัวอยาง และทำการเก็บขอมูลในชวงเดือนตุลาคม - 
ธันวาคม 2562 สำหรับเครื ่องมือที ่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะแบบปลายปด 
(Closed-ended Form) ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 แบบเลือกตอบ (Checklist) และสวนที่ 2 แบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert Scale) (ศันสนีย สีพิมขัด, 2556) ทำการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิต ิซ่ึงใชสถิติเชิงพรรณาในการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และ One-way 
ANOVA กำหนดนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 0.05 

ลักษณะสวนบุคคล 

• เพศ 

• อาย ุ

• ระดับการศึกษา 

• สถานภาพ 

• อาชีพ 

• รายได 

• ระยะเวลาการเขาพัก 

• คาใชจายดานท่ีพัก 

คุณภาพการบริการ 
1. ความเปนรูปธรรมของบริการ 

Tangibles 
2. ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได 

Reliability 
3. การตอบสนองความตองการไดอยาง

รวดเร็ว 
Responsiveness 

4. การใหความม่ันใจ 
Assurance 

5. ความเอาใจใส การเขาใจความตองการ
ของผูรับบริการ 
Empathy 

 

ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทย 

ตอคุณภาพการใหบริการ 
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ผล/ สรุปผลการวิจัย 
สวนที่ 1 ผลการวิจัยลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยทำการแจกแจงความถี่ 
แสดงคารอยละ 

 ลักษณะสวนบุคคล  จำนวน (คน) รอยละ 
เพศ    
 ชาย 163 40.75 
 หญงิ 237 59.25 
อายุ   
 ต่ำกวา 25 ป 62 15.50 
 25 - 34 ป 218 54.50 
 35 - 44 ป 92 23.00 
 45 ปขึ้นไป 28 7.00 
ระดับการศึกษา   
 ต่ำกวาปริญญาตรี 83 20.75 
 ปริญญาตรี 196 49.00 
 สูงกวาปริญญาตรี 121 30.25 
สถานภาพ   
 โสด 267 66.75 
 สมรส/อยูดวยกัน 133 33.25 
อาชีพ   
 นักเรียน/นักศึกษา 57 14.25 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 90 22.50 
 พนักงานบริษัทเอกชน 152 38.00 
 ประกอบธุรกิจสวนตัว 101 25.25 
รายได   
 ต่ำกวา 15,000 บาท 25 6.25 
 15,000 - 30,000 บาท 209 52.25 
 30,000 บาทขึ้นไป 166 41.50 
ระยะเวลาการเขาพัก   
 1 คืน 162 40.50 
 2 คืน 197 49.25 
 มากกวา 2 คืนขึ้นไป 41 10.25 
คาใชจายดานที่พักตอคืน   
 ต่ำกวา 800 บาท 237 59.25 
 800 - 1,500 บาท 131 32.75 
 มากกวา 1,500 บาท 32 8.00 

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะสวนบุคคลของนักทองเที่ยวชาวไทยที่พักคางแรมที่พักประเภทบูติคโฮเต็ล 
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จากตารางที่ 1 นักทองเที่ยวชาวไทยที่พักคางแรมที่พักประเภทบูติคโฮเต็ลพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง  
คิดเปนรอยละ 59.25 มีอายุสวนใหญในชวง 25 - 34 ป คิดเปนรอยละ 54.50 ระดับการศึกษา สวนใหญอยูในระดับ
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 49.00 สวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 66.75 มีอาชีพสวนใหญเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 38.00 สวนใหญมีรายไดตอเดือน 15,000 - 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 52.25 
ระยะเวลาการเขาพักสวนใหญเขาพัก 2 คืน คิดเปนรอยละ 49.25 และมีคาใชจายดานท่ีพักในแตละคร้ังตอคืนสวน
ใหญต่ำกวา 800 บาท คิดเปนรอยละ 59.25 ตามลำดับ 

 
สวนที่ 2 ผลการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถามของคุณภาพการบริการที่มีตอความพึงพอใจ 
วิเคราะหขอมูลโดยการหา คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

คุณภาพการบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย SD แปลผล 
1. ความเปนรูปธรรมของบริการ  4.37 0.624 มากท่ีสุด 
2. ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได 4.04 0.748 มาก 
3. การตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็ว 4.31 0.713 มากท่ีสุด 
4. การใหความม่ันใจ 4.33 0.715 มากท่ีสุด 
5. ความเอาใจใสการเขาใจความตองการของผูรับบริการ 4.01 0.742 มาก 

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มี
ตอคุณภาพการใหบริการของที่พักประเภทบูติคโฮเต็ล โดยภาพรวมในแตละดาน 
   

จากตารางท่ี 2 นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีพักคางแรมท่ีพักประเภทบูติคโฮเต็ลมีความคิดเห็นโดยรวมในแตละดาน 
พบวามีระดับความพึงพอใจโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยมากท่ีสุดไปยังนอยท่ีสุด คือ ดาน ความเปนรูปธรรมของบริการ
อยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.37) ดานการใหความม่ันใจอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.33) ดานการตอบสนองความ
ตองการไดอยางรวดเร็วอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.31) ดานความ นาเชื่อถือหรือไววางใจไดอยูในระดับมาก              

(  = 4.04) และดานความเอาใจใส การเขาใจความตองการของ ผูรับบริการอยูในระดับมาก (  = 4.01) ตามลำดับ  
 

การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความพึงพอใจของนักทองเทีย่วชาวไทยทีมี่ตอคุณภาพการใหบรกิารกบัอายุ 

ความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพการบริการ 
อายุ 

F Sig. 
1. ความเปนรูปธรรมของบริการ  1.138 0.333 
2. ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได 1.832 0.141 
3. การตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็ว 0.259 0.855 
4. การใหความม่ันใจ 0.406 0.748 
5. ความเอาใจใสการเขาใจความตองการของผูรับบริการ 0.937 0.423 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอ
คุณภาพการใหบริการกับอายุ 
 
  

X

X X

X

X X
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จากตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียว ชาวไทยท่ีมีตอ
คุณภาพการใหบริการในแตละดาน ซึ่งประกอบดวย 1. ดานความเปนรูปธรรมของบริการ 2. ดานความนาเชื่อถือ
หรือไววางใจได 3. ดานการตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็ว 4. ดานการ ใหความม่ันใจ และ 5. ดานความ
เอาใจใสการเขาใจความตองการของผู รับบริการ พบวาอายุที ่แตกตางกันสงผลใหระดับความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการไมแตกตางกัน  
 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของท่ีพักประเภทบูติคโฮเต็ล 

ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยทำการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอ
คุณภาพการใหบริการ พบวาสวนใหญจะเขาพักในชวงระยะเวลา 2 วัน สอดคลองกับการศึกษาของ นิภา นิรุตติกุล 
และ Mary Grace C.Ulatan (2560) ท่ีนักทองเท่ียวสวนใหญจะเขาพักในโรงแรมในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 1-2 วัน 
ซ่ึงนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีพักคางแรมท่ีพักประเภทบูติคโฮเต็ลมีความคิดเห็นโดยรวมในมุมมองของตนเองในแตละ
ดาน มีระดับความพึงพอใจโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยมากที่สุดไปยังนอยที่สุด คือ ดานความเปนรูปธรรมของบรกิาร 
ดานการใหความมั่นใจ ดานการตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็ว ดานความนาเชื่อถือหรือไววางใจได และ
ดานความเอาใจใส การเขาใจความตองการของผูรับบริการ ซ่ึงมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของนพดล ชูเศษและ
คณะ (2561) ที ่ไดทำการศึกษาองคประกอบคุณภาพการบริการของโรงแรมที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียว โดยพบวาคุณภาพการบริการดานสิ่งแวดลอม (Tangibles) ท่ีพบเห็นมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ
ลูกคามากท่ีสุด และการวิจัยของ ขวัญชนก สุวรรณพงศ (2561) โดยทำการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริการของ
โรงแรมเพื่อรองรับนักทองเที่ยวกลุมความสนใจพิเศษ พบวาคุณภาพตามการรับรูของนักทองเที่ยวลำดับแรกคือ 
ความเปนรูปธรรมของบริการที่สามารถจับตองไดและสอดคลองกับแนวคิดของ ธีรกิต นวรัตน ณ อยุธยา (2558, 
หนา 29) โดยกลาววาบริการโดยท่ัวไป มีลักษณะท่ีคอนขางเปนนามธรรม ไมมีตัวตน ไมมีรูปราง ดังน้ัน จึงเปนการ
ยากที่จะสามารถรับรูถึงการบริการผานประสัมผัสตางๆ ได เชน ไมสามารถมองเห็นรูปรางของการทองเที่ยวได 
ดังนั้น ความไมมีตัวตนของการบริการที่ทำใหไมอาจจับตองบริการไดจึงสงผลกระทบตอผูบริโภคคือ ทำใหรูสึกวา
เกิดความเสี่ยง ในการเลือกซ้ือบริการ เน่ืองจากโดยท่ัวไปผูบริโภคไมสามารถทดลองใชบริการกอนได นักการตลาด
บริการ จึงตองพยายามหาวิธีการแกไขปญหา โดยการสรางหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) ซ่ึงชวยให
ลูกคาสามารถรับรูถึงความเปนรูปธรรมของการใหบริการไดอยางชัดเจนที่สุด เปนสัญลักษณแทนการบริการที่ไม
สามารถจับตองได และจะสงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคซึ่งจะพิจารณาจากการรับรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5            
ไมวาจะเปนรูป รส กลิ่น เสียง กายสัมผัสท่ีจะสงผลตอการเลือกใชบริการน่ันเอง 

ดานการใหความมั่นใจ และดานการตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็ว มีระดับความ พึงพอใจของ
นักทองเที ่ยวชาวไทยตอคุณภาพการใหบริการรองจากดานความเปนรูปธรรมของบริการ ในระดับมากที่สุด           
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาคุณภาพการใหบริการที่นักทองเท่ียวรับรูมาจากความ ปลอดภัยในระหวางการ
เขาพัก ซ่ึงแสดงใหเห็นวานักทองเท่ียวยังคงใหความสำคญักับความปลอดภัยคอนขางสูง รวมถึงพนักงานท่ีมีเพียงพอ
และใหบริการอยางรวดเร็วสอดคลองกับการวิจัยของ นพวรรณ แยมพรหม (2557) ซ่ึงไดศึกษาคุณภาพบริการของ
โรงแรมศูนยฝกกีฬาแหงชาติมวกเหล็ก พบวาระดับ คุณภาพบริการโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ 
ดานสิ่งที่สัมผัสได ดานการใหความมั่นใจ ดานความรวดเร็ว ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคลและดานความ
เชื่อถือและไววางใจ  

 
 

70

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



ดานความนาเชื่อถือหรือไววางใจได และดานความเอาใจใสการเขาใจความตองการของผูรับบริการ ซึ่งมี
ระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยตอคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดเม่ือ
เปรียบเทียบกับดานอ่ืน อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ในการโฆษณาประชาสัมพันธของโรงแรม
ตรงกับโฆษณาจากเว็บไซตหรือจากสื่ออื่นๆ แสดงใหเห็นวา มีการสื่อสารขอมูลที่ตรงกันทำใหเกิดความนาเชื่อถือ 
รวมทั ้งการเอาใจใสของพนักงานที ่ใหบริการโดย ไมเลือกปฏิบัติ นอกจากนี ้ในสวนของความนาเชื ่อถือดาน
ภาพลักษณของโรงแรมและความถูกตองในการลงทะเบียนเขาและออกใหกับนักทองเที่ยวของพนักงานก็มีความ
จำเปนที่ตองตระหนักและใหความสำคัญเปนอยางมากเนื่องจากเปนสิ่งสำคัญที่จะนำไปสูชื่อเสียงที่ดีของโรงแรม 
ภาพลักษณท่ีนาเชื่อถือสมควรไดรับความไววางใจจากผูใชบริการ  

การพิจารณาเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมี ตอคุณภาพ
การใหบริการ 5 ดาน ประกอบดวย 1. ดานความเปนรูปธรรมของบริการ 2. ดานความนาเชื่อถือหรือไววางใจได              
3. ดานการตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็ว 4. ดานการใหความมั่นใจ และ 5. ดานความเอาใจใสการเขา
ใจความตองการของผูรับบริการ พบวาอายุท่ีแตกตางกันสงผลใหระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมี
ตอคุณภาพการบริการไมแตกตางกัน ซึ่งมีความสอดคลองกับการวิจัยของ ปราเมศร อุณหปาณี (2559) ที่พบวา
ผูใชบริการท่ีมีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอการใชบริการโรงแรมระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอน
เวนชั่นเซ็นเตอรไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจมีเหตุผลมาจากนักทองเท่ียวท่ีเขามาใชบริการมีความคิดเห็นตอระดับความ
พึงพอใจในลักษณะท่ีคลายคลึงกันจึงไมมีผลตอ ชวงอายุท่ีแตกตางกัน  

นอกจากน้ีจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติ พบวาคาใชจายเฉลี่ยตอครัวเรือนอยูท่ี 21,346 บาท 
โดยคิดเปนคาใชจายในการเดนิทางและการทองเท่ียว ประมาณรอยละ 17.7 ท้ังน้ีเม่ือวิเคราะหแยกเปนคาใชจายตอ
คนพบวา รอยละ 35.6 มีคาใชจายอยูระหวาง 3,001-5,000 บาท และรอยละ 35.7 มีคาใชจายอยูระหวาง 5,001-
10,000 บาท โดยประชากรที่มีอายุมากกวา 15 ปขึ้นไป ซึ่งเดินทางทองเที่ยวและพักคางคืนคิดเปนรอยละ 47.3 
เม่ือจำแนกตามอายุพบวาชวงอายุ 15-19 ป เดินทางทองเท่ียวรอยละ 71.9 พักคางคืนรอยละ 43.3 ชวงอายุ 20-29 ป 
เดินทางทองเท่ียวรอยละ 71.9 พักคางคืนรอยละ 51.2 ชวงอายุ 30-39 ป เดินทางรอยละ 70.5 พักคางคืนรอยละ 
51.8 และชวงอายุ 40-49 ป เดินทางรอยละ 66.2 พักคางคืนรอยละ 48.0 ประกอบกับตามทฤษฎีผูบริโภคความมี
เหตุผลของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อนั้น ผูบริโภคไมไดซื้อสินคาจากราคาที่ถูกที่สุด แตจะคำนึงถึงคุณคาที่ไดรับ
จากสินคาและบริการ ซ่ึงในทางเศรษฐศาสตรเรียกวา สวนเกินผูบริโภค ท้ังน้ีคุณคาท่ีผูบริโภคไดรับน้ันจะขึ้นอยูกับ
ลักษณะของสินคาและบริการ เชน ความเชื่อถือได ภาพลักษณ ความปลอดภัย ความสวยงาม ดังน้ัน ธุรกิจจึงตอง
พยายามเพิ่มคุณคาเหลาน้ีใหผูบริโภครับรูใหไดมากที่สุด เพราะคุณคานี้จะไปเกี่ยวของกับการกำหนดราคาของ
สินคาและ บริการ ขณะท่ีผูบริโภคก็จะคำนึงถึงคาใชจายของการไดมาซ่ึงสินคาและบริการดวย ซ่ึงแสดงใหเห็นวาสิ่ง
สำคัญที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจที่จะเกิดขึ้นกับผูบริโภคไดนั้น ประกอบดวยคุณภาพของสินคา คุณภาพการ
ใหบริการและราคาน่ันเอง  

  
ขอเสนอแนะ  
ขอเสนอแนะจากการวจิัยครั้งน้ี  

1. คุณภาพการใหบริการท่ีมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทย ควรมุงเนนการ พัฒนาปรับปรุง
การใหบริการในดานความนาเชื่อถือหรือไววางใจได โดยการสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดการ รับรูตอผูใชบริการในวง
กวาง มีการนำเทคโนโลยีมาใชประโยชนในการสื่อสารท่ีถูกตองและชัดเจนในรูปแบบท่ีงายและสะดวกตอการเขาถึง
ของผูใชบริการ  
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2. พนักงานท่ีใหบริการควรศึกษาความตองการของผูใชบริการใหมากขึ้นดวยวิธีการหรือ ชองทางท่ีสะดวก
และรวดเร็ว ซ่ึงจะนำไปสูการใหบริการท่ีตรงตามความตองการไดอยางเหมาะสม 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป  

1. ควรทำการศึกษาตัวอยางของท่ีพักประเภทอ่ืนในพ้ืนท่ีใกลเคียงวามีรูปแบบหรือลักษณะการ ใหบริการ
อยางไร โดยทำการศึกษาจากกลุมตัวอยางท่ีเปนชาวไทยและชาวตางชาติ 

2. ควรทำการเปรียบเทียบขอมูลเพื่อพิจารณาวาที่พักประเภทอื่นมีรูปแบบหรือลักษณะการใหบริการท่ี
สอดคลองกันหรือมีความแตกตางกันอยางไร  
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การสงเสริมการตลาดแบบมีสวนรวมของกลุมทอผาบานทุงกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 
 
The Participatory Marketing Promotion of Ban Thungkwao Weaving Group Mueang 
Pan District, Lampang Province 
 
ผูวิจัย   วีระพันธ  แกวรัตน 

อาภาพร  ยกโต 
เถลิงศักดิ์  สุทธิเขต 
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสงเสริมการตลาดแบบมีสวนรวมของกลุมทอผาบานทุงกวาว 

ตำบลทุงกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลดวยการ
จัดทำเวทีชุมชน การสัมภาษณประกอบดวย ประธานและสมาชิกกลุ ม การสนทนากลุมยอย การสังเกต ผูให
สัมภาษณเปนสมาชิกกลุม จำนวน 14 ราย เพื่อรวมรวมขอมูลการดำเนินงานของกลุม และการจัดกิจกรรมยอย             
ในการสงเสริมการตลาดของกลุมทอผาบานทุงกวาว ผลการวิจัยพบวา กลุมไมมีความรูดานการบริหารการตลาด             
ไมมีการโฆษณาและการประชาสัมพันธอยางจริงจัง ไมมีกิจกรรมสงเสริมการตลาดโดยบุคคล ไมมีพนักงานขายไป
เสนอขายแกผูบริโภคโดยตรง มีแตบริการรับคำสั่งซื้อสินคาและสงทางไปรษณีย ปญหาของการสงเสริมการตลาด
แบบมีสวนรวมของกลุมทอผา คือ งบประมาณมีไมเพียงพอ สมาชิกขาดความรูดานเทคโนโลยี เพื่อเปนสื่อในการ
โฆษณาและประชาสัมพันธสินคาทางออนไลน มีการประชาสัมพันธอยูในวงแคบ การมีสวนรวมในการสงเสริม
การตลาดของสมาชิกกลุม พบวาอยูในระดับนอยทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการตัดสินใจ ดานการปฏิบัติ ดานการรับ
ประโยชน และดานการประเมินผล จึงมีการจัดกิจกรรมกลุมยอย เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาการสงเสริมการตลาด
กลุมทอผา ผลการทำกิจกรรม กลุมไดโลโก เปนรูปทรงสี่เหลี่ยมซอนกันเปนชั้นๆ ภายใตแบรนด SINE ดวยสโลแกน 
“ความภูมิใจแหงศิลปะผาทอลานนา ตองผาทอบานทุงกวาว” ไดตำแหนงผลิตภัณฑ คือ เอกลักษณ คงศิลปะความ
งามเฉพาะตัว ไดบุคลิกภาพของตราสินคาคือ เปนของใชสวนตัว และไดเอกลักษณของตราสินคา คือ ผลิตภัณฑผา
ฝายทอมือมาจากแหลงทอผาที่มีความชำนาญอยางแทจริง มีบรรจุภัณฑ คือ ถุงกระดาษติดสติกเกอร มีแผนพับ 
เพ่ือประชาสัมพันธ โดยกลุมตองจัดทำปายโฆษณา วิทยุชุมชน การใชสื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือประชาสัมพันธ และการ
สงเสริมการขายผานแพลตฟอรมใน ทั้ง Facebook, Youtube Instagram Line และมีการขายโดยบุคคล และ
กระตุนใหสมาชิกมีสวนรวมในการสงเสริมการตลาดมากขึ้น  
 
คำสำคัญ : ผลิตภัณฑผาทอ การสงเสริมการตลาด การมีสวนรวม 
 
Abstract 
 The purpose of this research is to study The Participatory Marketing Promotion of 
Ban Thungkwao Weaving Group Mueang Pan District, Lampang Province The results of 
qualitative research using tools for collecting data by creating community . The interview 
consisted of chairman and group member, subgroup discussion, observing , interviewees 
were 14 group members to collect data of group operations and organizing small activities in 
the. marketing promotion of Ban Thungkwao Weaving Group The results of the research 
showed that the group did not have knowledge about marketing management, no advertising, 
no public relations including without promotion activities by individual, There were no sale 
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people to sell directly for consumer, only offered to accept orders and delivered via post. The 
problem of participatory marketing promotion of Ban Thungkwao Weaving Group was there 
was not enough budget, members lacked of technology knowledge could not advertise and 
promote online media, caused a public relations to be a narrow circle. Participation in 
marketing promotion of group member found a low level in all 4 areas, namely decision 
making Practical Benefit And evaluation. Therefore having small activities to be a guidelines 
for the development of marketing promotion for Weaving Groups Activity results group got 
product which was the logo as overlapping squares under the SINE brand. Its slogan was "the 
Pride of Lanna weaving art, must be Baan ThungKwao". The product position was unique 
that maintain its own beauty. The figure of brand wass for personal use. The unique of brand 
was handmade cotton products from weaving that were truly efficient. There was packaging 
which were paper bags attached with stickers. There were brochures to promote. In each 
group need to create billboards, community radio. Using social media to publicize and sales 
promotion via the platform such as Facebook, Youtube, Instagram Line and individual sales 
Including encouraging members to participate in promoting the market more. 
 
Key Words : Woven fabric products , Marketing promotion , Participation 
 
บทนำ 

การเปลี่ยนแปลงไปของเศรษฐกิจและการคาของโลก ทำใหมาตรฐานดานคุณภาพของสินคา และการ
แขงขันทางการตลาดยอมมีมากและสูงขึ้นตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาและเขาสูการ
พัฒนาอาเซียนใหเปนเขตการคาเสรี การผลิตสินคาและบริการตาง ๆ ยอมใหมีคุณภาพและเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันท้ังทางดานมาตรฐานของสินคา คุณภาพและประสิทธิภาพ ประเทศไทยจึงตองรักษาสวนแบงทางการตลาด
ของสินคาทั้งผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑที่มาจากชุมชน ซึ่งประเทศไทยไดใหความสำคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและ สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการทำใหชุมชนมีความเปนอยูท่ีดีมีรายไดท่ีสามารถเลี้ยงชีพได โดยอาศัย
ศักยภาพและภูมิปญญาของคนในทองถิ่นรวมกันจัดตั้งกลุมธุรกิจชุมชน และนำทรัพยากรในทองถิ่นมาใชใหเกิด
ประโยชนโดยนอมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใช ทำใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองและสราง
ภูมิคุมกัน ในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงท้ังหลาย 

การทอผาพื้นเมืองเปนภูมิปญญาไทยอยางหนึ่งที่สืบทอดกันมาชานาน เนื่องจากผาเปนสิ่งท่ีจำเปนใน
ชีวิตประจำวันของทุกคน ผาของแตละทองถิ่นจะมีศิลปะและความงดงามเปนเอกลักษณ แตกตางกันไป สำหรับ
ชุมชนท่ีมีการทอผาท่ีมีชื่อเสียงและเปนท่ีรูจักของจังหวัดลำปางก็คือ กลุมทอผาบานทุงกวาว อำเภอเมืองปาน มีการ
จัดตั้งกลุมทอผาฝายขึ้น เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนในหมูบานมีรายไดและยังเปนการสงเสริมภูมิปญญาในดานการ
ทอผาตามความถนัดที่ไดรับการสืบทอดมาจากโบราณ โดยสมาชิกในชุมชนบางสวนมีการรวมกลุ มภายใตชื่อ              
“กลุมทอผาตำบลทุงกวาว” เพ่ือทำการผลิตภัณฑผาฝายทอมือเปนรายไดหลักทดแทนรายไดจากภาคเกษตร กลุม
ทอผาตำบลทุงกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เปนกลุมทอผาท่ีดำรงวิถีทางแหงภูมิปญญาทองถิ่นดวยการทอ
ผามาเปนระยะเวลายาวนานเคยไดรับรางวัลเปนสินคา OTOP ระดับ 4 ดาว ในป พ.ศ. 2546 แตจากสถานการณ
เศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น กลุมทอผาเกิดปญหาในการดำเนินงานในกลุมโดยเฉพาะปญหาดานการบริหารการตลาดในตัว
ผลิตภัณฑผาทอ ในเรื่องการขาดองคความรูและความเขาใจที่แทจริงในการดำเนินกิจกรรมการทางดานการตลาด
และกลุมขาดการสำรวจตรวจสอบการรับรูที่แทจริงในตัวผลิตภัณฑงานผาฝายทอมือจากผูบริโภค ปญหาเหลาน้ี
สงผลใหผลิตภัณฑผาฝายทอมือของกลุมไมสามารถแขงขันกับผลิตภัณฑผาฝายทอมือของชุมชนจากพื้นที่อื่นหรือ
จังหวัดใกลเคียงหรือผูผลิตรายใหญๆ  ได ถึงแมวาจะทางกลุมไดรับการชวยเหลือจากหลายหนวยงานอยางตอเน่ืองก็
ตาม แตก็เปนเพียงการชวยเหลือเพ่ือการเฉพาะหนา เชน ชวยซ้ือผลิตภัณฑงานผาทอมือเปนชวงๆ เปนตน แตมิได
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ลงลึกถึงความชวยเหลือในดานการสงเสริมทางดานการตลาด เพ่ือบริหารจัดการผลิตภัณฑงานผาฝายทอมือแกกลุม
ผูทอเพ่ือความยั่งยืนของกลุมแตอยางใด  
 จากความเปนมาและสภาพปญหาดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงเห็นความจำเปนที่ตองศึกษาสภาพและ 
ปญหาของการสงเสริมการตลาดของกลุมทอผาบานทุงกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เพื่อกำหนดแนว
ทางการพัฒนาการสงเสริมการตลาดของกลุมทอผาบานทุงกวาว โดยใชกระบวนการมีสวนรวมอันจะชวยให กลุมทอ
ผาบานทุงกวาว มียอดขายและรายไดเพ่ิมขึ้นเกิดความยั่งยืนสืบไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
เพื่อศึกษาสภาพและปญหาของการสงเสริมการตลาด และการมีสวนรวมในการสงเสริมการตลาดและ  

เพ่ือพัฒนาแนวทางการพัฒนาการสงเสริมการตลาดของของกลุมทอผาบานทุงกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 
 

รูปแบบการวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาแบบมีสวนรวม ซึ่งเปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพโดยใชกรอบแนวคิด ทฤษฎี

การสงเสริมการตลาดของแลมบ, แฮร และแมคดาเนียล (Lamb, Hair, & Mc Daniel, 2003, p. 410) ซึ่งเรียกวา 
สวนประสมการสงเสริมการตลาด (promotional mix) ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการ และ
การขายโดยบุคคล และใชกรอบแนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวมของโคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen, & Uphoff, 1990, 
p.213) ซ่ึงแบงการมีสวนรวมเปน 4 ขั้นตอน ไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจการมีสวนรวมในการปฏิบัติ การมี
สวนรวมในการรับประโยชนและการมีสวนรวมในการประเมินผล ดังภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบความคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

ขอมูลสภาพปญหาของการสงเสริม
การตลาดของกลุมทอผาบานทุงกวาว 

อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 
1. ดานการโฆษณา 

2. ดานการประชาสัมพันธ 
3. ดานการสงเสริมการขาย 

4. ดานการขายโดยบุคคล 

ขอมูลการมีสวนรวมของสมาชิกกลุมทอผา
บานทุงกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 
1. ดานการตัดสินใจ 

2. ดานการปฏิบัติการ 

3. ดานการรับประโยชน 
4. ดานการประเมินผล 

วิเคราะหสภาพแวดลอม 

แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการตลาด 
ของกลุมทอผาบานทุงกวาว 

 อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 
การศึกษาการสงเสริมการตลาดแบบมีสวนรวมของกลุมทอผาบานทุงกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 

ในคร้ังน้ี เปนการศึกษาโดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาของการ
สงเสริมการตลาด ศึกษาการมีสวนรวมในการสงเสริม และหาแนวทางการพัฒนาการสงเสริมการตลาดของของกลุม
ทอผาบานทุงกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  
 ผูวิจัยเขาไปในชุมชนครั้งแรกในฐานะวิทยากรบรรยายใหความรูกับโรงเรียนผูสูงอายุขององคการบริหาร
สวนตำบลทุงกวาว สรางความรักความเปนกันเองและความสัมพันธอันดี อีกทั้งยังมีโอกาสเขาไปทำกิจกรรมอยาง
ตอเน่ืองกับชุมชนและมีบทบาทในการทำกิจกรรมเสมือนเปนสวนหน่ึงของชุมชน และชาวบานยังใหความเอาใจใส
เหมือนเปนลูกหลานของคนในชุมชน ผูวิจัยเลือกพื้นที่แบบเจาะจง (Purposive selection) ในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตำบลทุงกวาว คือกลุมทอผาบานทุงกวาว หมู 14 อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยชุมชนมีการ
รวมตัวกันเปนกลุมทอผามาเปนระยะเวลายาวนานไดรับรางวัลเปนสินคา OTOP ระดับ 4 ดาว ในป พ.ศ. 2546         
แตปจจุบันกลุมทอผาเกิดปญหาในการดำเนินงานในกลุมโดยเฉพาะปญหาดานการบริหารการตลาด 
การปฏิบัติการและการดำเนินการวิจัยมีข้ันตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาและวิเคราะหประสิทธิภาพดานการตลาดของกลุมทอผาบานทุงกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัด
ลำปาง โดยการเปดเวทีชาวบานเพ่ือรับฟงความคิดเห็น ปญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน โดยสมาชิกกลุมจำนวน 
14 ราย  

2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวของที่จะใชในการวิจัยจากขอมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาเอกสารท่ี
เก่ียวของท่ีมีการเก็บรวบรวมไวโดยบุคคล กลุมบุคคล หรือสถาบันตาง ๆ ไดแกขอมูลท่ีไดจากองคการบริหารสวน
ตำบลทุงกวาว เชน เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลพื ้นฐานและขอมูลที่ไดจากการบันทึกเรื ่องราวตาง ๆ           
ท่ีหนวยงานเก็บไว ขอมูลท่ีไดจากเอกสารท่ีเก่ียวของ เชน วิทยานิพนธ บทความวิชาการ ขอมูลเอกสารทางวิชาการ 
รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 3. ใชเครื่องมือการสัมภาษณผู นำกลุม ผูนำชุมชน ผูขายสินคา ผูซื้อสินคา รวมทั้งการสนทนากลุม           
เพื่อรวบรวมขอมูลการดำเนินการ ความรูทางดานการตลาด รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการจำหนายสินคา ใชการ
ประชุมกลุมยอยเพื่อใหความรูเกี่ยวกับการจัดการการตลาด การรวมแสดงความคดิเห็นเพื่อกำหนดแผนการตลาด 
การจัดการบรรจุภัณฑ การสรางตราสินคา รวมท้ังการจัดการชองทางการจัดจำหนาย 

4. หลังจากไดขอมูลมาแลวจึงนำมาจัดทำกิจกรรมโดยจัดออกเปนกิจกรรมยอย ๆ ดังน้ี 
4.1 การจัดอบรมแนวทางการมีสวนรวม ประกอบดวย การบริหารจัดการกลุ มอยางยั่งยืน              

การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาด กลุ มเปาหมายทางการตลาด การกำหนดกลยุทธทางการตลาด            
การออกแบบบรรจุภัณฑ ตราสินคา การทำบัญชีครัวเรือน  

4.2 การศึกษาดูงานทางดานการตลาด  
4.3 กิจกรรมการทดสอบตลาด  

5. นำแผนไปปฏิบัติตามกิจกรรมท่ีกำหนดไว โดยเปนการผสมผสาน ความรวมมือระหวาง คณะ  
นักวิจัย ชุมชน สมาชิกกลุมทอผา หนวยงานท่ีเก่ียวของ และผูท่ีมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ ท้ังน้ีเพ่ือใหกิจกรรมดังกลาว
บรรลุวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว 

6. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปผลโครงการวิจัย 
7. นำเสนอการสรุปผลการวิจัยใหกับกลุมไดรับทราบ ถึงผลการดำเนินงานตลอดโครงการ รวมถึงเชิญ 

ชวนหนวยงานที่เกี่ยวของและหนวยงานอื่น ๆ ที่สนใจเขารวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ เพื่อเปน
แนวทางในการตอยอดในการวิจัยหรือปรับปรุงงานวิจัยในคร้ังตอไป 
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8. เผยแพรขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในรูปของซีดี วีซีดี เอกสารรายงานการวิจัย และทางอินเทอรเน็ต ใหกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชนที่สนใจในการนำเอาขอมูลจากการวิจัยไปประยุกตใชใหเกิด ประโยชนตอ
ตนเอง ชุมชน และสังคม  

 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการสัมภาษณกลุมทอผาบานทุงกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ไดขอมูลเกี่ยวกับปญหาและ

อุปสรรคในการทำการตลาดดังน้ี 
1. ปญหาดานการตลาด ทางกลุมไมมีความรูเกี่ยวกับการบริหารทางดานการตลาด ไมมีการโฆษณา ไมมี

การประชาสัมพันธอยางจริงจัง รวมถึงไมมีกิจกรรมสงเสริมดานการขายโดยบุคคล ไมมีพนักงานขายไปเสนอขาย
ใหแกผูบริโภคโดยตรง มีแตบริการรับคำสั่งซ้ือสินคาและสงทางไปรษณีย ปญหาของการสงเสริมการตลาดของกลุม
ทอผาบานทุงกวาว ไดแก งบประมาณมีไมเพียงพอ สมาชิกขาดความรูดานเทคโนโลยี ไมสามารถโฆษณาและ
ประชาสัมพันธทางสื่อออนไลนได ทำใหการโฆษณาและการประชาสัมพันธอยูในวงแคบ  

2. การมีสวนรวมในการสงเสริมการตลาดของกลุมทอผาบานทุงกวาว หมู 14 อำเภอเมืองปาน จังหวัด
ลำปาง พบวา สมาชิกกลุมทอผาบานทุงกวาว มีสวนรวมในการสงเสริมการตลาดในระดับนอยทั้ง 4 ดาน ไดแก      
ดานการตัดสินใจ ดานการปฏิบัติ ดานการรับประโยชน และดานการประเมินผล  

เม่ือทำการสนทนากลุมโดยภาคีผูเก่ียวของ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT analysis) 
สามารถสรุปขอมูลจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค และดำเนินการทำกิจกรรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ 
ปรากฏผลดังน้ี 

กิจกรรมที่ 1 การศึกษาศักยภาพของกลุมทอผาบานทุงกวาว ดวยเคร่ืองมือการวิเคราะห SWOT Analysis 
พบวาจุดแข็งของกลุม ไดแก ผาฝายทอมือเปนผลิตภัณฑชุมชนท่ีมีคุณภาพดี ไดรับมาตรฐาน มีผลิตภัณฑให เลือก
หลากแบบ และ มีลวดลายเปนเอกลักษณของทองถิ่น จุดออนของกลุม ฯ ไดแก ชองทางการจัดจำหนายนอย ไมมี
การจัดทำระบบบัญชี ขาดเงินทุนหมุนเวียน ขาดการบริหารงานของกลุมที่ดี และขาด ความรูในการวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ โอกาสของกลุมฯ ไดแก รัฐมีนโยบายชวยเหลือ วัตถุดิบหางาย และ ผูบริโภคสวนใหญตระหนักถึงคุณคา
ของผลิตภัณฑ และ อุปสรรคของกลุม ฯ ไดแก ขาดการสนับสนุนจากทุกภาคสวนอยางจริงจัง ขาดความรูเรื่อง
เทคโนโลยีในการผลิต และความไมสงบของการเมืองไทย  

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาแผนการตลาด พบวา ทางกลุม ฯ ไดวิเคราะหกลุมตนเองวามีจุดแข็งในเรื่องการ
รวมกลุ มทอผาท่ีเคยไดร ับการคัดสรร OTOP ระดับ 4 ดาวมากอน การรวมกลุ มที ่ เปนปญหาของกลุ ม ฯ 
ประกอบดวยขาดความรูในการทำธุรกิจและขาดผูนำกลุมที่เขมแข็ง รวมถึงทางกลุมฯคิดวาผาทอมือเปนโอกาส 
ตลาดเปาหมายหลักคือนักทองเท่ียว รองลงมาคือผูบริโภคในจังหวัดลำปาง 

กิจกรรมที่ 3 การบริหารผลิตภัณฑดวยการออกแบบ และการจัดทำบรรจุภัณฑ ตราสินคา พบวา ทางกลุม
ตระหนักถึงความสำคัญตอบรรจุภัณฑของสินคาที ่สรางความดึงดูดตอผูบริโภคได โดยทางกลุ มฯไดทราบถึง
ความหมายของบรรจุภัณฑ ลักษณะบรรจุภัณฑ สวนประกอบบรรจุภัณฑ และการนำเอาบรรจุภัณฑไปใชเปน
แนวทางในการออกแบบเชิงธุรกิจได โดยมีการจัดกิจกรรมกลุมยอยใหฝกปฏิบัติและรวมกันออกแบบตราสินคา ปาย
ฉลากเพ่ือทดสอบตลาด พบวาทางกลุมฯ เลือกใชชื่อตราผาทอบานทุงกวาว มีโครงสรางเปนลักษณะท่ีเปนรูปทรง
สี่เหลี่ยมซอนกันเปนชั้นๆ ภายใตแบรนด SINE ซ่ึง S มาจาก SOCIAL แปลวา วิถีชีวิตชมชน I มาจากคำวา IDYLLIC 
แปลวา ความสงบ N มาจากคำวา NAKED แปลวา ความเรียบงาย และ E มาจากคำวา ELEGANT แปลวา 
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ความงดงาม ไดสโลแกนคือ “ความภูมิใจแหงศิลปะผาทอลานนา ตองผาทอบานทุงกวาว” ไดตำแหนง
ผลิตภัณฑ คือ เอกลักษณ คงศิลปะความงามเฉพาะตัว ไดบุคลิกภาพของตราสินคาคือ เปนของใชสวนตัว และได
เอกลักษณของตราสินคา คือ ผลิตภัณฑผาฝายทอมือมาจากแหลงทอผาที่มีความชำนาญอยางแทจริง ใช
ลวดลายธรรมชาตขิองทองถิ่น มาสรางและพัฒนาใหเปนลวดลายประยุกตแบบใหมเพื่อสรางผลิตภัณฑรวมสมัย 
สวนบรรจุภัณฑเพ่ือจัดจำหนายมี 1 รูปแบบ คือแบบถุงกระดาษติดสติกเกอร 

 
 
 
 
 

 
 
 
กิจกรรมที่ 4 การจัดการดานบัญชีเบื้องตนของกลุมผาทอ พบวา การจัดการดานบัญชีเบื้องตนทางกลุมฯ 

ไดรับการถายทอดจากการบรรยายถึงความหมายของการทำบัญชีครัวเรือน ความสำคัญของการทำบัญชี ขอควร
ระวังในการจัดทำระบบบัญชี วิธีบันทึกบัญชีครัวเรือน โดยทีมวิทยากรไดจัดแบงสมาชิกกลุมออกเปนกลุมยอย ๆ  
เพ่ือฝกปฏิบัติการทำบัญชีเบื้องตน  

กิจกรรมที่ 5 การศึกษาดูงาน ผลิตภัณฑผาทอ ณ รานคาหนาวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา 
จังหวัดลำปาง ทางกลุม ฯ ไดเยี่ยมชมรานคา และ กลุมทอผาท่ีประสบความสำเร็จดานการตลาด และ การรวมกลุม
ของจังหวัดลำปาง ไดรับการถายทอดความรูภาพรวมดานการตลาด และการเจาะลึกในสวนประสมทางการตลาด 
เชน ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด  
ดานการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน การระดมทุน และ โครงสรางกลุม เปนการสรางแรงจูงใจ

ใหกับกลุม ฯ เกิดพัฒนาแนวคิดทางดานการตลาด กอใหเกิดการรวมกลุมท่ีเขมแข็ง  
กิจกรรมที่ 6 การทดสอบตลาดผลิตภัณฑผาทอมือ ทางกลุม ฯ ไดใชจุดจำหนายสินคาท่ี ถนนคนเดินกาด

กองตา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผลการทดสอบตลาดพบวา โดยรวมผลิตภัณฑควรพัฒนาบรรจุภัณฑใหสวยงาม 
ปายฉลากดูงายจะชวยในการขายไดดี ผลิตภัณฑวางจำหนายมีจำนวนนอย ไมเกิดความนาดึงดูดใจของผูบริโภค 
และควรมีการสงเสริมการตลาดในชวงเทศกาล ประเพณีท่ีสำคัญประจำปอยางตอเน่ือง เพ่ือกระตุนใหผูบริโภคหัน
มาสนใจซ้ือผลิตภัณฑมากขึ้น  

 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการเขาไปศึกษาการสงเสริมการตลาดแบบมีสวนรวมของกลุมทอผาบานทุงกวาว อำเภอเมืองปาน 

จังหวัดลำปาง ไดพบปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมกิจกรรมทางการตลาดมากมาย เห็นถึงจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรคของกลุมทอผาบานทุงกวาว สามารถพัฒนาการสงเสริมการตลาดแบบมีสวนรวมของกลุมทอผา
บานทุงกวาว โดยจะนำเสนออภิปรายผลการศึกษาดังน้ี  

1. ผลการศึกษาสภาพและปญหาของการสงเสริมการตลาดกลุมทอผาบานทุงกวาว หมู 14 อำเภอเมืองปาน 
จังหวัดลำปาง พบวา กลุมทอผาบานทุงกวาว มีความเคยชินกับกิจกรรมการทอผาและการตลาดแบบเดิม ๆ เม่ือ         
ทอผาเสร็จก็จะรอขายใหผูท่ีสนใจในชุมชนหรือตามสถานท่ีจัดจำหนายตาง ๆ  ไมเปนหลักแหลง แลวแตโอกาสท่ีทาง
หนวยงานภาครัฐจัดให กลุมไมไดคิดทำการตลาดอยางจริงจัง ทำใหเกิดปญหาขายสินคาไมได สินคาราคาถูก และ
การถูกเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง ปญหาน้ีจะตองแกไขดวยการเสริมสรางแนวคิดและชี้ใหเห็นถึงความจำเปนใน
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การมีสวนรวมในการวางแผนและจัดการสงเสริมการตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาที่เกิดขึ้น และตองมีผูนำกลุมท่ี
เขมแข็งมีความเขาใจหลักการทำการตลาดอยางแทจริง การสงเสริมการตลาดโดยวิธีการบอกตอไดผลดี เน่ืองจาก
คุณภาพ ของผลิตภัณฑนาเชื ่อถือแตยังคงมีจุดออนบางประการ ไดแก การขาดแคลนงบประมาณในการทำ
การตลาด ทำใหการสงเสริมการตลาดไมตอเนื ่อง สมาชิกขาดความรู ด านเทคโนโลยี ไมสามารถโฆษณา
ประชาสัมพันธทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) ไดมากนัก สมาชิกท่ีทำหนาท่ีขายมีจิตสำนึกในการใหบริการนอย
และการสงเสริมการขายดานการลด แลก แจก แถมยังไมมีระบบท่ีแนนอน ท้ังน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของพวงเกสร 
วงศอนุพรกูล (2552, บทคัดยอ) เรื่อง แนวทางการพัฒนาดานการตลาดของกลุมวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุม
แมบานวัดจันทรพัฒนา หมูที่ 7 ตำบลวัดจันทร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่พบวากลุมวิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานวัดจันทรพัฒนา มีสภาพปญหาดานการตลาดที่สำคัญคือ แหลงจำหนายยังมียอดขายนอย และขาดการ
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑอยางตอเนื ่อง สอดคลองกับงานวิจัยของรุงนิรันดร อรุณแสงศรี (2553, บทคัดยอ)             
เร่ือง การจัดการการผลิตและการตลาด เมล็ดพันธุขาวหอมมะลิปลอดสารพิษของวิสาหกิจชุมชนบานโหมน ตำบล
หวยโพธ์ิ อำเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ยังมีปญหาดานการตลาดคือ มีการจัดจำหนายเฉพาะภายใน
หมูบานใกลเคียงและในตางตำบลเทานั้นและยังขาดการโฆษณาประชาสัมพันธเทาที่ควร ดังนั้นกลุมทอผาบาน
ทุงกวาว จึงควรใหความสำคัญตอการสงเสริมการตลาดมากยิง่ขึ้น ผูนำกลุมทอผาบานทุงกวาวควรใหความสำคัญตอ
การจัดทำปายโฆษณา วิทยุชุมชน และการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) อยาง Facebook, Instagram และ 
Line นอกจากน้ีควรใหความสำคัญตอการประชาสัมพันธ และการสงเสริมการขายผานแพลตฟอรมใน Facebook 
Youtube Instagram และการขายโดยบุคคล รวมถึงกระตุนใหสมาชิกมีสวนรวมในการสงเสริมการตลาดมากขึ้น  

2. ผลการศึกษาการมีสวนรวมในการสงเสริมการตลาดของกลุมทอผาบานทุงกวาว หมู 14 อำเภอเมืองปาน 
จังหวัดลำปาง พบวา สมาชิกกลุ มทอผาบานทุงกวาว มีสวนรวมในการสงเสริมการตลาดในระดับนอยทั ้ง 4          
ดาน ไดแก ดานการตัดสินใจ ดานการปฏิบัติ ดานการรับประโยชน และดานการประเมินผล สอดคลองกับงานวิจัย
ของบัณฑิต วิริยะเจริญกิจ (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี สวนรวมเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมขาวฮางบานโคกสวาง ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พบวา มีปญหาในการดำเนินงาน
ของกลุ มอาชีพ ไดแก การดำเนินงานของกลุ มยังไมเปนระบบ ไมมีทักษะหรือความเขาใจในบทบาทหนาท่ี               
แนวทางการดำเนินงานของกลุมที่เปนระบบ ตั้งแตการวางแผนการดำเนินงาน การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ           
ขาดการประสานงานระหวางฝายการบริหารกับสมาชิกกลุม ขาดการมีสวนรวมในการดำเนินงาน และการวางแผน
ดานการตลาด และสอดคลองกับงานวิจัยของของเสาวภา สวัสดิมงคล (2554) ที่พบวา สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่ี
ไดรับการประเมินในระดับปานกลางในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีสวนรวมในการดำเนินงานในระดับนอยทุกดาน
ไมวาจะเปนดานการวางแผน ดานการดำเนินงาน ดานผลประโยชนและดานการประเมินผล  

3. กลุมทอผาบานทุงกวาว หมู 14 อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มีจุดแข็งอยูหลายประการที่สามารถ
นำมารวมกับโอกาส สามารถกำหนดกลยุทธเพ่ือใชในการแขงขันโยทางกลุมมีประสบการณในการทอผามายาวนาน 
อีกทั้งยังเคยไดรับการคัดสรร OTOP ระดับ 4 ดาวมากอน มีการออกแบบลายผาที่เปนเอกลักษณใชลวดลาย
ธรรมชาติทองถิ่น มาสรางและพัฒนาใหเปนลวดลายประยุกตแบบใหมเพ่ือสรางผลิตภัณฑรวมสมัยจนไดผาทอมือท่ี
มีคุณภาพดีมีคุณคาทางจิตใจ กลุมทอผาบานทุงกวาว ควรใหความสำคัญตอการมีสวนรวมของสมาชิกในการ
ดำเนินงานเปนอันดับแรก โดยสรางความเขาใจรวมกัน สรางกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมสรางความสามัคคีภายในกลุม เพราะ
จะนำมาซ่ึงความรวมมือรวมใจในทุกๆ ดาน ท้ังน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของสุกัญญา อธิปอนันต และคณะ (2550) 
เร่ือง กลยุทธการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง ท่ีพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการ 
พ่ึงตนเองท่ีสำคัญคือปจจัยภายในกลุม ไดแก การมีสวนรวม ความเสียสละ ความสามัคคี ความรวมมือ ของสมาชิก
และครอบครัว การดำเนินงานท่ีตอเน่ือง การควบคุมคุณภาพสินคา เปนตน และสอดคลองกับงานวิจัย ของศุภชัย 
เหมือนโพธิ์ (2560) เรื่อง การประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค โดยใชรูปแบบ SCPD Integrated Model 
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กรณีศึกษา กลุมวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ท่ีพบวาปจจัยท่ีสงผลตอ ความสำเร็จ คือ การมีสวน
รวมของสมาชิกภายในกลุม แบงหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางชัดเจน อีกท้ังมีผูนำท่ีมีความรู ความสามารถ ไดรับ
การยอมรับจากคนในชุมชน สงผลใหกลุมวิสาหกิจชุมชนประสบความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุม 

 ผลสำเร็จและความคุมคาของการวิจัยที่ไดรับในครั้งนี้เกิดผลสำเร็จเบื้องตน (Preliminary Result) คือ 
กลุมทอผาบานทุงกวาว หมู 14 อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ไดรับองคความรูทางดานการบริหารจัดการตลาด
ชุมชนถูกตอง ไดแก องคความรูดานการผลิตและการวิเคราะหตนทุนที่แทจริงในการผลิต ดานการบริหารจัดการ
กลุมแบบมีสวนรวม ดานการบริหารจัดการดานการตลาด ตลอดจนการบริหารจัดการดานการบัญชี ซ่ึงทางกลุมไมมี
ความรูอยางถูกตองชัดเจนมากอน ซ่ึงผลสำเร็จในเบื้องตนน้ีคณะผูวิจัยคาดวานาจะสามารถนำไปสูผลสำเร็จก่ึงกลาง 
(Intermediate Result) คือ หลังจากท่ีกลุมไดรับองคความรูสมัยใหมทางดานการบริหารกลุมแลว สมาชิกของกลุม
นาจะเอารูปแบบการบริหารจัดการกลุมและการตลาดที่ไดรับไปประยุกตใชเพื่อสงเสริมการตลาดแบบมีสวนรวม 
อาจทำใหกลุมเกิดความยั่งยืน มีความเจริญเติบโตของกลุม มีความสามารถในการผลิตและจัดจำหนายมากยิ่งขึ้น 
และทำใหปญหาท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันลดนอยลงหรืออาจหมดไปในท่ีสุด 

 

ขอเสนอแนะ  
1. ขอเสนอแนะทั่วไป  

1.1 กลุมทอผาบานทุงกวาว ควรวางแผนในการจัดหา และจัดสรรงบประมาณเพื่อการสงเสริมการตลาด 
ดานการโฆษณาและประชาสัมพันธในหลากหลายรูปแบบ เชน การจัดทำแผนพับ การจัดทำปายโฆษณา การใชวิทยุ
ชุมชน เปนตน นอกจากน้ีควรสงเสริมการตลาดดานการประชาสัมพันธแบบครบวงจร การสงเสริมการขาย และการ
ขายโดยบุคคล  

1.2 กลุมทอผาบานทุ งกวาว ควรสงสมาชิกเขารับการฝกอบรมดานเทคโนโลยี เพื่อสามารถจัดทำสื่อ 
โซเชียลไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเน่ือง  

1.3 ผูนำหรือประธานกลุมทอผาบานทุงกวาว ควรใชภาวะผูนำในการรวมพลังความสามัคคีของสมาชิก    
จัดกิจกรรมหรือการประชุมเพ่ือแกปญหาการสงเสริมการตลาดรวมกัน  
2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป  

2.1 ควรทำการวิจัยเร่ือง การสงเสริมการตลาดของกลุมทอผาท่ีประสบความสำเร็จ เพ่ือนำมาเปนแนวทาง
ในการพัฒนากลุมทอผาแหงอ่ืนๆ ท่ีประสบปญหาดานกรจัดการตลาด  
  2.2 ควรทำการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนที่ยังไมประสบ ความสำเร็จ 
เพ่ือหาแนวทางแกไข  

2.3 ควรทำการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑท่ีกลุมทอผาตองการ สงเสริมการตลาดอยาง
จริงจัง  
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เทคนิคการพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสูคุณภาพยุค Thailand 4.0 
 
Techniques for Improving Secondary School Administration to Thailand 4.0 Quality 
 
ผูวิจัย   จุรีย  สรอยเพชร 
 

บทคัดยอ 
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอ เทคนิคการพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสูคุณภาพยุค

THAILAND 4.0 เพราะการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ หรือมาตรฐานสากล น้ัน 
ผูบริหารโรงเรียน ตองมีลักษณะผูนำในศตวรรษท่ี21ตองมีศิลปะการบริหารจัดการท่ีทันสมัยทันตอการเปลี่ยนแปลง 
มีเทคนิคและวิธีการบริหารหลากหลายรูปแบบ มีหลักคิดในการบริหารเปนของตนเอง มีกรอบความคิด (Mindset) 
แบบ Growth Mindset (กรอบแนวคิดแบบเปดกวาง) วาเราสามารถบริหารไดทุกรูปแบบทุกบริบท ทุกสถานการณ 
ซ่ึงเปนหัวใจหลักในการสงเสริมการเรียนรูใหทันตอยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป ใหเด็กสามารถสรางสรรคและพัฒนา
องคความรูไดดวยตนเอง มีภูมิคุมกันสามารถปรับตัวอยูในสถานการณของโลกที่เปลี่ยนแปลไปเชน สึนามิที่ภเูก็ต 
หรือ โรคติดตอจากเชื้อไวรัสCovid-19 เปนเด็กที่มีคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษท่ี21 เพื่อการบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาใหประสบผลสำเร็จ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ประเทศไทยมีความ ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปน
การจัดการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0  

 
Abstract 
 This article aims to present Techniques for improving secondary school administration 
to quality THAILAND 4.0 era because the administration of secondary schools to have quality 
according to national standards or international standards that school administrators must be a 
leader in the 21st century. Must have modern art and management to keep up with the 
changes.There is a Growth Mindset(open mind concept). That we can manage every form,every 
context,and every situation,which is the key to promoting learning to keep up with the changing 
times for children to be able to create and develop knowledge by themselves having immunity, 
able to adapt to changing global situations such as Phuket Tsunami or Communicable Disease 
from Covid-19 Virus.Is a child with characteristics of Thai children in the 21st century.For 
successful secondary schools administration suitable for changing the world Thailand is stable, 
prosperous,sustainable, being a Thai education in THAILAND 4.0 era. 
 

บทนำ 
การจัดการศึกษาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดาน สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง ในยุค

เทคโนโลยีสารสนเทศไรพรมแดน ตองอาศัยการบริหารจัดการศึกษา ท่ีผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสำคัญท่ีสุดใน
การบริหาร และการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนำทางการศึกษาเปนผูท่ีมี
บทบาทหนาที่สำคัญในการบริหารงานของสถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายใหมีคุณภาพยุค Thailand 4.0 
ผูบริหารจึงจำเปนตองมีการศึกษาวิจัย หาเทคนิคและวิธีการบริหารหลากหลายรูปแบบ มีหลักคิดในการบริหารเปน
ของตนเอง มีกรอบความคิด (Mindset) วาเราสามารถบริหารไดทุกรูปแบบทุกบริบท ทุกสถานการณ สามารถ
นำไปใชปฏิบัติงานในหนาท่ีเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด และเกิดผลสำเร็จขององคกร ผูบริหาร
โรงเรียนเปนผูนำทางวิชาการ มีความเปนเลิศสวนบุคคล แสวงหาความรู การบริหารจัดการสมัยใหม มาบริหาร
โรงเรียน ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล ใหสอดคลองกับการศึกษาไทย 4.0 

83

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



ซึ่งปจจุบันองคความรูใหมๆในศาสตรตาง ๆ มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งองคความรู
ทางดานเทคโนโลยี ซึ่งการพัฒนาระบบการเรียนการสอนดวยการนำเทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือในการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค และไดมีการปรับการเรียนการสอนสงเสริมใหผูเรียน
แสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ท้ังสื่อสิ่งพิมพและสื่อดิจิทัล ผสมกับการทำงานเปนกลุมและ
ปรับการสอนใหมีแนวทางที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับการเรียนผานรูปแบบตาง ๆ ที่สามารถตอบโตกับผูเรียนได 
(Interactive learning) รวมท้ังการนําสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เขามาเปนเคร่ืองมือชวยในการพัฒนาการ
เรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ซ่ึงคลาวด (Cloud) เปนตนเหตุทําใหรูปแบบการศึกษากลับดาน (Flipped model) จึงได
เขาสูยุคระบบการศึกษา 4.0อยางแทจริง ผูสอนตองเขาใจผูเรียนยุคใหม ในเรื่องรูปแบบของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป        
การเรียนที่เปลี่ยนไปการเขาสังคมแบบใหม การเรียนรูของคนรุนใหมในยุคดิจิทัล ความรูลองลอยอยูบนคลาวด 
ความรูที่เปนเนื้อหา มองเห็นงาย ซึ่งตองใชทฤษฎีการเรียนรูแบบกลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ทฤษฎีการ
การเรียนรูกลุมพุทธินิยม Cognitivism ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) ทฤษฎีการเชื่อมโยง 
(Connectivism) (ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ และคณะ, 2559, หนา 6) ดังนั้น การเรียนรูในยุคดิจิทัลโมเดลจึงเปนการ
เรียนรูไปสูการคนหา ใชขุมความรูดิจิทัล ความรูบนคลาวดเปนหัวใจของการศึกษายุคใหม ตองเนนทักษะมากกวา
เนื้อหา การศึกษาตองสนุก ซึ่งความสนุกตองเปนตัวนำและสาระเปนตัวตาม โดยที่ผูสอนเปนผูบรรยายหรือสอน
หนังสือ ซ่ึงผูเรียนเปนผูตรวจสอบขอมูลอีกที สอนไดทันทีโดยเขาถึงกลุมขอมูล จากความรูในคลาวดไดงายและเร็ว
มาก ถาผูสอนมีเน้ือหาถูกตองขอมูลแมนเพราะไดถูกตรวจสอบแลว (ยืน ภูวรวรรณ, 2558, หนา 135) จากนโยบาย
การปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม จึงจําเปนที่ตองมีการ
ปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อยกระดับการศึกษาไทยใหสอดคลองกับทิศทางของนโยบาย ซึ่งจะ
นำไปสู  การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหทัดเทียมกับนานาชาติ ดังนั ้นผู บริหาร
สถานศึกษาตองทำการศึกษา วิจัยหาเทคนิค หรือรูปแบบในการบริหารเปนของตนเอง ที ่ใชในการบริหาร
สถานศึกษาในแตละบริบทใหเกิดคุณภาพตามมาตรฐานได ใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาไทย 4.0 ในทุกรูปแบบ 
เพ่ือนำพาประเทศไทยสูสังคมยุคศตวรรษท่ี 21 

กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ไดกำหนดวิสัยทัศนไววา “ประเทศไทยมีความม่ันคง 

ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจำ
ชาติวา “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”ท้ังน้ี วิสัยทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช 
อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาต ิการดำรงอยูอยาง
ม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความม่ันคง
ทางสังคมทามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความ
เปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติ ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม
ระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติ ประสานสอดคลองกัน ดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยท่ีความม่ันคงเปนรากฐานของท้ัง 3 ประการท่ีจะทำใหเกิดความม่ังคั่ง
และยั่งยืนได (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2560, หนา 24)  
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แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 - 2575 ไดกำหนดยุทธศาสตร ในการพัฒนาการศึกษาท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพ่ือใหแผนการศึกษาแหงชาติบรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมาย วิสัยทัศนและแนวคิดการจัด
การศึกษาตามแนวทางของแผนการศึกษาแหงชาติฉบับนี้ ในยุทธศาสตรที่ 6 ไดกำหนดให สงเสริมการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา การบริหารจัดการการศึกษาตามหลักการดังกลาวตองเกิดการหลักการบริหาร
แบบมีสวนรวมของผูบริหารทุกระดับ โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะตองเปลีย่นแปลงบทบาทของตนเองโดยใช
หลักการบริหารจัดการใหทุกคนมีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจผูบริหารในศตวรรษท่ี 21 ตองมีวิสัยทัศนใน
การบริหารจัดการการศึกษาใหทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง สรางผลการจัดการจัดการใหเกิดกับผูเรียน เปนแกนใน
การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด เพ่ือใหบรรจุตามวิสัยทัศนการจัดการศึกษา ตองอาศัยการขับเคลื่อนจากผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ในสถานศึกษาท่ีตองอาศัยการทำงานเปนทีม ซ่ึงองคการดานการศึกษาปจจุบันตองเขาใจวาการทำงานเปนทีมเปน
วิธีการที ่ไดผลมากที ่สุด ในการปรับปรุงประสิทธิผลในการทำงาน ถาผู บริหารสถานศึกษามุ งปรับคุณภาพ
ความสัมพันธท่ีมีอยูตอกันระหวางสมาชิกของกลุมบุคลากร และมุงเนนความสัมพันธระหวางกลุมกับงานท่ีกำลังทำ 
จะชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและบรรลุเปาหมายที่ตองการของสถานศึกษาเปนการสรางพื้นฐานสำคัญ
เกี่ยวกับความรู ความเขาใจในการทำงานเปนทีม และสามารถนำไปสูการพัฒนาทีมงานไดโดยตองอาศัยเทคนิค 
วิธีการหลายอยางที่จะสรางทีมงานใหเขมแข็ง และพัฒนาทีมงานอยางตอเนื่อง ดังนั้น ถาผูบริหารสถานศึกษาใช
หลักการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมและบุคลากรในสถานศึกษาเนนหลักการทำงานเปนทีม ก็จะทำใหสถานศึกษา
ปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายที ่กำหนดไว สามารถสนองการดำเนินงานตามยุทธศาสตรของแผนการศึกษา
แหงชาติ เพ่ือประโยชนของการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ไปสูเปาหมายประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการดานการศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงตอไป 

ทฤษฎีการบริหารสมัยใหม (Modern Management Theory or Behavioral Approach to Management) 
ทฤษฎีการบริหารสมัยใหมที่พึงนำมาใชในการบริหารสถานศึกษา จากแนวคิดใหมของนักวิชาการและนัก

บริหารคือ ความพยายามเพ่ิมประสิทธิภาพองคการ โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย คือ 
1) ทฤษฎีระบบ (System Theory)  

Chester I. Barnard (1938) Barnard ไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหงพฤติกรรมศาสตร 
(Behavior science) เขาเป นประธานของบร ิษ ัท New Jersey Bell ในป   ค.ศ. 1927 เขาใช

ประสบการณในการบริหารงานและการทำงาน ความรูทางดานสังคมวิทยา ปรัชญา สรางทฤษฎีชีวิตทางดานองคการขึ้น 
แนวคิดของ Barnard คือ 

- องคการ เปนโครงสรางทางสังคม (Social structure) เปนที ่รวมของกายภาพ (เกี ่ยวกับ
สิ่งไมมีชีวิต) ชีวภาพ บุคคล และสังคม ซ่ึงมีความสลับซับซอน และมีพลวัต (แรงและผลของแรง) 

- การบริหาร จัดการตองเปนไปท้ังระบบ (wholes) มากกวาเปนสวน ๆ (piece by piece) ดังเชน
นักทฤษฎีสมัยกอน เขาไดเนนเร่ืองราวทางดานจิตวิทยาองคการ ซ่ึงนับไดวาเปนทฤษฎีการบริหารจัดการสมัยใหม 

- พฤติกรรมศาสตร (Behavior science) เห็นวา คนคือหัวใจของการผลิต เทคโนโลยี กฎท่ี
ทำงานหรือมาตรฐาน ไมไดเปนหลักประกันผลงานท่ีดีเสมอไป แตผลงานท่ีดีจะมาจากการจูงใจคน 

- ระบบ (Sytem) หมายถึงสิ่งตาง ๆ ท่ีตองพ่ึงพากัน และรวมกันเปนหน่ึงเดียว เชน รางกาย 
- ระบบบริหารจัดการ (Management system) หมายถึงสวนตาง ๆ จำนวนหน่ึงท่ีสัมพันธและ

ขึ้นอยูตอกันเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน เพ่ือกระทำการอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยาง ใหสำเร็จตามความตองการ 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ ความสามารถ และความออนไหว ในความรูสึกของผูบริหาร จะชวยใหพนักงาน
มีความรวมมือนำไปสูผลผลิตท่ีสูง และจะตองบริหารท้ังระบบไมเพียงแตมนุษยสัมพันธเทาน้ัน 
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- การสื ่อสาร (Communication) เปนสวนสำคัญขององคการ เพราะจะเชื ่อมโยงชองวาง
ระหวางความยินดีที่จะรับใชกับเปาหมายขององคการความยินดีที่จะรับใชของเอกบุคคลการ สื ่อสารขอมูล 
เปาหมายขององคการ 

แนวคิดเรื่องระบบทั่วไป Bertalanffy บิดาแหงทฤษฎีระบบทั่วไป (General systems Theory) อธิบายวา  
ถาตองการสิ่งท่ีรวมกันเปนสวนใหญ ตองทราบสวนยอยตางๆ และความสัมพันธระหวางสวนยอยน้ัน นักทฤษฎีแนวน้ี 
เห็นวาโลกประกอบดวยระบบตาง ๆ มีลำดับชั้น จากระบบเฉพาะเจาะจง ไปสูระบบท่ีมีลักษณะท่ัวไปนอกจากจะมอง
เปนระดับแลว องคการยังแบงเปนระบบปด (Closed system) คือระบบท่ีพ่ึงตนเองได และระบบเปด (Open system) 
คือระบบท่ีตองพ่ึงพาสิ่งแวดลอมเพ่ือความอยูรอด 

2) ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ (Situation or Contingency Approach) ทฤษฏีนี ้เห็นวา การ
บริหารจัดการยอมขึ้นกับสถานการณ เปนลักษณะทฤษฎีที่ประนีประนอม ระหวาทฤษฎีระบบเปดกวาง และเปน
นามธรรม กับความเชื่อที่วาการปฏิบัติงานขึ้นอยูกับแตละสถานการณโดยเฉพาะ และไมมองกวางเหมือนทฤษฎี
ระบบ ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ เปนวิธีวิเคราะหท่ีกระทำในระดับท่ีเหมาะสม สามารถพิจารณาปญหาไดดี 
ไมกวาง หรือเฉพาะจุดเกินไป มีความสมดุลระหวางหลาย ๆ ดาน คือสามารถพิจารณาปญหาไดกระจางและงาย 
สามารถใชหลักวิชาอยางถูกตองเหมาะสม และยังสามารถพิจารณาสิ่งท่ียุงยาก สับสน ไมชัดเจน ไปพรอมกัน 

ทฤษฎีนี้ สามารถรับรูปญหาที่ยุงยากสับสน ชวยในการเชื่อมโยงทฤษฎีการบริหารที่เปนศาสตร วิชาการ
สามารถนำไปใชในสถานการณตาง ๆ ไดโดยตรง ชวยใหผูบริหารเขาใจวาจะใชเทคนิคอะไร อยางไรบริหาร จึงจะให
องคการบรรลุผลสำเร็จ  

 

การศึกษาไทยในยุคThailand 4.0 
การเขาสูไทยแลนด 4.0 เปนการเขาสูยุคที่ประเทศไทยตองมีนวัตกรรมเปนของตนเอง ไมตองพึ่งจาก

ตางชาติ ซ่ึงเปนโจทยท่ีทายทายสูงมากๆ ทำอยางไรเราจะพัฒนานวัตกรรมเปนของตนเองไดท้ัง ๆ  ท่ีเรามีทรัพยากรท่ี
มีอยูในประเทศมากมาย ถึงเวลาท่ีทุกภาคสวนตองเขามาชวยระดมความคิดในการพัฒนาประเทศใหเขาสูไทยแลนด 
4.0 ดังน้ันแตละกระทรวงจึงมีสโลแกนของตัวเองตอดวย 4.0 กระทรวงศึกษาฯเองก็มีสโลแกน “การศึกษา 4.0”  

ในยุค Education 4.0 ท่ีการเรียนการสอนมุงสอนใหผูเรียน สามารถนำองคความรูท่ีมีอยูทุกหนทุกแหงบน
โลกนี้ มาบูรณาการเชิงสรางสรรค เพ่ือพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ดังน้ัน 
การศึกษายุคใหมตองเนนแสวงหาการเรียนรูไดเอง อยางทาทาย สรางสรรคความรูใหม ตอยอดความรูเดิม คิดและ
ประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชนได เหมาะกับตนเอง สังคม ตามสถานการณ การจัดการศึกษา 4.0 จึงตองนำเอา
หลักการ เก่ียวกับยุคสมัยใหม ท่ีตรงความสนใจของ ชนพ้ืนเมืองดิจิทัล ท่ีมีชีวิตในโลกไซเบอร ซ่ึงประกอบดวยการ
จัดการศึกษาท่ีกอใหเกิดการทำงานรวมกันบนไซเบอร โดยใชขีดความสามารถของระบบเชื่อมโยงทางฟสิคัลกับไซ
เบอร ท่ีมีอุปกรณสมัยใหมชวย เชน สมารทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ  
คุณลักษณะผูบริหารไทยในศตวรรษที่ 21 

Chowdhury ผ ู  ซ ึ ่ ง ม ีต ํ าแหน  ง เป น Executive Vice President ของ  American Supplier Institute             
ไดเขียนวารสารดานการบริหารรัฐกิจและการเมือง ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 (2561) - 111 - หนังสือเร่ือง “Management 21 
C: New Vision for the New Millennium” ในป ค.ศ.2000 ไดกลาววา ศิลปะการบริหารจัดการมีการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีรวดเร็ว ผูนําในศตวรรษท่ี 21 ตองมีคุณสมบัติเปนนักฝน ทะนุบํารุง และ มีความพยายามอยางหนักท่ีจะทําฝนให
เปนจริง เขาไดระบุคุณสมบัติผูนําไว 4 ประการ คือ  

1) เปนนักสื่อสารท่ีดีกับผูคน (Peopestic Communication)  
2) สามารถสรางอารมณและความเชื่อ (Emotion and Belief)  
3) มีทักษะรอบตัว (Multi-skilled Leadership) และ 
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4) เปนนักคิดเรื่องใหม ๆ (Next Mentality) สวน James M. Kouzes and Barry S. Posner กลาววา 
ผูนําจะตองมองไปในอดีตและสามารถมองไปในอนาคต หมายถึง ผูนําตองทบทวนประสบการณในอดีตเพ่ือนําไปใช
ในอนาคต โดยผูนําจะตองมีความนาเชื่อถือใชระบบการนําในทุกระดับสรางความทาทายมุงเนนอนาคตทํางานเปน
ทีมสรางตํานานใหคนกลาวถึง และสุดทายผูนําจะตองดูแลคนดวยใจ (มารวย สงทานินทร, 2557) 
การพัฒนาศักยภาพในการทำงานแบบ Mindset 

โดยศูนยจิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ใหคำนิยามไววา Mindset หรือ “กรอบความคิด”          
ในบางตำราอาจใชคำวา โปรแกรมความคิด หรือกระบวนการทางความคิด สิ่งสำคัญคือ Mindset นั้นความหมาย
ลึกซ้ึงกวาคำวา “ความเชื่อ (Belief)” ท่ัว ๆ ไป เพราะ Mindset คือ “ความเชื่อท่ีมีผลตอพฤติกรรม” ซ่ึง Mindset จะ
มีอยู 2 แบบ คือ Growth Mindset (กรอบแนวคิดแบบเปดกวาง) และ Fixed Mindset (กรอบความคิดแบบปดตาย) 

Mindset คือกรอบความคิด มีความหมายลึกซึ้งกวาคำวา “ความเชื่อ (Belief)”ทั่วๆไป เพราะมันคือ 
“ความเชื่อที่มีผลตอพฤติกรรม”ซึ่งมีอยู 2 แบบ คือ Growth Mindset (กรอบแนวคิดแบบเปดกวาง) และ Fixed 
Mindset(กรอบความคิดแบบปดตาย) 

คนที ่ประสบความสำเร็จนั ้นจะมี Growth Mindset คือเชื ่อวาตัวเองสามารถพัฒนาทักษะตางๆที่ยัง
บกพรองอยูได สวนคนท่ีมี Fixed Mindset มักจะเชื่อวาคนเรามีทักษะท่ีจำกัด ไมสามารถท่ีจะพัฒนาขึ้นไดแลว  

ขั้นตอนแรกของการปรับ Mindset คือการฟงเสียง Mindset ของเรา วาบอกใหเราทำอะไรเม่ือเผชิญกับ
ความทาทายตางๆ ถาเสียงในหัวเราบอกใหยอมแพแสดงวาเราอาจเปนคนท่ีมี Fixed Mindset 

ถาเสียงในหัวเรามีท้ัง Fixed Mindset และ Growth Mindset ใหเราเลือกท่ีจะฟง Growth Mindset 
ถาเราเปนคนท่ีมี Fixed Mindset ใหเร่ิมเปลี่ยนความคิดดวยการใช Growth Mindset เถียงกลับ 
เปลี่ยนความคิดแลวก็ตองเปลี่ยนพฤติกรรม ดวยการม่ันฝกฝนผานการลงมือทำ 
ถาสิ่งท่ีทำไมประสบผลสำเร็จ ใหบอกตัวเองวา “เรายังทำไมได” ไมใช “เราทำไมได” 
จากงานวิจัยของ Carol Dweck นักจิตวิทยาพบวา คนท่ีประสบความสำเร็จน้ันจะมี Mindset คนละแบบ

กับคนท่ัวไป โดยคนท่ีประสบความสำเร็จน้ันจะมี Mindset แบบ Growth Mindset พวกเขาเชื่อวาตัวเองสามารถ
พัฒนาในทักษะตาง ๆ  ที่ตัวเองบกพรองได ในขณะที่คนทั่วไปกลับมี Fixed Mindset โดยมีความเชื่อวาคนเรามี
ทักษะท่ีจำกัด ไมสามารถท่ีจะพัฒนาขึ้นไดแลว 

 จริง ๆ แลวจะมี Mindset แบบไหนก็ไมใชเร่ืองผิด ความตองการพ้ืนฐานของมนุษยเราคือตองการความ
ปลอดภัย ไมแปลกท่ีเราจะอยากอยูในท่ีท่ีเคยชิน ไมอยากจะเสี่ยง แตสำหรับคนทำงานแลวการมี Growth Mindset 
ก็จะทำใหเรามีแนวโนมท่ีจะพัฒนาตนเองไดดีขึ้น ลองมาตรวจสอบตนเองวาเรามี Mindset แบบไหน แลวถาเกิดเรา
อยากจะพัฒนา Mindset ของเรา จะมีวิธีการอยางไรไดบาง 
1. ฟงเสียง Mindset 

ขั้นตอนแรกของการปรับ Mindset ก็คือ เราตองรูกอนวา Mindset ของเราน้ันเปนแบบไหน ลองคิดดูวาถา 
Mindset เปนคนคนหนึ่งที่อยูในหัวของเรา เขาจะพูดกับเราอยางไร ถาตองเผชิญกับงานใหมที่ทาทาย Mindset   
จะพูดกับเราวา “จะทำไดเหรอ” “เกงพอหรือเปลา” “ถาพลาดน่ีนาอายนะ” คอยสังเกตและฟงเสียงตาง ๆ ในหัว
ใหดีถาคำพูดในหัวออกมาในทำนองน้ีบอย ๆ  ก็มีแนวโนมวาจะเปนคนท่ีมี Fixed Mindset ซ่ึงจะทำใหไมกลาพัฒนา
ตนเอง และมันอาจทำใหอาชีพการงานถึงทางตันไดงาย ๆ เลย 
2. เลือกที่จะฟง Growth Mindset 

เม่ือเรารูแลววา Mindset ของเราเปนอยางไร ขั้นตอนตอมาคือ หาสาเหตุใหไดวาสิ่งท่ีทำใหเรารูสึกไมม่ันใจใน
ตัวเองเม่ือตองตกอยูในสถานการณท่ีทาทายตาง ๆ ถาหาพบแลวก็ขึ้นอยูกับการตีความของเราแลววา เราจะมองสิ่งน้ัน
เปนอุปสรรคที่จะทำใหเราพลาดทาตองหลีกเลี่ยง หรือมองเปนโอกาสที่ทำใหเราไดพัฒนาทักษะใหม ๆ  ถาเราเลือก
อยางแรกน่ันคือเราใช Fixed Mindset แตถาเราเลือกอยางหลังเรากำลังกาวเขาสูการใช Growth Mindset แลว 
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3. เถียงกลับ 
Mindset เปนสิ่งที่ติดตัวเรามานาน การจะปรับเปลี่ยนใหไดในความพยายามครั้งแรกนั้นเปนไปยากมาก 

Fixed Mindset ที ่อยู ในหัวเราจะคอยมาพูดกับเราตลอดเวลา วิธีการจัดการก็คือการเถียงกลับไป เมื ่ออยู ใน
สถานการณท่ีทาทาย Fixed Mindset จะสงเสียงมาหาเรา ใหเราตอบกลับเสียน้ันไปดวย Growth Mindset เชน 

• Fixed Mindset ในหัวบอกวา: แนใจเหรอวาจะทำงานน้ีได บางทีความสามารถของเราไมนาจะถึงหรือเปลา 
• Growth Mindset ตอบกลับไปวา: ก็ไมแนใจเหมือนกันวาจะทำไดไหม แตถาเราพยายามก็นาจะเรียนรูไดนะ 
• Fixed Mindset ในหัวบอกวา: ถาพลาดละ นาอายนะ 
• Growth Mindset ตอบกลับ: ไมมีใครไมเคยทำพลาด เราเรียนรูจากมันได 

4. ลงมือทำ 
เปาหมายสำคัญของการเปลี่ยน Mindset ไมใชแคใหเราเปลี่ยนความคิด แตตองสงผลถึงพฤติกรรมดวย 

สิ่งที่ทำใหเราติดอยูกับ Fixed Mindset เปนเพราะวาความไมกลาที่จะออกจาก Comfort Zone เมื่อเราเปลี่ยน
เสียงของ Growth Mindset ใหเปนพฤติกรรมได เรารูสาเหตุวาอะไรที่เราบกพรองทำใหเราไมมั่นใจ เราก็หาวิธี
ฝกฝนในเร่ืองน้ัน ๆ เราก็จะสามารถขยาย Comfort Zone ของเราออกไปได ความสามารถในการพัฒนาตนเองเรา
ก็จะมีมากขึ้นตามไปดวย 
 5. ยังทำไมได ไมใช ทำไมได 

ในหลายเร่ืองเราก็ตองยอมรับวา แคคิดแลวลงมือทำเลยน้ันอาจจะยังไมประสบผลสำเร็จไดทันทีอยางท่ีคดิ 
เมื่อทำแลวผิดพลาด อาจจะยิ่งตอกย้ำแลวพาเรากลับไปอยู Fixed Mindset อีกครั้ง สิ่งที่เราจะทำไดเมื่อการ
เปลี่ยนแปลงของเรายังไมประสบผลสำเร็จก็คือ บอกตัวเองวาคุณสมบัติในตอนนั้นของเรายังไมถึง ยังทำไมได         
เราแคยังทำไมไดไมใชวาเราทำมันไมไดเลยการเตมิคำวายังเขาไป Fixed Mindset จะชวยเปลี่ยน Mindset ของเรา
ใหกลายเปน Growth Mindset ได ตัวอยางเชน เราทำไมได จะทำใหเราหยุดพัฒนาตนเองเปน Fixed Mindset 
แตถาเราพูดวาตอนนี้ยังทำไมได โดยนัยของมันแลวหมายความวามันจะมีโอกาสทำไดในอนาคต นั่นคือ Growth 
Mindset น่ันเอง 
  

บทสรุป 
การบริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 ที่ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพที่มี

คุณลักษณะผูบริหารในศตวรรษที่ 21 ที่มีวิสัยทัศน นำความรูดานการบริหารสมัยใหมมาบริหารสถานศึกษามี
เทคนิคการนำ Mindset มาปรับพฤติกรรมการบริหารจนทำใหมีหลักคิดในการบริหารเปนของตนเองวาเราสามารถ
บริหารไดทุกรูปแบบทุกบริบท ทุกสถานการณ ใหมีคุณภาพยุค Thailand 4.0 ที่จะทำใหคนมีภูมิคุมกันสามารถ
ปรับตัวอยูในสถานการณของโลกท่ีเปลี่ยนแปลไปเชน สึนามิท่ีภูเก็ต หรือ โรคติดตอจากเชื้อไวรัสCovid-19 นำไปสู
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ที่มีวิสัยทัศน ให “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน    
เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น้ันการบริหารสถานศึกษานับเปน
หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยใน ยุค Thailand 4.0  
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การบริหารจัดการองคกรสาธารณประโยชนและองคกรสวัสดิการชุมชนในจังหวัดลำปาง 
 
The management of the Public benefit organization and the Community welfare 
organization in Lampang Province 
 
ผูวิจัย   กาญจนา  ภาสุรพันธ 
   ชณาลักษณ  ราชนารินทร 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการองคกรสาธารณประโยชน และองคกร

สวัสดิการชุมชน ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย จังหวัดลำปาง จำนวน 262 
องคกร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา และหาคารอยละ 
เพ่ือจัดระดับคุณภาพขององคกร 

ผลการวิจัย พบวา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดลำปาง ไมสามารถประสาน
ติดตอ สื่อสาร และสนับสนุนองคกรสาธารณประโยชนและองคกรสวัสดิการชุมชนไดอยางทั่วถึง สวนสำนักงาน
เครือขายองคกรสวัสดิการชุมชน สามารถจัดตั้งองคกรสวัสดิการชุมชนไดครบทุกตำบล และอยูในระหวางการพัฒนา
ระบบขอมูล และบริหารองคกร 
 
คำสำคัญ : องคกรสาธารณประโยชน องคกรสวัสดิการชุมชน การบริหารจัดการองคกร 
 
Abstract 

The purpose is to study the management of the Public benefit organization and the 
Community welfare organization that registered with Social Development and Human 
Security office, Lampang Province for 262 organizations. The research instrument is 
interview form. The data were analyzed and using percentage for ordering organizations. 

The result is the Social Development and Human Security office cannot communicate 
and support all organizations in Lampang. But the community welfare organization network 
office can set up and developing the data system the management of the community welfare 
organization every district in Lampang. 
 
Keyword : Public benefit organization, Community welfare organization, Organization 

management 
 
บทนำ 

จากขอมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน โดยสำนักงานสถิติแหงชาต ิซึ่งประมวลผล 
โดยสำนักพัฒนาฐานขอมูล และตัวชี ้วัดภาวะสังคม พบวา จำนวนคนจนของประเทศไทยลดลงอยางตอเนื่อง             
ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลของธนาคารโลกท่ีสำรวจพบวา โครงสรางคนจนของโลกในชวง 30 ป กอนป ค.ศ.2020 ลดลง
อยางตอเนื ่อง และยังคงลดลงจนถึงป ค.ศ.2030 ในประเทศไทยคนจนในแตละภูมิภาคมีความแตกตางกัน           
โดยภาคใตชายแดน มีสัดสวนคนจนสูงสุด (32.77%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดสวนคนจนสูงเปนลำดับท่ีสอง 
(12.96%) และภาคเหนือ มีสวนคนจนสูงเปนลำดับท่ีสาม (9.83%) 
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แมวาโครงสรางคนจนของประเทศไทยจะลดลง แตยังคงมีปญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ ซึ่งเปนปจจัยที่แกยาก 
เพราะเกิดไดทั้งในจังหวัดท่ีเจริญแลวและจังหวัดที่มีความยากจนเรื้อรังและรุนแรง ในป 2558 พบวา จังหวัดใน
ภาคเหนือมีความเหลื่อมล้ำสูงสุดตามลำดับดังน้ี จังหวัดตาก (คา GINI 0.476), จังหวัดแมฮองสอน (คา GINI 0.453), 
จังหวัดนาน (คา GINI 0.453), จังหวัดลำปาง (คา GINI 0.422) โดยท่ีจังหวัดลำปางมึความเหลื่อมล้ำสูง เปนลำดับท่ี 
4 จาก 17 จังหวัด ในภาคเหนือ 

ในป 2561 รัฐใชเงินงบประมาณมากกวา 6 แสนลานบาท ในการแกปญหาความยากจน ดังน้ี ยุทธศาสตร
แกจน ลดความเหลื่อมล้ำ เติบโตจากภายใน 3.3 แสนลานบาท งบกลุมจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2.9 
แสนลานบาท กองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก 0.5 แสนลานบาท ซ่ึงรวมถึงการจัดสวัสดิการดูแลคนทุกกลุม
ท่ีเปนสวัสดิการตลอดชีวิต รวม 8 ประเภท ไดแก สวัสดิการครอบครัวและเด็ก มีกลุมเปาหมายท่ีเด็กแรกเกิดและ
เด็กกอนวัยเรียน เด็กที่ถูกทิ้ง สวัสดิการการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา สวัสดิการการทำงานสำหรับกลุม
เกษตรกร สวัสดิการสุขภาพสำหรับกลุมผูปวยเอดส สวัสดิการผูพิการสำหรับผูพิการ สวัสดิการผูดอยโอกาสสำหรับ
ผูมีรายไดนอย สวัสดิการผูสูงอายุสำหรับผูสูงอายุ สวัสดิการผูประสบปญหากรณีตางๆ สำหรับปญหาทางสังคม 
ปญหาผูประสบภัย ปญหาผลกระทบชายแดนภาคใต และปญหาอ่ืนๆ รวมท้ังสิ้น 44 สวัสดิการจาก 14 หนวยงาน 
โดยมีกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เปนอีก 1 เครื่องมือ ในการแกปญหาสังคม พัฒนาสังคม และการจัด
สวัสดิการสังคม และการบูรณาการงานใหสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนระดับตางๆ 

จังหวัดลำปางเปนจังหวัดมีองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ท่ีใหความรวมมือรวมแรงพัฒนาทุน
มนุษยอยางสม่ำเสมอและตอเน่ือง แตยังคงมีปญหาในดานความเหลื่อมล้ำทางรายได ฉะน้ันการดำเนินการพัฒนา
สังคม โดยองคกรท้ัง 3 สวน จะมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใด จึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจ จังหวัดลำปางมีองคกรภาค
สังคมที่เปนองคกรสาธารณประโยชน 114 องคกร และองคกรสวัสดิการชุมชน 148 องคกร ที่ขึ้นทะเบียนกับ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จังหวัดลำปาง องคกรเหลาน้ีดำเนินการคูกับภาครัฐในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน โดยงบประมาณที่ไดจากการบริจาค งบประมาณของตนเอง และงบประมาณจากภาครัฐ 
และยังมีสิทธิขอรับเงินงบประมาณจากกองทุนการจัดสวัสดิการสังคมที่จังหวัดลำปางไดรับมาปละประมาณ 
700,000-900,000 บาท/ป แตปรากฏวาในแตละป มีองคกรที่เขียนโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนไมถึง 
10% ขององคกรท้ังหมด และเปนหนวยราชการหรือองคกรปกครองทองถิ่นมากกวาองคกรสาธารณประโยชน และ
องคกรสวัสดิการชุมชน ท้ังท่ีมีการประชาสัมพันธไปยังองคกรเหลาน้ีทุกป 

อยางไรก็ตามหนวยงานรัฐและประชาชนทั่วไปยังมีความเชื่อวา องคกรสาธารณประโยชน และองคกร
สวัสดิการชุมชน เปนหนวยสนับสนุนการทำงานของรัฐระดับฐานราก ที่ใกลชิดกับประชาชนที่เปนกลุมเปาหมาย
มากกวารัฐ การใหความชวยเหลือ จึงเปนการชวยเหลือแบบถูกฝาถูกตัวและตรงกับกลุมเปาหมายมากที่สุด และ
ความชวยเหลือสวนใหญตองใชงบประมาณเพื่อการชวยเหลือและพัฒนา แตองคกรเหลานี้ใชชองทางการรับการ
สนับสนุนจากกองทุนการจัดสวัสดิการสังคมนอยมาก ท้ังท่ีเปนชองทางโดยตรงในการสนับสนุน ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการบริหารจัดการองคกรสาธารณประโยชน และองคกรสวัสดิการชุมชน จำนวน 262 
องคกรของจังหวัดลำปาง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาองคกร โดยคาดหวังวา เมื่อองคกรฐานรากมีความเขมแข็ง   
มีระบบในการบริหารจัดการท่ีดี ประชาชนในชุมชนน้ันจะมีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได
เปนอยางดี และความเหลื่อมล้ำดานตางๆ ก็จะลดลงไป 
 

วัตถุประสงค 
เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการองคกรสาธารณประโยชน และองคกรสวัสดิการชุมชน 
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นิยามศัพท 
1. องคกรสาธารณประโยชน หมายถึง มูลนิธิหรือสมาคมหรือองคกรภาคเอกชน ท่ีจดทะเบียนเปนองคกร

สาธารณประโยชนกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดลำปาง 
2. องคกรสวัสดิการชุมชน หมายถึง องคกรภาคประชาชนที ่จัดตั ้งขึ ้น โดยมีวัตถุประสงคในการจัด

สวัสดิการสังคมใหแกสมาชิกในชุมชน ท่ีจดทะเบียนเปนองคกรสวัสดิการชุมชนกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยจังหวัดลำปาง 

3. การบริหารจัดการองคกร หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานในองคกร ประกอบดวย คณะทำงาน 
(Input) วิธีดำเนินงาน (Process) และผลการดำเนินงาน (Output) 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีกำหนดแนวทางการดำเนินการ ดังน้ี 

1. ศึกษาสภาพท่ัวไปขององคกร ประกอบดวย สถานท่ีตั้ง ชองทางการติดตอสื่อสาร คณะทำงาน 
2. ศึกษาสภาพการบริหารจัดการ โดยใชทฤษฎีระบบ (Theory system) ประกอบดวย ปจจัย (Input) 

วิธีการ (Process) และการดำเนินงาน (Output) เปนแนวทางในการสืบคนความเขมแข็งและประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงาน 
 
สมมติฐานงานวิจัย 

องคกรสาธารณประโยชนและองคกรสวัสดิการชุมชน มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานไมนอยกวา 60% 
ของจำนวนท่ีจดทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดลำปาง 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
1. การบริหารจัดการองคการของไทย (ประเวศน มหารัตนสกุล, 2554) 

1.1 ประเภทขององคการ องคการมี 3 ประเภท ไดแก องคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน และองคกรภาคสังคม 
โดยมีรูปแบบและลักษณะ ดังน้ี 

1) องคกรภาครัฐ ไดแก 
(1) สวนราชการ จัดการบริหารราชการออกเปน 3 สวน คือ สวนราชการสวนกลาง 

ไดแก กรม กระทรวง ราชการสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัดและอำเภอ และสวนราชการสวนทองถิ่น ไดแก เทศบาล 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เปนการจัดระบบบริหารประเทศตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน ลักษณะงาน
ของสวนราชการเปนงานสาธารณะพ้ืนฐาน เปนความจำเปนของรัฐในการทำหนาท่ีปองกันประเทศ รักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ และการยุติธรรม ลักษณะการทำงานไมคลองตัวและไมแสวงกำไร 

(2) รัฐวิสาหกิจ เชน การรถไฟแหงประเทศไทย การไฟฟาฝายผลิต การประปานครหลวง 
การประปาภมิูภาค ฯลฯ มีภารกิจหนาท่ีทางดานการคาและอุตสาหกรรม มีความคลองตัวกวาสวนราชการ และแสวงหากำไร 

(3) องคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดแก คณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ 
ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการการเลือกตั้ง องคการอัยการ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ และสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิองคกรดังกลาว เปนองคกรท่ีรัฐใหความเปนอิสระ
ในการบริหารงาน คน และงบประมาณ โดยตองการความตอเนื่องในการบริหารจัดการใหปลอดการแทรกแซง
อำนาจจากฝายการเมือง ภารกิจหนาที่ขององคกรประเภทนี้ จะทำหนาที่ในการตรวจสอบ ควบคุมใหเปนไปตาม
กฎหมายของประเทศ ลักษณะการทำงานมีความคลองตัวและไมแสวงหากำไร 
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(4) องคกรมหาชน เปนองคกรที่รัฐใหมีอิสระในการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุภารกิจ
เฉพาะ สนองตอบความตองการของประชาชนและการพัฒนาประเทศในดานการศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่ตองการความคลองตัวในการดำเนินงาน องคกรประเภทน้ี มี 2 ชนิด ไดแก องคกรที่มีพระราชบัญญัต ิ
จัดตั้งตนเอง เชน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาท่ีออกนอกกรอบระเบียบของสวนราชการ ฯลฯ องคกรเหลาน้ีมีวัตถุประสงคใหบริการสาธารณะ
และไมแสวงหากำไร หากแตเปนความจำเปนของรัฐตองลงทุนในการใหบริการสาธารณะ เพราะไมสามารถหาเลี้ยง
ตัวเองได แตตองการความคลองตวัในการบริหารและความรวดเร็วในการใหบริการแกประชาชน และองคกรมหาชน
อีกประเภทหน่ึงท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542 โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา เชน สถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ISO) สถาบันยานยนต สถาบันไฟฟาและอิเลคทรอนิกส ฯลฯ องคกรมหาชนเหลาน้ี 
รัฐบาลจะลงทุนในระยะเร่ิมแรก และใหสามารถเลี้ยงตัวเองไดในระยะตอไป 

2) องคกรภาคเอกชน 
องคกรภาคเอกชนมีวัตถุประสงคเพื่อกำไรสูงสุด แมปจจุบันจะไดสงเสริมภาพลักษณใหดู

เสมือนมิไดมุงแสวงหากำไรแตอยางเดียว โดยมีการจัดกิจกรรมและโครงการเพ่ือสังคม คืนกำไรสูสังคม แตก็ยังคง
หวังผลระยะยาว เนื่องจากองคกรรูดีวาการจะเก็บเกี่ยวรายไดจากลูกคา ซึ่งเปนคนในสังคมจะตองยอมรับองคกร
และผลิตภัณฑขององคกร 

การบริหารจัดการองคกรภาคเอกชนสามารถนำเอาแนวคิดและหลักการทั่วไปในการบริหาร
จัดการองคกรมาประยุกตใชไดคลองตัวกวาองคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน มีหลายรูปแบบไดแก (1) บริษัท
มหาชน (2) บริษัทกำจัด (3) หางหุนสวนจำกัด (4) หางหุนสวนสามัญ (5) กิจการผูประกอบการรายเดียว 

องคกรเอกชนเปนหนวยผลิตของประเทศ ในขณะที ่องคกรภาครัฐและสังคมเปนหนวย
สนับสนุนการผลิต แตในการปกครองหรือบริหารราชการแผนดิน องคกรเอกชนเปนสวนหน่ึงของประเทศตองยึดถือ
กฎและกฎหมายของประเทศในขณะเดียวกัน องคกรภาครัฐตองคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการกระทำของ
องคกรภาครัฐท่ีมีตอกิจการของเอกชน เน่ืองจากเอกชนเปนฐานรายไดของรัฐบาลในรูปของการเก็บภาษี 

3) องคกรภาคสังคม 
องคกรภาคสังคม เปนโครงสรางหรือกลไกในการจัดระเบียบสังคม เพื่อใหเกิดความรวมมือ

รวมใจของผูคนในสังคม เปนการอาสา เอื้อเฟอ ชวยเหลือ ซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก เพื่อวัตถุประสงคในการ
จัดการเก่ียวกับชีวิตความเปนอยู ความม่ันคงปลอดภัย หรือการสรางอำนาจตอรองกับรัฐบาล และเปนการรวมมือ
รวมใจกัน จัดการกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับครอบครัว ศาสนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
สุขภาพ กฎหมาย ทหาร การสื่อสาร แรงงาน ฯลฯ การรวมตัวกันของสมาชิกองคกรทางสังคม ถาพิจารณาอีกมุม
หน่ึงเปนปรากฏการณอยางหน่ึงของสังคมการเมือง (Social-political phenomenon) เน่ืองจากประชาชนเห็นวา
การที ่ฝายรัฐ เจาหนาที ่ของรัฐ มีอำนาจเขมแข็ง อาจเปนการคุกคามสิทธิเสรีภาพขั้นพื ้นฐานของปจเจกชน              
จึงรวมตัวกันเปนสถาบันสังคม (institutionalization) เพ่ือสรางอำนาจตอรอง คุมครองชีวิต และทรัพยสินของตน 
องคกร ภาคสังคม ไดแก (1) สมาคม (2) สหพันธ (3) มูลนิธิ (4) ครอบครัว (5) สถาบันทางศาสนา 

แมวาองคกรเอกชนและองคภาคสังคม จะรวมตัวกันโดยปจเจกชน แตกฎหมายของประเทศ
เปนปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกที่มีอิทธิผลตอการบริหารจัดการองคกร ทุกขั้นตอน ตั้งแตขั้นตอนจัดตั้ง จนถึง
ขั้นตอนเลิกหรือยุติการดำเนินงาน กลาวคือ เริ่มตั้งแตองคประกอบและจำนวนของผูกอตั้ง การบริหารการเงิน                
การบัญชี การยุบเลิกองคกรภาคสังคม ตองแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
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1.2 สภาพการบริหารจัดการองคการไทยในปจจุบัน 
1) การบริหารจัดการองคกรภาครัฐ 

องคกรภาครัฐ มีลักษณะโครงสรางองคกรเปนแบบสูง มีสายการบังคับบัญชายาวหลายชั้น             
มีวัฒนธรรมการทำงานท่ีลาชา อืดอาด ไมมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ องคกรไมมีความยืดหยุน ปรับตัวไม
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม มีกฎระเบียบควบคุมอยางละเอียดทุกขั้นตอนการใหบริการ รัฐพยายาม
แกปญหาโดยผอนคลายกฎระเบียน และปรับปรุงกฎระเบียบใหทันสมัย แลวนำแนวคิดวัดผลสำเร็จที่ใชเกณฑ
ประสิทธิผล และเกณฑประสิทธิภาพในการประเมินผลงาน 

2) การบริหารจัดการองคกรเอกชน 
องคกรเอกชนสวนใหญ ออกแบบโครงสรางแบบราบ มีความยืดหยุนสูง ทำใหองคกรเหมือนมีชีวิต 

เพราะตองการความคลองตัวในการบริหารงาน ท้ังในเร่ืองการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวางแผน ปรับแผน 
และการประสานงาน 

กอนป 2540 องคกรธุรกิจสวนใหญตกเปนเบี้ยลางองคกรราชการ ซึ่งเปนการพิจารณาใน
แงมุมการปฏิบัติตอองคกรธุรกิจการคาในรูปแบบของกฎและกฎหมาย และขั ้นตอนการติดตอใชบริการจาก
หนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนระบบสาธารณูปโภค การอนุมัติ การอนุญาต รวมท้ังทัศนคติ บุคคลในราชการท่ีมีตอ
ภาคธุรกิจเอกชนจะถูกมองในฐานะต่ำตอยกวา ในขณะเดียวกันองคกรธุรกิจเอกชน มององคกรราชการในแงลบ 
โดยเฉพาะในเร่ืองการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไมสุจริต ทำหนาท่ีไมสมบทบาทของผูสนับสนุนขององคกรประเทศไทย การทำ
หนาท่ีราชการไมมีคุณภาพ ตามกระแสโลกาภิวัตนไมทัน ตรากฎหมายบางฉบับลาสมัย ฝนหลักธรรมชาติของการ
ปฏิบัติในโลกแหงความเปนจริงหลายกรณี ปญหาเหลาน้ีบั่นทอนความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

3) การบริหารจัดการองคกรภาคสังคม 
การจัดรูปแบบโครงสรางและระบบการบริหารจัดการ มาจากความเห็นของสมาชิกสวนใหญ 

จะไมใชอำนาจในเชิงบังคับ แตมาจากความเห็นรวมและการมีสวนรวมจากสมาชิกดวยความสมัครใจ บุคลากรท่ี
ทำงานในองคกรจะเปนผูท่ีอาสามาทำงานโดยไมหวังผลตอบแทน แตมีบางองคกรอาจมีการจางบุคลากรทำหนาท่ี
เปนผูจัดการหรือธุรการ ชวยในการบันทึก รวบรวม จัดระบบขอมูลขาวสารขององคกร เพ่ือการชี้แจงตรวจสอบของ
สมาชิกและเจาหนาท่ีของรัฐ เน่ืองจากองคกรบางองคกร ฝายรัฐตองเขามาควบคุมวัตถุประสงคขององคกร มิใหมี
ผลกระทบตอความม่ันคงและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

องคกรภาคสังคมและภาครัฐ มีวัตถุประสงคคลายคลึงกัน เพื่อสวนรวม ไมแสวงหากำไร 
ยกเวนรัฐวิสาหกิจ สวนที่ตางกันคือ “ที่มาแหงอำนาจ” ในการบริหารองคกรภาครัฐ ผูใชอำนาจตองมีกฎหรือ
กฎหมายใหอำนาจไว แตการบริหารองคกรภาคสังคม อำนาจในการบริหารมาจากเจตนารมณของมวลสมาชิกท่ีจะ
มอบหมายใหดำเนินการไดในเร่ืองใด และมีขอบเขตเพียงใด ซ่ึงอยูภายใตกรอบวัตถุประสงคของการจัดตั้ง 
2. องคการสวัสดิการสังคม 

สวัสดิการสังคมเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 หมายถึง ระบบการ
จัดบริการทางสังคม ซ่ึงเก่ียวกับการปองกัน การแกไขปญหา การพัฒนา และการสงเสริมความม่ันคงทางสังคม เพ่ือ
ตอบสนองความจำเปนขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงพาตนเองไดอยางท่ัวถึง เหมาะสมเปน
ธรรม และใหเปนไปตามมาตรฐานทั้งดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การทำงาน และการมีรายได 
นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และการบริการทางสังคมทั่วไป โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิท่ี
ประชาชนจะตองไดรับและการมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ 

องคการสวัสดิการสังคม หมายถึง หนวยงานของรัฐที่ดำเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคม องคกร
สาธารณประโยชน และองคกรสวัสดิการชุมชน 
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องคกรสาธารณประโยชน หมายถึง องคกรภาคเอกชนที ่ไดรับการรับรองใหดำเนินงานดานการจัด
สวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 

องคกรสวัสดิการชุมชน หมายถึง องคกรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการ
สังคมใหแกสมาชิกในชุมชน หรือปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมของเครือขายองคกรสวัสดิการชุมชน และ
ไดรับการรับรองใหดำเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2550 

กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ไดรับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
กองทุนประกอบดวยเงินทุนประเดิมท่ีรัฐจัดสรรให เงินท่ีไดรับจากงบประมาณรายจายประจำป เงินหรือทรัพยสินท่ี
มีผูบริจาคหรือมอบให เงินอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินท่ีตกเปนของ
กองทุนหรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่น โดยมีคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสงัคม
แหงชาติเปนผูดูแล กองทุนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนคาใชจายในการจัดสวัสดิการสังคม และเปนเครื่องมือ
ขับเคลื่อนใหพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณของกฎหมาย คือ การให
ภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม และเพ่ือประโยชนในการเสริมสรางความม่ันคงทางสังคม
ใหเปนไปอยางท่ัวถึงเหมาะสมและเปนธรรม 
กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ใหการสนับสนุนโครงการ 2 ลักษณะ คือ 

1) โครงการดานการจัดสวัสดิการสังคมท่ีมีผลตอการปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาสังคม เปนโครงการท่ี
มีผลตอบุคคลหรือกลุม ซ่ึงอยูในสภาวะยากลำบากหรือจำตองไดรับการชวยเหลือ หรือเปนโครงการดานการสงเสริม 
การพัฒนา การสงเคราะห การคุมครอง การปองกัน การแกไข และการบำบัดฟนฟู หรือเปนโครงการที่สนับสนุน
การพัฒนา หรือการใหบริการเก่ียวของกับสาขาใดสาขาหน่ึง เชน การบริการทางสังคม การศึกษา สุขภาพอนามัย ท่ี
อยูอาศัย การฝกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการและกระบวนการยุติธรรม 

2) โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคม เชน การจัดทำแผน การรวบรวมขอมูล 
การศึกษาวิจัย การรวมมือประสานงาน ประชาสัมพันธ การติดตามประเมินผล การพัฒนามาตรฐาน และการ
ฝกอบรม (เพ่ือสรางความเขมแข็ง) 
ผูมีสิทธิขอรับเงินกองทุน ไดแก 

1) หนวยงานของรัฐท่ีดำเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคม 
2) องคกรสาธารณประโยชน ไดแก มูลนิธิหรือสมาคมที่มีวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการสังคม หรือ

องคกรภาคเอกชนที ่มีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม และไดรับการรับรองใหดำเนินงานดานการจัด
สวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

3) องคการสวัสดิการชุมชน ไดแก องคกรภาคประชาชนท่ีจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการ
สังคมใหแกสมาชิกในชุมชน หรือปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมของเครือขายองคกรสวัสดิการชุมชน และ
ไดรับการรับรองใหดำเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
3. องคกรสาธารณะประโยชนและองคกรสวัสดิการชุมชนในจังหวัดลำปาง 

องคกรภาคสังคมในจังหวัดลำปางมีเปนจำนวนมาก แตการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาเฉพาะองคกรภาคสังคมท่ี
เปนองคกรสาธารณประโยชน และองคกรสวัสดิการชุมชน ท่ีขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยจังหวัดลำปาง จำนวน 262 องคกร ท่ีกระจายอยูตามอำเภอตางๆ ดังน้ี 
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อำเภอ จำนวนองคกรสาธารณประโยชน จำนวนองคกรสวัสดกิารชุมชน 
1. เมือง 52 34 
2. เมืองปาน 4 16 
3. แจหม 2 6 
4. วังเหนือ 24 13 
5. งาว 4 9 
6. แมเมาะ 1 3 
7. แมทะ 5 12 
8. หางฉัตร 6 10 
9. เกาะคา 10 14 
10. เสริมงาม 1 6 
11. สบปราบ 3 6 
12. เถิน 2 14 
13. แมพริก - 5 

รวม 114 148 
 
4. การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 

การสนทนากลุม หมายถึง การรวบรวมขอมูลจากการน่ังสนทนาของกลุม ผูใหขอมูล (Key Informant) 
เปนกลุม โดยผูเขารวมการสนทนากลุมจะถูกคัดเลือกจากผูที่มีประสบการณตรง หรือเปนผูสามารถใหขอมูลท่ี
ตองการได ดังนั้นผูเขารวมการสนทนากลุมจึงจะมีคุณลักษณะหลายๆ ประการท่ีคลายคลึงกัน (Homogeneity) 
โดยกลุมคนเหลาน้ี จะถูกเชิญใหมารวมวงสนทนากันอยางเปนธรรมชาติในบรรยาการที่เหมาะสม โดยมีจำนวน
สมาชิกอยูระหวาง 6-12 คน 
องคประกอบของการสนทนากลุม มีดังน้ี 

1) ประเด็นท่ีตองการสนทนา ซ่ึงจะทำใหสามารถรับทราบความคิดเห็นในแงมุมตาง ๆ 
2) แนวคำถามจะตองกำหนดไวกอนลวงหนาและจะตองมีการจัดเปนหมวดหมู และลำดับกอนหลัง            

เพ่ือปองกันความสับสนในการสนทนา 
3) การคัดเลือกผูเขารวมสนทนากลุม จะคัดเลือกผูที่มีประสบการณตรง และมีภูมิหลังคลายๆ กันหรือ

ใกลเคียงกัน เพ่ือประโยชนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสมาชิกในกลุม 
4) บุคลากรท่ีจะดำเนินการสนทนากลุม ประกอบดวย 

(1) พิธีกร จะทำหนาที่ถามคำถาม นำการพูดคุย รวมทั ้งควบคุมการสนทนาใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค กระตุนใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็นอยางท่ัวถึง เทาเทียมกัน 

(2) ผูจดบันทึกการสนทนา ซึ่งจะจดทั้งคำพูด อากัปกริยาทาทาง อารมณ รวมทั้งการบันทึก         
ผังการน่ังของสมาชิกผูเขารวมสนทนาดวย 

(3) ผูชวยดำเนินรายการ เปนผูคอยอำนวยความสะดวกใหแกกลุ มผูสนทนานทุกดาน อาทิ            
การบริการดื่มน้ำ อาหารวาง รวมท้ังคอยควบคุมไมใหกลุมผูสนทนาไดรับการรบกวนจากภายนอก 
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5) อุปกรณท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 
(1) เคร่ืองบันทึกเสียง จะตองเตรียมการสำรองแบตเตอรร่ีใหเพียงพอ 
(2) สถานท่ีสำหรับการสนทนา จะตองเปนสถานท่ีท่ีสมาชิกรูจัก มีความสะดวกสบาย เงียบสงบ 

ไมพลุกพลาน หรือมีเสียงรบกวน 
(3) ของท่ีระลึก เพ่ือตอบแทนสมาชิกท่ีเขารวมกลุมสนทนา ซ่ึงจะแจกใหหลังเสร็จการสนทนาแลว 
(4) อาหารวาง น้ำดื่ม ระหวางการสนทนา รวมท้ังอุปกรณเสริมการพูดคุย อาทิ รูปภาพ เอกสาร 

หนังสือ ฯลฯ 
(5) ระยะเวลาท่ีเหมาะสม คือ ไมควรเกินกวา 2 ชั่วโมงโดยประมาณ 

การดำเนินการสนทนากลุม ดังน้ี 
1) เชิญสมาชิกเขาหองท่ีจัดเตรียมไว หากเปนหองท่ีใหญและสมาชิกน่ังหางกัน อาจตองมีระบบเสียงเขามา

ชวยใหการสนทนาเปนไปอยางราบร่ืนชัดเจน 
2) ควรมีปายชื่อ (อาจเปนชื่อจริงหรือชื่อสมมุติก็ได) สำหรับสมาชิกทุกคน โดยวางปายชื่อไวดานหนา 

เพ่ือใหสามารถเรียกชื่อกันได 
3) เร่ิมตนดวยการแนะนำตนเองและทีมงาน โดยพิธีกรจะชี้แจงวัตถุประสงคการสนทนา พรอมท้ังแจงดวยวา 

จะมีการบันทึกเสียงไวดวย 
4) สรางบรรยากาศ สรางความคุนเคย และเร่ิมคำถามตามลำดับท่ีเตรียมไว 
5) เปดโอกาสใหสมาชิกมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยพิธีกรตองคอยกระตุ นใหสมาชิกไดแสดง

ความเห็นอยางท่ัวถึง รวมทั้งคอยจำกัดเวลาสำหรับสมาชิกบางรายที่ใชเวลามากเกินไปในการแสดงความคดิเห็น 
หรือคอยครอบงำความคิดผูอ่ืน 

6) เมื่อไดพูดคุยจนครบประเด็น และถึงเวลาที่ตองยุติ (ไมควรเกิน 2 ชั่วโมง) พิธีกรกลาวยุติการสนทนา 
กลาวขอบคุณ และแจกของท่ีระลึกแกผูเขารวมสนทนากลุม 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการองคกรสาธารณประโยชนและองคกรสวัสดิการชุมชนในจังหวัดลำปาง 

ผูวิจัยดำเนินการ 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
ขั้นท่ี 1 การสรางแบบประเมินการดำเนินงานขององคกรสาธารณประโยชนและองคกรสวัสดิการชุมชน 
ขั้นท่ี 2 การศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานขององคกรสาธารณประโยชนและองคกรสวัสดิการชุมชน 
ขั้นท่ี 3 การเสนอแนวทางในการพัฒนาองคกร 

ข้ันที่ 1 การสรางแบบประเมินการดำเนินงานขององคกรสาธารณประโยชนและองคกรสวัสดิการชุมชน 
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารจากพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 คูมือปฏิบัติงานกองทุน

สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การถอดบทเรียนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประจำป 2561 และแบบประเมินตนเองขององคกรตามหลักเกณฑ
คุณภาพเครือขาย โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย แลวจัดทำเคร่ืองมือ คือ แบบประเมินการ
ดำเนินงานขององคกร ซึ่งมีองคประกอบ 4 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปขององคกร สวนที่ 2 ขอประเมินตาม
หลักเกณฑองคกรคุณภาพ สวนท่ี 3 ขอประเมินตามหลักเกณฑองคกรยุค 4.0 สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะ 
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เคร่ืองมือท่ีจัดทำขึ้น จะนำไปใชในการศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานขององคกร ผูวิจัยจึงนำเคร่ืองมือ
ไปทดสอบความตรงของเน้ือหา โดยวิธี Focus Group Commission โดยมีกลุมผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย บุคลากร
จากกลุมนโยบายและการพัฒนาสังคม จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดลำปาง จำนวน 
1 คน คณะกรรมการกลั่นกรอง ติดตาม และพัฒนาโครงการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
จังหวัดลำปาง จำนวน 4 คนเปนผูตรวจสอบความตรงของเน้ือหา 
เครื่องมือฉบับน้ีเม่ือตรวจสอบเน้ือหาแลวมีองคประกอบ ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปขององคกร ประกอบดวย ชื่อองคกร เลขทะเบียนองคกร ท่ีตั้งองคกร กลุมเปาหมาย
ท่ีใหบริการ ประเภทการจัดสวัสดิการ 

สวนที ่ 2 ขอประเมินตามหลักเกณฑองคกรคุณภาพ ประกอบดวย กลไกคณะทำงาน บทบาทหนาท่ี             
การบริหารจัดการองคกรเกี ่ยวกับการจัดทำแผนงาน การดำเนินงาน การจัดงบประมาณ การทำบัญชีรับ-จาย 
กฎระเบียบ การติดตามงาน และคุณภาพการใหบริการ 

สวนที่ 3 ขอประเมินตามหลักเกณฑคุณภาพยุค 4.0 ประกอบดวย ฐานขอมูล การจัดเก็บรวบรวมขอมูล             
ชองทางการติดตอสื ่อสารภายใน-ภายนอก การเผยแพรขอมูล นวัตกรรม และคุณลักษณะที ่พึงประสงคของ
คณะกรรมการ 

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ข้ันที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานขององคกรสาธารณประโยชนและองคกรสวัสดิการชุมชน 

ผูวิจัยดำเนินการนำแบบสัมภาษณท่ีสรางในขั้นตอนท่ี 1 ไปสัมภาษณ แลวนำผลการสัมภาษณ มาวิเคราะห
ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1)  เตรียมตัวเพ่ือการสัมภาษณ 
(1) ผูวิจัยและทีมงานประสานงานเพ่ือขออนุญาตสัมภาษณคณะกรรมการดำเนินงานขององคกร

สาธารณประโยชน 114 แหง และองคกรสวัสดิการชุมชน 148 แหง และนัดหมายวัน เวลา ท่ีจะสัมภาษณ รวมท้ัง
บุคคลท่ีจะเขารวมสัมภาษณ 

(2) จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณในการสัมภาษณ ไดแก แบบสัมภาษณ กลองถายรูป 
(3) ซักซอมความเขาใจในหลักการและขั้นตอนการสัมภาษณกลุมรวมกับทีมงาน 

2) การดำเนินการสัมภาษณคณะกรรมการ 
(1) ผูวิจัยและทีมงานเดินทางไปยังสถานท่ี ท่ีใชในการสัมภาษณกอนเวลานัด เพ่ือเตรียมอุปกรณ

ในการสัมภาษณใหเรียบรอย 
(2) ผูวิจัยแนะนำตนเอง ผูรวมงาน ชี้แจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณและวิธีการสัมภาษณ ให

ผูรับการสัมภาษณรับทราบ 
(3) ผูวิจัยดำเนินการสัมภาษณ โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยผูวิจัยเปนผูถามนำ 

ผูรับการสัมภาษณแสดงความคิดเห็น อภิปราย โดยผูวิจัยเปนผูควบคุมการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และ
สรุปความคิดเห็น 

(4) เม่ือการสัมภาษณสิ้นสุดลง ผูวิจัยแสดงความขอบคุณผูรวมการสัมภาษณทุกคน 
3) การวิเคราะหขอมูล 
เม่ือการสัมภาษณสิ้นสุดลง ผูวิจัยนำแบบสัมภาษณของแตละแหงมาสรุป โดยจัดทำเปนระดับคะแนน นำ

คะแนนที่ไดมาจัดกลุมองคกรคุณภาพ โดยใชคารอยละในการจัดกลุม แลวนำผลการจัดกลุมมาอภิปรายรวมกับ
ทีมงานและคณะกรรมการ กลั่นกรอง ติดตาม และประเมินผลโครงการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยจังหวัดลำปาง 

4) ประชากรท่ีใชศึกษา คือ องคกรสาธารณประโยชน 114 องคกร และองคกรสวัสดิการชุมชน 148 องคกร 
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ข้ันที่ 3 การเสนอแนวทางในการพัฒนาองคกร 
ผูวิจัยนำผลการสัมภาษณมาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน จุดท่ีควรพัฒนา และนำเสนอแนวทางในการพัฒนา

องคกร และการเชื ่อมการประสานระหวางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษยจังหวัดลำปาง             
กับองคกรสาธารณประโยชนและองคกรสวัสดิการชุมชน 
 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผูวิจัยศึกษาการบริหารจัดการองคกรสาธารณประโยชนและองคกรสวัสดกิารชุมชนรวม 2 ฝาย คือ ฝายผูกำกับ 

ติดตามการบริหารองคกรสาธารณประโยชนและองคกรสวัสดิการชุมชน ประกอบดวย สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยจังหวัดลำปาง และสำนักงานเครือขายองคกรสวัสดิการชุมชน และฝายผูรับการกำกับ ติดตาม 
ไดแก องคกรสาธารณประโยชน 114 แหง และองคกรสวัสดิการชุมชน 148 แหง 

ผลการศึกษาในฝายแรก พบวา สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มีหนาท่ี รับจดทะเบียน
จัดตั้งองคกร ติดตามการดำเนินงานของคกร และสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององคกร ซึ่งผลการรับจด
ทะเบียนจัดตั้งองคกร คอนขางลาชา เน่ืองจากคณะกรรมการอนุมัติจัดตั้งองคกรท่ีมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 
มาจากหลากหลายองคกร กรรมการมีภาระงานมาก ในการประชุมองคคณะมีหลากหลายประเด็นใหพิจารณา สวน
การติดตามการดำเนินงานนั้น ติดตามไดไมทั่วถึง เนื่องจากสำนักงานสงแบบประเมินใหองคกรทุกแหงประเมิน
ตนเอง แตไมไดเก็บขอมูลการสงคืนแบบประเมินขององคกร สวนการสงเสริมการดำเนินงานขององคกรน้ัน สำนัก
งานฯ สงเสริมองคกรตางๆ ตามจำนวนงบประมาณที่ไดรับ แตปรากฏวา ท้ังองคกรสาธารณประโยชนและองคกร
สวัสดิการชุมชน เขารับการสงเสริมสนับสนุนนอยมาก เม่ือเทียบเคียงกันหนวยงานของรัฐ 

สำนักงานเครือขายองคกรสวัสดิการชุมชน มีหนาที่จัดตั้งสงเสริม และใหการสนับสนุนองคกรสวัสดิการ
ชุมชน ใหมีครบทุกตำบล ซ่ึงสำนักงานเครือขายองคกรสวัสดิการชุมชน สามารถจัดตั้งองคกรสวัสดกิารชุมชนไดครบ
ทุกตำบล แตยังคงอีก 2 ตำบล ที่ยังไมจดทะเบียนองคกรกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดลำปาง และไดนำระบบการจัดเก็บขอมูลองคกร รวมถึงการประสานติดตอกับสำนักงานเครือขายดวย
โปรแกรมสำเร็จรูป ไปอบรมใหองคกรสวัสดิการชุมชน รวม 148 องคกร 

สวนการศึกษาการบริหารจัดการองคกรสาธารณประโยชน 114 องคกร และองคกรสวัสดิการชุมชน 148 องคกร 
ผูวิจัยจะเขาไปศึกษาในชวงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2563 
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ภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
The Servant Leadership for basic school Administrator 
 
ผูวิจัย   ดร.พิสิษฐ  ยอดวันดี 
   ธวัชชัย  แสนชมภ ู

 

บทคัดยอ 
ภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศกึษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนแนวทางการพัฒนาคุณลกัษณะ

ของผูบริหารสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหมีความเปนผูนำใฝบริการ โดยภาวะผูนำใฝบริการอาจจำแนก
อยูในกลุมของแนวคิดภาวะผูนำทางจริยธรรม การรับใช หมายรวมถงึ การทำนุบำรุง การปกปอง และการมอบอำนาจ
แกผูตาม ซ่ึงผูนำใฝบริการตองใสใจความตองการของผูตามและชวยใหผูตามทำงานไดดีขึ้น เขาใจและตอบสนองสิ่งท่ี
ผูตามตองการ ยืนยันในสิ่งท่ีดีและสิ่งท่ีถูกตอง รวมท้ังผูนำตองมอบอำนาจแกผูตาม มีความสุจริต เปดเผยการกระทำ
ในสิ่งท่ีสอดคลองกับคานิยม และแสดงความไววางใจในตัวผูตาม บทความน้ีเพ่ือศกึษาคุณลักษณะภาวะผูนำใฝบริการ
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และศึกษาแนวทางพัฒนาภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา 
นำไปสูการจัดการศึกษาหรือกระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพเปนรูปธรรม มีคุณภาพท่ีสามารถนำไปปฏิบัติได 
และสอดคลองกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศ 
 
คำสำคัญ : ภาวะผูนำใฝบริการ, การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
Abstract 
 Servant Leadership of basic school Administrator is the way to develop 
characteristics of Educational Administrators in Basic Education to be servant leaders. The 
servant leadership can classify into a group of ethical leadership concepts. The meaning of 
service is preservation, protection and authorization for followers. The servant leaders must 
care better about the followers and workers. The servant leaders understand and respond 
what the followers want and confirm the good thing and the right thing for them. Including 
the leaders must authorize for the followers with honesty, revealing actions in accordance 
with values and trust in the followers. This article studies the Servant Leadership 
characteristics of School administrator and to study the way to develop the servant 
leadership of the school administrators. It leads to educational management or concrete 
efficiency learning processes to have the quality that can be implemented and to match with 
the economic, social, political and cultural contexts of the country. 
 
Keywords : Servant Leadership, Basic School 
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บทนำ  
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561- 2580) เปนยุทธศาสตรชาตฉิบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนำไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง 
ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ และยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยใหภาครัฐมีความทันสมัยทันการเปล่ียนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความคุมคาเทียบไดกับมาตรฐานสากล โดยบุคลากรภาครัฐตองเปนคนดีและเกงยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาท่ีและขับเคลื่อนภารกิจ
ยุทธศาสตรชาติ  

สังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เทคโนโลยีตาง ๆ ไดเขามามีบทบาทในชีวิตเพ่ิมมาก
ขึ้น ผูคนก็ยึดติดวัตถุนิยมจนบางคร้ังลืมใหความสำคัญในดานจิตใจ การปลูกฝงใหคนมีจิตสำนึกท่ีดีจึงเปนเร่ืองท่ี
สำคัญ เพ่ือใหมีความรับผิดชอบ รูจักเสียสละ ท้ังตอตนเองและสวนรวม ตลอดจนรวมมือในการแกไขปญหาตาง ๆ 
โดยไมขัดตอกฎหมาย จะตองเปนผูท่ีใหและคอยชวยเหลือผูอ่ืนท่ีเดือดรอนดวยความเต็มใจ ไมหวังผลตอบแทน           
ไมเห็นแกตัว เขาใจผูอ่ืน ไมเปนคนใจแคบ และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน (อาเธอร, 2560) สำหรับสังคมไทย 
รัฐบาลควรสงเสริมภาวะผูนำใฝบริการใหมีอยูท่ัวทุกองคการท้ังระบบภาครัฐ และเอกชนเพราะคนไทยเปนสังคมท่ีมี
โอกาสแสดงความมีน้ำใจและชวยเหลือ หรืออุทิศตัวเองเพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนอยางยั่งยืน มิใชเปนการชวยเหลือรับใชใน
ภาวะวิกฤติเทาน้ัน แตคุณลักษณะของภาวะผูนำใฝบริการควรสถาปนาใหเกิดขึ้นในผูนำของไทยทุกหนวยงานให
มากท่ีสุด เพราะโลกในอนาคตหรือโลกแหงวิกฤติท่ีท่ัวโลกตองเผชิญหนา ควรใชวิกฤติคร้ังน้ีนำไปสูการสรางภาวะ
ผูนำใฝบริการ หรือมีจิตอาสา เพ่ือเตรียมพรอมกับโอกาสจะเกิดวิกฤติในรูปแบบตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต (ผูนำ
แบบรับใชหรือจิตอาสา (Servant Leadership or Volunteer Leadership), 2554) 
  ผูบริหารสถานศึกษาในยุคของการปฏิรูปการศึกษา มีภารกิจท่ียิ่งใหญท่ีจะตองใหความรวมมือและ
เสียสละอุทิศตนท่ีจะชวยกันแกปญหาท่ีสำคัญหลายประการ อาทิ 1) ปญหาดานความไมเสมอภาคในการไดรับ
บริการทางการศึกษาเกิดจากโครงสรางการบริหารแบบราชการรวมศูนย และการจัดสรรงบประมาณและกำลังพล 
2) ปญหาการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา คุณภาพการศึกษาจากการวัดผลสัมฤทธ์ิในการสอบระดับชาติ
ในชวงชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เฉลี่ยท่ัวประเทศแลว อยูในเกณฑต่ำเม่ือเทียบกับประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมและ
ประเทศสวนใหญ จากการประเมินคุณภาพภายนอก คุณภาพของการศึกษายังมีความแตกตางกันสูงระหวาง
สถานศึกษาขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก และ 3) ปญหาการพัฒนาครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษามี
ปญหาขาดแคลนครูอาจารยท้ังดานปริมาณและคุณภาพ  
 ดังน้ัน การจัดการศึกษาหรือกระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพเปนรูปธรรม มีคุณภาพท่ีสามารถนำไป
ปฏิบัติได และสอดคลองกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศ จะตองพัฒนาครู 
อาจารย และผูบริหารสถานศึกษา โดยการทำงานแบบสงเสริมความพอใจและความกาวหนาของครู การปฏิรูปการ
ใชงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการทำงานของสมอง
ผูเรียน จากปญหาท่ีเกิดขึ้นบุคคลท่ีมีสวนสำคัญในการแกปญหาใหประสบความสำเร็จได น้ัน คือ ผูบริหาร
สถานศึกษา เพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลหลักท่ีสำคัญของสถานศึกษา และเปนผูนำท่ีจะตองมีสมรรถนะใน
ดานความรู ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม รวมไปถึงจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดี จะนำไปสูการจัดการและการ
บริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (จิรวรรณ เลงพานิชย, [2557) 
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 ประเด็นท่ีเก่ียวกับภาวะผูนำใฝบริการ พบวา การศึกษาวิจัยท่ีผาน มีตัวอยางเชน งานวิจัยของ สมประสงค 
(2551 อางใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2556) ท่ีผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนำแบบผูรับใชมีความสัมพันธกับผลการ
ปฏิบัติงาน และสามารถรวมทำนายผลการปฏิบัติงานได งานวิจัยของ ธมลวรรณ (2554 อางใน รัตติกรณ จงวิศาล, 
2556) ท่ีผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนำแบบผูรับใชมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน และภาวะผูนำแบบผูรับใช
และจิตวิญญาณองคกรสามารถรวมกันอธิบายผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับตนได และงานวิจัยของปองภพ     
ภูจอมจิตร ปรีชา คัมภีรปรณ และนุกูล กุดแถลง พบวา การสรางกรอบแนวคิดและการพัฒนาตวับงชี้ภาวะผูนำแบบ
ใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีองคประกอบหลัก 4 องคประกอบ ประกอบดวย 1) องคประกอบ
หลักดานการเสริมสรางพลังอำนาจ 2) องคประกอบหลักดานการบริการ 3) องคประกอบหลักดานการตระหนักรู 
และ 4) องคประกอบหลักดานความนอบนอม แตอยางไร ก็ตาม เราควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนำแบบผูรับ
ใชใหมากขึ้นและตรวจสอบผูนำท่ีมีประสิทธิผลเปนอยางไร  

ภาวะผูนำใฝบริการ โดยการรับใชผูตาม การทำนุบำรุง การปกปอง และการมอบอำนาจแก ผูตามใส
ใจความตองการของผูตามและชวยใหผูตามทำงานไดดีขึ้น มีความเฉลียวฉลาดขึ้น และเต็มใจยอมรับในความ
รับผิดชอบมากขึ้น ภาวะผูนำใฝบริการเปนผลิตผลท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติวิธีทางของความสัมพันธการ
ทำงานและสังคมท่ีกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงผูคนมุงแสวงหาวิธีการผนวกการทำงานเขากับความเจริญงอกงามสวน
ตน เปนการแสวงหาการรวมองคประกอบพ้ืนฐานท่ีดีท่ีสุดของภาวะผูนำใหเขากับการบริการผูอ่ืนดวยการดำเนินไป
อยางชา ๆ หยั่งรากลึกแกสังคม (สุเทพ พงศศรีวัฒน และศิริญญา สุวัฒ, 2557) ทำใหการทำงานราบร่ืนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยตองเร่ิมตนดวยการสำนึกถึงขีดความสามารถของตัวเองและรูจักพอ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง
ใหทันกับเหตุการณของโลกปจจุบันตลอดเวลา ซ่ึงจะทำใหมีคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต อดทน สติ และความ
เพียร การมุงตอประโยชนสวนรวมและการแบงปน จึงเปนแนวทางหน่ึงท่ีจะพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาสถานศึกษา
ใหการจัดการศึกษาประสบความสำเร็จ โดยตองอาศัยองคกรปฏิบัติ คือ สถานศึกษาซ่ึงหมายถึงการปฏิบัติหนาท่ี
ของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู ความสามารถ ดำเนินการตามแนวทางการจัดการศึกษาได
เปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูนำทางการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เพราะผูบริหาร
สถานศึกษาเปนบุคลากรหลักท่ีสำคัญของสถานศึกษา รวมถึงมีหนาท่ีสำคัญในการสงเสริมคุณภาพของการของทุก
คนท่ีรวมกันเปนชุมชนของโรงเรียน ภาวะผูนำใฝบริการจึงเปนคำตอบท่ีเหมาะสมสำหรับในโลกยุคปจจุบัน ดวย
แนวคิดของผูนำแบบใฝบริการจะใหความสำคัญและรับรูถึงคุณคาของผูรวมงาน และจะใหความเอาใจใสในการ
พัฒนาศักยภาพของผูรวมงาน รวมท้ังผูนำใฝบริการมีศักยภาพสรางบรรยากาศขององคกรใหรวมมือรวมใจในการ
ปฏิบัติงาน (ปองภพ ภูจอมจิตร ปรีชา คัมภีรปรณ และนุกูล กุดแถลง, 2557) 

ดังน้ัน ภาวะผูนำจึงมีความสำคัญท้ังท่ีเก่ียวของกับความสำเร็จหรือการบรรลุเปาหมายของกลุมและของ
องคกร การนำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานำไปสู เปาหมายท่ีดีกวา การชวยพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถของบุคคลและของกลุม และทำใหบุคคลไดบรรลุเปาหมายของตนเอง ไดพบคุณคาและความหมาย
ของตนเองหรือของงาน รวมไปถึงไดพัฒนาจิตวิญญาณของตนเอง ทำใหเกิดความสุข และสันติสุขในสังคม ภาวะ
ผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเปนการพัฒนาใหเกิดความซ่ือสัตย ไมเห็นแก
ผลประโยชนสวนตนหรือพรรคพวก มีจิตสำนึกความรับผิดชอบตอหนาท่ีและความรับผิดชอบตอสวนรวม มีความ
ยุติธรรมไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน และมองการณไกลหรือไมมีวิสัยทัศนไมใชอำนาจไปในทางท่ีผิด รวมไปถึงเตรียม
ความพรอมของบุคลากรใหทันตอสังคมโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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ภาวะผูนำใฝบริการ 
ความหมายภาวะผูนำ          

ภาวะผูนำจะทำใหผูอ่ืนอยากทำตามโดยสมัครใจ โดยไมจำเปนตองสั่งการ ความเปนผูนำมาจากการท่ีมีคน
อ่ืนท่ีเขารูวาเปนผูนำไมไดมาจากการแตงตั้ง คุณสมบัติของภาวะผูนำท่ียั่งยืน ประกอบดวย 1) ความรูสึกผิดชอบ            
รูควรไมควรโดยมีคุณธรรมจริยธรรมเปนเคร่ืองควบคุม 2) ความสามารถในการสื่อสารใหคนอ่ืนเขาใจไดและพูดใน
สิ่ง ท่ีเปนจริง 3) ความเปนผูยึดม่ันในหลักการ 4) มีระบบการคิดและการบริหารท่ีมีวิสัยทัศน คิดครบท้ัง
กระบวนการและรูจักคาดคะเน และ 5) ความเปนนักวิชาการ รูจักหาความรูและพ่ึงพาความรู จากวิชาการอยาง
แทจริง ภาวะผูนำอาจมีไดท้ังในผูดำรงตำแหนงหัวหนาและผูท่ีไมไดดำรงตำแหนงหัวหนา ผูนำตามธรรมชาติใน
กระบวนการชุมชนจะมีหลายคนมีลักษณะของภาวะผูนำ คือ 1) ฉลาด 2) เปนคนเห็นแกสวนรวม 3) เปนคน
ติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนรูเร่ือง และ 4) เปนท่ียอมรับของสมาชิก (อานันท ปนยารชุน อางถึงใน นิตยา รัมภพงศ และ
สิทธิลักษณ สมิตะสิริ, 2549, น. 37-74) 
  ภาวะผูนำ เปนกระบวนการท่ีผูนำชวยสรางความชัดเจนแกผูใตบังคับบัญชาใหรับรูวาอะไรคือความสำคัญ 
ใหภาพความเปนจริงขององคกรแกคนอ่ืน ชวยใหมองเห็นทิศทางและจุดหมายอยางชัดเจนภายใตสภาวการณ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เปนพฤติกรรมสวนตัวของบุคคลคนหน่ึงท่ีชักนำกิจกรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกัน
หรือเปนความสัมพันธท่ีมีอิทธิพลระหวางผูนำและผูตาม ซ่ึงทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหบรรลุจุดหมายรวมกัน
หรือเปนความสามารถท่ีจะสรางความเชื่อม่ันและใหการสนับสนุนบุคคล เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร ภาวะ
ผูนำเปนศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหน่ึงท่ีกระตุนจูงใจหรือใชอิทธิพลตอบุคคลอ่ืน ใหปฏิบัติการ อำนวยการ
ใหงานบรรลุตามเปาหมาย และประสบผลสำเร็จขององคกร (ชาญชัย ไชยคำภา, 2551, น. 13 สุเทพ พงศศรีวัฒน, 
2548, น. 5 และรังสรรค ประเสริฐศรี, 2548, น. 31) 
  สรุป ภาวะผูนำ หมายถึง พฤติกรรมสวนตัวของบุคคลท่ีมีศิลปะ หรือความสามารถของบุคคลท่ีกระตุนจูง
ใจตอบุคคลอ่ืนใหปฏิบัติการ อำนวยการชักนำกิจกรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกัน เปนความสัมพันธท่ีมี
อิทธิพลระหวางผูนำและผูตาม ซ่ึงทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหบรรลุจุดหมายรวมกัน หรือเปนความสามารถท่ีจะ
สรางความเชื่อม่ันและใหการสนับสนุนบุคคลใหบรรลุเปาหมายขององคกร  
แนวคิดภาวะผูนำใฝบริการ 
 ปจจุบันความคิดเห็นเก่ียวกับความสัมพันธระหวางผูนำและผูตามเปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีต การ
บริหารงานท่ีเนนการควบคุมกลายมาเปนการมอบหมายอำนาจ การแขงขันกลายเปนการใหความรวมมือ ผูนำท่ีดีท่ี
จะตองขจัดกฎเกณฑ ขอจำกัด และการควบคุมท่ีมากเกินไปออกจากผูตามเพ่ือท่ีจะทำใหพวกเขาเกิดความรับผิดชอบ
ในการทำงานมากท่ีสุดเทาท่ีจะทำได และสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคท่ีพวกเขามีอยูใหเกิดขึ้นอยางไมมีจำกัด 

Greenleaf ไดเสนอแนวคิดในเร่ืองของพลังและอำนาจ คนเร่ิมท่ีจะเรียนรูท่ีจะสัมพันธกับคนอ่ืนโดยการ
บีบบังคับนอยลง และเร่ิมดวยวิธีการสนับสนุนมากขึ้น ซ่ึงทำใหหลักการใหมทางศีลธรรมเกิดขึ้น น่ันคือผูท่ีมีอำนาจท่ี
ควรคากับการจงรักภักดีของผูอ่ืนคือ ผูนำท่ีรับการยอมรับจากผูตาม ผูนำท่ีมีอิสระและมีภูมิปญญา และมีความ
ชัดเจนในความเปนผูรับใชของผูนำ ผูท่ียึดถือหลักการน้ีจะไมยอมรับอำนาจท่ีมีอยูในองคการหรือในสถาบันอยางขอ
ไปที แตพวกเขาจะยอมรับอยางอิสระตอปจเจกบุคคลท่ีไดรับเลือกใหเปนผูนำ เพราะพวกเขาไดรับการพิสูจนและ
ไดรับความไววางใจวาเปนผูรับใช หลักการน้ีจะมีไปถึงอนาคตและสถาบันท่ีจะอยูรอดหรือดำรงอยูไดอยางแทงจริง
จะเปนสถาบันท่ีนำโดยผูนำแบบผูรับใชท่ีเห็นไดอยางชัดเจนหรือโดดเดนเทาน้ัน อยางไรก็ตามผูรับใชควรพัฒนาให
เปนผูนำมากขึ้น หรือควรติดตามผูนำท่ีเปนผูรับใช ภาวะผูนำแบบผูรับใชยากท่ีจะเปนผูนำตามทฤษฎท่ีีเรียกรองหรือ
คาดหวังสูงจากผูนำ โดยเฉพาะเรียกรองใหผูนำเปนผูรับใชผูอ่ืน แตในชวงเวลาวิกฤตท่ีเก่ียวกับภาวะผูนำในขณะน้ี 
ผูนำจึงเปนเปนผูรับใชกอน โดยเร่ิมตนดวยความรูสึกอยางเปนธรรมชาติท่ีตองการจะรับใชเปนอันดับแรก จากน้ันใน
จิตสำนึกจะทำใหเกิดความปรารถนาท่ีจะนำ (Greenleaf, 2002 อางใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2556, น. 278) 

104

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



การใหบริการแกผูตามเปนความรับผิดชอบประการแรกของผูนำ การบริการจะรวมถึงการเอาใจใส การปกปอง 
และการเพ่ิมพลังจูงใจแกผูตาม ผูนำแบบผูรับใชตองสนใจความตองการของผูตามและชวยใหเขามีสุขภาพสมบูรณดี
ขึ้น ฉลาดขึ้น และมีความปรารถนาท่ีจะรับผิดชอบหนาท่ีของพวกเขามากขึ้น ผูนำแบบผูรับใชจะตองรับฟงผูตาม เพ่ือ
เรียนรูความตองการและแรงบันดาลใจ เขาใจถึงความปรารถนาท่ีจะแบงปนความเจ็บปวดและความคับของใจของผูตาม 
และจะตองยืนหยัดในสิ่งท่ีดีและถูกตอง รวมไปถึงการตอตานความไมยุติธรรมในสังคม ความไมเสมอภาคเทาเทียมกัน 
โดยจะปฏิบัติตอผูท่ีออนแอและผูท่ีดอยโอกาสของสังคมดวยความเคารพและความเขาใจ ผูนำแบบผูรับใชจะตองเสริม
พลังจูงใจผูตามแทนการใชอำนาจเพ่ือควบคุม สรางความไววางใจโดยความซ่ือสัตยและเปดเผย แสดงการกระทำท่ี
สอดคลองกับคานิยมและแสดงความไววางใจตอผูตาม จะทำใหผูตามไดรับแรงบันดาลใจท่ีจะเปนผูนำแบบผูรับใชไป
ดวย ซ่ึงจะมีผลทำใหคนเขามาเปนผูรับใชและเปนตัวแทนของศีลธรรมมากขึ้นในสังคมอีกดวย 
 ภาวะผูนำใฝบริการอาจจำแนกอยูในกลุมของแนวคิดภาวะผูนำทางจริยธรรม โดยการรับใชผูตามเปน
ความรับผิดชอบตามธรรมชาติของผูนำและเปนสิ่งจำเปนของภาวะผูนำทางจริยธรรม การรับใช หมายรวมถึง            
การทำนุบำรุง การปกปอง และการมอบอำนาจแกผูตาม ผูนำใฝบริการ ตองใสใจความตองการของผูตามและชวย
ใหผูตามทำงานไดดีขึ้น เฉลียวฉลาดขึ้น และเต็มใจยอมรับในความรับผิดชอบมากขึ้น ผูนำเพียงแตเขาใจผูตามและ
ตอบสนองสิ่งท่ีผูตามตองการ ผูนำตองยืนยันในสิ่งท่ีดีและสิ่งท่ีถูกตอง รวมท้ังผูนำตองมอบอำนาจแกผูตามและผูนำ
ตองมีความสุจริต เปดเผยกระทำในสิ่งท่ีสอดคลองกับคานิยม และแสดงความไววางใจในตัวผูตามแลว ผูนำจึงจะ
ไดรับความไววางใจจากผูตามกลับมา  
  คุณสมบัติดานคุณธรรมจริยธรรม (Character) เปนหัวใจของภาวะผูนำใฝบริการและเปนเจตคติพ้ืนฐาน
ของภาวะผูใหบริการท่ีสงผลตอการท่ีผูนำทำงานรวมกับผูตามและทำหนาท่ีภาวะผูนำ โดยผูนำจำนวนมากมักจะ
เปนผูนำท่ีมุงทำหนาท่ีหรือมุงในกระบวนการโดยปราศจากหัวใจท่ีจะรับใชบริการผูอ่ืน ความแตกตางจากภาวะผูนำ
แบบสั่งการหรือภาวะผูนำแบบควบคมุ จึงไดสรุปเปรียบเทียบเจตคต ิและคุณสมบัติท่ีแตกตางกันระหวางมุมมองท้ัง
สอง (สุเทพ พงศศรีวัฒน และศิริญญา สุวัฒ, 2557, น. 7)  

แนวคิดเร่ิมแรกเก่ียวกับภาวะผูนำแบบผูรับใช เปนท่ียอมรับในวงการภาวะผูนำอยูหลายป แตไมไดรับ
ความสนใจมากนัก ซ่ึงเม่ือไมนานมาน้ี Graham, Greenleaf, Russell & Sarros และ, Smith ไดใหความสนใจ
ภาวะผูนำแบบผูรับใชมากขึ้น เน่ืองจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรม วงการราชการ การเมือง การศึกษา สื่อสารมวลชน 
หรือแมแตในวงการศาสนา มีจริยธรรมต่ำ มีการทุจริตคอรรัปชัน ไมซ่ือสัตย คดโกง มีผลประโยชนทับซอน เห็นแก
ผลประโยชนสวนตนหรือพรรคพวก ขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบตอหนาท่ีและความรับผิดชอบตอสวนรวม ไม
ยุติธรรมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน ไมมองการณไกลหรือไมมีวิสัยทัศน ใชอำนาจไปในทางท่ีผิด รวมไปถึงการเกิดปญหา
ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และปญหาสิ่งแวดลอมท่ีกำลังวิกฤติ ทำใหความตองการผูนำแบบผูรับใชเพ่ิม
มากขึ้น เพ่ือใหสังคมและโลกสามารถอยูรอดได (Graham, 1991, Greenleaf, 1997, Russell & Sarros, 2002, 
Smith, 2004 และ, Yuki, (2010) อางใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2556, น. 281)  

อยางไรก็ตาม สำหรับสังคมไทย “ผูนำ” คือ ผูท่ีมีอำนาจท่ีใหผูอ่ืนมารับใชตนเอง โดยเฉพาะในวงการ
ราชการ อยางไรก็ตาม ในภาคธุรกิจเร่ิมเห็นความสำคัญของแนวคิดภาวะผูนำแบบผูรับใชมากขึ้น ซ่ึงไดเร่ิมยอมรับ
และนำไปเปนแนวปฏิบัติ รวมไปถึงทำการวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนำแบบผูรับใชมากขึ้น แตก็ยังมีหลายปจจัยท่ี
ทำใหหลายคนไมยอมรับแนวคิดน้ี เชน ไมเห็นความสำคัญ ไมเห็นวาอยูในภาวะวิกฤติ ไมตระหนักถึงปญหาและ
ผลเสียของผูนำท่ีไมมีจริยธรรม ไมเห็นไมเขาใจเร่ืองจิตวิญญาณคุณคาของคน ไมมีความเขาใจแนวคิดภาวะผูนำแบบ
ผูรับใชท่ีแทจริง รวมไปถึงมีอคติคำวา “รับใช” รูสึกการรับใชเปนเร่ืองท่ีตอยต่ำหรือไมมีศักดิ์ศรี (รัตติกรณ จงวิศาล, 
2556, น. 281-282) 
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ในบริบทองคกรสวนใหญแลวคำวา ผูนำ เปนบุคคลท่ีอยูในตำแหนงผูบริหาร เปนผูท่ีสามารถออกคำสั่งตอ
สมาชิกคนอ่ืนขององคกร แรงจูงใจหลักของผูนำคือ การนำผูใตบังคับบัญชาใหบรรลุเปาหมายขององคกร บทบาท
ดังกลาวจึงแตกตางกับผูนำแบบผูรับใชอยางสิ้นเชิง ท่ีมีแรงจูงใจหลักในการรับใชผูอ่ืนกอน ผูนำแบบผูรับใชจะเร่ิม
จากความรูสึกตามธรรมชาติของคน ซ่ึงตองการท่ีจะรับใช ท้ังน้ีการรับใชจึงตองมากอน จากน้ันการเลือกในจิตสำนึก
จะพาไปสูความตองการท่ีจะนำ ซ่ึงจะแตกตางจากผูท่ีจะตองการเปนผูนำกอน เพ่ือใหไดอำนาจหรือผลประโยชนท่ี
ตนเองตองการ โดยการรับใชจะเปนทางเลือกรองลงมา องคประกอบดานแรงจูใจของภาวะผูนำแบบผูรับใชคือ    
“ฉันรับใช ดังน้ันฉันจึงเปนผูนำ” มากกวาท่ีจะเปน “ฉับเปนผูนำ ดังน้ันฉันรับใช” ผูนำแบบผูรับใชมีความตองการท่ี
จะรับใชกอน แลวจึงนำไปสูผลคือ การยอมรับท่ีจะเปนผูนำ เปนการแสดงถึงพฤติกรรมความเอ้ือเฟอ มีน้ำใจ
ชวยเหลือเก้ือกูล โดยเห็นแกประโยชนของผูอ่ืนเปนสำคัญ รวมไปถึงความเต็มใจท่ีจะรับผิดชอบเก่ียวกับความอยูดีมี
สุขของชุมชน ยังมีมุมมองตอภาวะผูนำแบบผูรับใช เปนแบบภาวะผูนำท่ีมีคุณสูงสุดในเชิงผลของการใชบารมี ซ่ึงมี
ลักษณะเดนคือ การถอมตัว อำนาจในเชิงการสรางสัมพันธ การพัฒนาคุณธรรมของผูใตบังคับบัญชา และการ
เลียนแบบอยางการรับใชของผูนำ รวมไปถึงมุงเนนท่ีการพัฒนาศีลธรรม การใหบริการ และการสงเสริมความดี
รวมกัน (Graham, 1991, Greenleaf, 1997 อางใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2556, น. 282-286) 

ภาวะผูนำแบบผูรับใชมีลักษณะคลายกับทฤษฎีภาวะผูนำแบบการเพ่ิมพลังอำนาจและใหการสนับสนุน 
รวมถึงภาวะผูนำท่ีแทจริงและภาวะผูนำเชิงจิตวิญญาณ น่ันคือ หลักการทางศีลธรรมและความใสใจของผูนำท่ีมีตอ
ผูใตบังคับบัญชา ท่ีจะชวยเพ่ิมความไววางใจ ความจงรักภักดี ความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชาตอผูนำ และ
ความสัมพันธท่ีดี ซ่ึงความพยายามท่ีจะรักษาความยุติธรรมและความเสมอภาคสามารถท่ีจะมีอิทธิพลตอการรับรู
ของผูใตบังคับบัญชา ชวยเพ่ิมความจงรักภักดี และความผูกพันตอองคกร รวมไปถึงทำใหเกิดวัฒนธรรมท่ีมุง
ผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงจะชวยดึงดูดและรักษาผูใตบังคับบัญชาท่ีมีความสามารถพิเศษ และทำใหพวกเขามีความผูกพัน
กับองคกร ท้ังน้ีภาวะผูนำแบบผูรับใชอาจจะไมไดเปนประโยชนสำหรับองคกรท้ังหมด เชน เร่ืองการเนนท่ีความ
รับผิดชอบตอสังคม จะหมายความวาสวัสดิการของสมาชิก มีความสำคัญเปนอันดับแรก และมีความสำคัญมากกวา
ความกาวหนาในอาชีพของผูนำหรือผลการปฏิบัติงานระยะสั้นขององคกร เม่ือความตองการขององคกรเขากันไมได
กับสวัสดิการของสมาชิก ความขัดแยงน้ีจะมีความยากเปนพิเศษสำหรับผูนำแบบผูรับใช (Graham, 1991 รัตติกรณ 
จงวิศาล, 2556, น. 299) ซ่ึงภาวะผูนำแบบผูรับใชอาจจะมีความเหมาะสมนอยกวาสำหรับท่ีจะเปนแนวทางสำหรับ
ภาวะผูนำท่ีมีประสิทธิผลในบริษัทหรือองคกรทางธุรกิจ แตอาจจะเหมาะสมมากวาในองคกรท่ีเนนดานมนุษยธรรม 
องคกรดานศาสนา งานการดูแลดานสุขภาพ การศึกษา และองคกรของรัฐบาล (Yukl, 2010) 

ภาวะผูนำแบบผูรับใชไดผล เพราะการปฏิบัติอันเปนรูปแบบเฉพาะของภาวะผูนำแบบผูรับใชเปนการ
ปฏิบัติท่ีชวยใหพวกเขาเปนผูนำท่ีมีประสิทธิผล และกอใหเกิดผลบวกแกองคการ โดยเสนอหลักการปฏิบัติท่ีสำคัญ
ของผูนำแบบผูรับใช (The Key Practices of Servant-Leaders) 7 ประการ 1) การตระหนักรูเกี่ยวกับตนเอง 
(Self-Awareness) การท่ีจะเปนผูนำแบบผูรับใชท่ีมีประสิทธิผล จะตองตระหนักรูวาตนเองเปนใครและมีอิทธิพล
ตอผูอ่ืนอยางไร คนอ่ืนกำลังดูปฏิกิริยาตอบุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดออน อคติ ทักษะ และประสบการณของเรา วิธีท่ี
เราพูด เคลื่อนไหว และกระทำของเรา เปนสิ่งท่ีเราตระหนักรูหรือเรียนรูเก่ียวกับตัวเรา จะขึ้นอยูกับการใหขอมูล
ยอนกลับจากผูอ่ืน ซ่ึงเราควรใชเวลาเพ่ือคิดพิจารณาไตรตรอง ความประพฤติของเราเปนอยางไรและทำไมถึงเปน
เชนน้ัน และมันเกิดขึ้นเม่ือไหร รวมถึงการพิจารณาวาจะมีการปฏิบัติตัวหรือความประพฤติอ่ืนท่ีดีกวา เหมาะสม
มากกวา มีประสิทธิผลมากกวา และรอบคอบมากกวา 2) การฟง (Listening) การฟงมีเพียงผูท่ีมีธรรมชาติการ
เปนผูรับใชท่ีแทจริงเทาน้ัน ท่ีตอบสนองตอปญหาอยางอัตโนมัติดวยการรับฟงกอน ผูนำแบบผูรับใชจะฟงดวย
วิธีการตาง ๆ เชน ผูอ่ืนกำลังทำอะไรกันอยู ทำการสัมภาษณท้ังแบบไมเปนทางการและแบบเปนทางการ ใชการ
สำรวจ การอภิปรายกันในกลุม และการสนทนากลุม รวมไปถึงกลองแสดงความคิดเห็น และประเมินความตองการ 
ผูนำแบบผูรับใชจะถาม ฟง สังเกต และคิดถึงสิ่งท่ีตองเรียนรูอยูตลอดเวลา ซ่ึงสามารถท่ีจะรูถึงความตองการของ
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ผูรวมงาน เม่ือพวกเขารูถึงสิ่งเหลาน้ี องคกรก็จะประสบความสำเร็จ ผูรวมงานก็สามารถปฏิบัติงานท่ีมีผลงาน
ระดับสูง ก็จะไดผูท่ีเก่ียวของ ประชาชนท่ีมีความสุข 3) การเปล่ียนแปลงพีระมิด (Changing the Pyramid) 
อุปสรรคอยางหน่ึงของการฟงคือ การจัดโครงสรางขององคกรตามลำดับชั้น บอยคร้ังท่ีสมาชิกขององคกรมองไปยัง
สวนยอดของพีระมิดและมุงแตจะเอาใจ “เจานาย” ซ่ึงคนท่ีอยูยอดของพีระมิดไมมีเพ่ือนรวมงาน มีแตลูกนอง ผลก็
คือมันเปนการยากท่ีจะไดขอมูลและยากท่ีจะทดสอบความคิดใหม ๆ เพราะไมมีใครบอกขอมูล หรืออาจจะใหขอมูล
ท่ีมีความลำเอียงหรือไมสมบูรณ น่ีเปนเหตุผลท่ีวาผูนำแบบผูรับใชจึงกลาวถึง “การกลับพีระมิด” เปนตรงกันขาม 
เพ่ือท่ีทุกคนในองคกรจะไดมุงความสนใจไปท่ีคนซ่ึงองคกรตั้งขึ้นมาเพ่ือรับใช ผูนำแบบผูรับใชจึงตองสรางทีมท่ีสวนยอด 
ทีมจะประกอบดวยผูนำอาวุโส ผูซ่ึงอุทิศตัวตอภารกิจ และตอกันและกัน ผูซ่ึงจะแบงปนขอมูล และทาทายความคิด
ตาง ๆ  ผูนำก็ ยังคงเปนผูทำการตัดสนิใจสดุทาย แตการตดัสินใจเหลาน้ันจะไดขอมูลท่ีดกีวา และเหมาะสมสอดคลอง
กับความตองการของผูท่ีรับการบริการมากกวา 4) การพัฒนาผูรวมงาน (Developing Your Colleagues)          
งานเกิดขึ้นเพ่ือคน มากเทากับคนเกิดขึ้นเพ่ืองาน งานควรจะใหโอกาสแกคนท่ีจะไดเรียนรูและเติบโต และบรรลุถึง
ศักยภาพของพวกเขา เม่ือผูรวมงานเติบโต ความสามารถขององคกรก็จะเติบโตดวย การพัฒนาผูรวมงาน รวมไปถึง
การใหการฝกอบรมในงานอยางกวางขวาง เชนเดียวกับการศึกษาและฝกอบรมอยางเปนทางการ การมอบหมาย
งานใหม และการเลื่อนตำแหนงภายในองคกร 5) การโคช ที่ไมใชการควบคุม (Coaching, not Controlling) 
การโคชและการใหคำปรึกษาเปนวิธีการท่ีดีท่ีจะพัฒนาคน องคกรตองมีกฎและระเบียบตาง ๆ แตการพยายามท่ีจะ
ควบคุมคน จะทำใหเราไมสามารถนำสิ่งท่ีดีท่ีสุด (สมรรถนะ ความสามารถ ศักยภาพ สติปญญา ความคิดริเร่ิม
สรางสรรค ฯลฯ) ของผูใตบังคับบัญชาออกมาได ผูนำแบบผูรับใชจะนำเอาสิ่งท่ีดีท่ีสุดของผูรวมงานของพวกเขา
ออกมา โดยการมีสวนรวมหรือการสรางความผูกพัน การสรางแรงบันดาลใจ การโคช การใหคำปรึกษาแนะนำ โดย
จะชวยใหผูรวมงานเขาใจภารกิจขององคกรและบทบาทหนาท่ีท่ีจะทำใหภารกิจขององคกรสำเร็จ ทำใหผูรวมงาน
เขาใจอยางชัดเจนในเปาหมายขององคกร และใหการฝกอบรม รวมถึงใหเคร่ืองมือท่ีจำเปนเพ่ือท่ีจะบรรลุถึง
เปาหมายน้ัน 6) ปลดปลอยพลังและศักยภาพของผูอืน่ (Unleashing the Energy and Intelligence of Others) 
หลังจากพัฒนาและการโคชผูรวมงานแลว จะตองปลดปลอยพลังและศักยภาพของผูรวมงาน เพ่ือใหมีประสบการณ
ของการตัดสินใจดวยตนเอง เพราะอาจจะมีโอกาสท่ีผูรวมงานจะเปนผูนำ ผูนำแบบผูรับใชจะปลดปลอยทุกคน และ
สงเสริมพวกเขาใหมีสวนรวมมากท่ีสุดเทาท่ีจะทำไดใหแกองคกรและแกคนท่ีองคกรรับใช 7) การมองการณไกล 
(Foresight) การมองการณไกลเปนศูนยกลางของจริยธรรมของผูนำ การหยั่งรูเหตุการณลวงหนาเปนการนำของ
ผูนำ และถาผูนำไมไปอยูขางหนา แสดงวาไมไดนำอยางแทจริง เพียงแตมีปฏิกิริยา และถามีเพียงแคปฏิกิริยา        
อาจจะหมดทางเลือกและถูกกักขัง และเร่ิมทำการตัดสินใจท่ีต่ำกวามาตรฐาน รวมไปถึงการตัดสินใจท่ีไรคุณธรรม 
ซ่ึงความลมเหลวท่ีผูนำไมมองการณไกล สามารถทำใหองคกรเขาไปสูสถานการณท่ีเลวราย อาจจะไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได (Kent M. Keith 2010 อางใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2556, น. 294-296)  

การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน รวมไปถึงปญหาทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทำใหเกิด
ปญหาทางดานจริยธรรมของคนในสังคม ภาวะผูนำแบบผูรับใชเปนแนวคิดท่ีเปนมุมมองใหม โดยผูนำจะมีการใช
การใชอำนาจบังคับนอยลง และใชวิธีการสนับสนุนเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงทำใหผูนำไดรับการยอมรับจากผูตาม โดยการ
บริการ เอาใจใส ปกปอง และสรางแรงจูงใจใหแกผูตาม ผูนำจะสนใจความตองการของผูตามมากขึ้น และชวยใหผู
ตามมีความสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ ฉลาด และปรารถนาท่ีจะรับผิดชอบหนาท่ีมากขึ้น ซ่ึงจะสงผลทำใหผูตาม
เขามาเปนผูรับใช และเปนตัวแทนของศีลธรรมมากขึ้นในสังคม  

จากแนวคิดภาวะผูนำใฝบริการ นาจะประยุกตใชแนวคิดดังกลาว ไปสูผูบริหารสถานศึกษา สำหรับ
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติตามแนวคิดของผูนำแบบฝายบริการ จะมองขามหรือไมใสใจกับการแขงขัน แตจะนำ
แผนหรือวิธีการ ท่ีใหความสำคัญและรับรูถึงคุณคาของผูรวมงานเขามาแทนท่ีจะใหความเอาใจใสในการพัฒนา
ศักยภาพของผูรวมงาน ผูบริหารจะมีศักยภาพท่ีจะปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดลอม ในสถานศึกษา เปนผูสราง
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สภาพแวดลอมท่ีเกง สรางและรักษาวัฒนธรรมองคกร อีกท้ังการประพฤติตามแนวคิดของภาวะผูนำจะทำใหสมาชิก
องคกร เพ่ิมความพึงพอใจ และยินดีท่ีจะรวมงาน ดังน้ัน ภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา ตองเผชิญกับ
ส่ิงแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และเพ่ือใหสอดคลองกับปรัชญา กรอบแนวคิด และเจตนารมณของ
แผนการศึกษาแหงชาติ โดยผูบริหารสถานศึกษาควรมีคุณลักษณะ ซ่ึงประกอบดวย 

1. การฟง (Listening) และความเขาใจ (Understanding) ผูนำแบบผูรับใชจะตองมีการรับฟงเปนอันดับ
แรก ตองมีทักษะในการสื่อสารและการตัดสินใจ ตองรับฟงอยางแทจริง ท้ังสิ่งท่ีผูอ่ืนพูดออกมาและไมไดพูดออกมา 
การฟงกับการไตรตรองเปนประจำ ซ่ึงจำเปนสำหรับการเติบโตของผูนำแบบผูรับใช เปนการฟงเหมือนเราเขาใจถึง
สถานการณ ความตองการ เปดกวาง และเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน จนสามารถเขาใจปญหา รวมถึงรับฟงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะของผูอ่ืน 

2. การเอาใจเขามาใสใจเรา หรือความเห็นใจในผูอ่ืน (Empathy) เปนสวนตอขยายจากการฟงท่ีดี จะตอง
ยอมรับ มีความเขาใจ และความเห็นใจผู อ่ืนเสมอ ไมปฏิเสธความเปนบุคคลของผูอ่ืน แมวาจะไมไดยอมรับ
พฤติกรรมหรือผลงานท่ีไมดีหรือไมมีคุณภาพของผูอ่ืน รวมไปถึงตองมีความอดกลั้นในความไมสมบูรณแบบ และ
เปนผูฟงท่ีมีทักษะในการฟงแบบเห็นใจผูอ่ืน 

3. การเยียวยา (Healing) การเรียนรูท่ีจะเยียวยาท้ังรางกายและจิตใจตนเอง และผูอ่ืน ผูคนจำนวนมาก
จิตใจแตกสลาย และทนทุกขทรมานจากความเจ็บปวดดานอารมณ ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของมนุษยก็ตาม ผูนำแบบผูรับ
ใชจะตระหนักวา มีโอกาสท่ีจะชวยใหเกิดความสมบูรณกับบุคคลท่ีเขามาเก่ียวของดวย การเยียวยาเปนแรงจูงใจ
ของผูนำ เพ่ือรักษาตนเองและผูอ่ืนท้ังรางกายและจิตใจ รวมถึงสามารถชวยฟนฟูสภาพอารมณและสภาพจิตใจจาก
ความทุกข ความลมเหลว หรือความเจ็บปวดของผูอ่ืนได 

4. การตระหนักรู (Awareness) โดยเฉพาะการตระหนักรูตนเองเปนจุดแข็งของผูนำแบบผูรับใช การ
ตระหนักรูชวยใหคนเขาใจประเด็นปญหาท่ีเก่ียวของกับจริยธรรมและคานิยม ทำใหสามารถเห็นภาพสถานการณ
สวนใหญไดจากการบูรณาการ และมีมุมมองท่ีเปนองครวมมากกวา ผูนำท่ีมีความสามารถในการตระหนักรู จะมีการ
ตื่นตัวอยางมีไหวพริบและมีเหตุผล เพ่ือเปดการรับรูใหกวางขึ้น เพ่ือจะไดรับประสบการณจากการสัมผัสและรับ
สัญญาณตาง ๆ จากสิ่งแวดลอมมากกวาท่ีคนท่ัวไปจะรับได รวมถึงสามารถเขาใจหรือเห็นอยางท่ีมันเปน มีสติ และ
มีความม่ันใจ ในการเผชิญหนากับสิ่งท่ีไมรู  

5. การโนมนาว (Persuasion) ผูนำแบบผูรับใชจะใชการโนมนาวใจแทนการใชอำนาจตามตำแหนง จะทำ
ใหผูอ่ืนเชื่อม่ันมากกวาการบังคับใหเชื่อฟง และสรางความเห็นชอบรวมกันภายในกลุม ซ่ึงผูนำจะโนมนาวผูอ่ืน ดวย
ความคิดเห็นหรือขอโตแยงท่ีแสดงออกอยางนุมนวลแตชัดเจนและไมยอทอ โดยไมตัดสินกระทำผิดหรือควรกระทำ
ใหถูก ซ่ึงจะใชการโนมนาวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงมากกวาการใชอำนาจบังคับ การใชความรุนแรง หรือการประทวง 

6. การสรางมโนทัศน (Conceptualization) หรือ การมองภาพแบบองครวม เปนความสามารถพิเศษของ
ผูนำท่ีมีความสามารถในการทำใหฝนเปนจริง ความสามารถในการมองปญหาอยางเปนระบบท้ังแนวลึกและกวาง 
และมองไกลเกินกวาปจจุบันหรือการคิดแบบวันตอวัน มองสิ่งท่ีจะเกิดในอนาคต เชน การเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญทาง
สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เปนตน รวมไปถึงการมีวิสัยทัศนท่ีชัดเจน การอุทิศตนท่ีเดนชัดเปนระยะเวลา
ยาวนาน ดวยความกระฉับกระเฉงและกระตือรือรน รวมถึงมีการกระตุนจิตวิญญาณ ซ่ึงจิตวิญญาณคือ อำนาจ 

7. การมองการณไกล (Foresight) เปนจริยธรรมสำคัญของภาวะผูนำ การรูลวงหนาหรือการมองการณ
ไกลเปนการคาดเดาท่ีดีกวาคนอ่ืนโดยเฉลี่ย ในสิ่งท่ีกำลังจะเกิดในอนาคต การมีความสามารถในการหยั่งรู อยาง
ลึกซ้ึง เขาใจอดีต หรือเปนนักประวัติศาสตร รูความเปนจริงในปจจุบันหรือเปนนักวิเคราะหรวมสมัย และรูแนวโนม
ของสถานการณในอนาคตหรือเปนผูหยั่งรูในอนาคต การมองการณไกลเปนกระบวนการในการใหเหตุผลท้ังหมด             
มีการวิเคราะหอยางมีสติ เพ่ือเตรียมพรอมอยูในสภาวะท่ีสามารถหยั่งรูโดยสัญชาตญาณเก่ียวกับเหตุการณตาง ๆ 
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8. การใหบริการ (Stewardship) เปนการทำประโยชนใหกับสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการของผูอ่ืน 
ใสใจอุทิศตนตอการใหบริการคนอ่ืนกอนความตองการของตนเอง ผูนำจะพยายามแสวงหาตนทางเพ่ือการ
ตอบสนองความตองการของสังคมมากกวาความตองการขององคกร และเพ่ือความดีงามท่ีมากขึ้นของสังคม รวมถึง
ใชทรัพยากรท่ีมีอยูเพ่ือทำประโยชนใหกับสังคม ภาวะผูนำแบบผูรับใชจะคลายกับการใหบริการหรือการดูแล โดย
จะยอมรับและใหความสำคัญเปนอันดับแรกวา จะผูกพันในการจะชวยเหลือหรือรับใชความตองการผูอ่ืน และจะให
ความสำคัญกับการใชการเปดกวาง และการจูงใจมากกวาการควบคุม 

9. การอุทิศตนเพ่ือพัฒนาบุคคล (Commitment to the Growth of People) ผูนำแบบผู รับใชจะ
เชื่อม่ันวาคนมีคุณคาภายในมากกวาสิ่งท่ีเห็นจากภายนอก หรือมากกวาสิ่งท่ีเปน ผูนำแบบผูรับใชจะอุทิศตนเพ่ือ
พัฒนาบุคคลแตละคนและทุก ๆ คนภายในองคกร ผูนำจะมีพันธะผูกพันกับความเจริญเติบโต และความกาวหนา
ของผูอ่ืน โดยพัฒนาแตละบุคคลใหมีความเชี่ยวชาญและมีการพัฒนาจิตวิญญาณ รวมไปถึงใหโอกาสการพัฒนาแก
ผูอ่ืนอยางเปนรูปธรรม ใหความสนใจกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ สนับสนุนใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ
ชวยเหลือการถูกเลิกจางใหหางานใหมอยางแข็งขัน 

10. การสรางกลุมชุมชน (Building Community) ผูนำแบบผูรับใชจะร้ือฟนสิ่งท่ีไดสูญหายไปในอดีตของ
มนุษย ซ่ึงเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงชุมชนทองถิ่น ไปเปนสถาบันหรือองคกรขนาดใหญ ซ่ึงเปนการเปลี่ยนวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของมนุษย การตระหนักรูน้ีเปนเหตุใหผูนำแบบผูรับใชจะคนหาวิธีการในการสรางกลุมชุมชนหรือสังคมชุมชน
ขนาดเล็กขึ้นในองคกรหรือในสถาบัน เปนกลุมท่ีมีเปาหมายรวมกัน สรางความรูสึกเปนสวนหน่ึงของกลุม ทำใหมี
ความรัก ความไววางใจ ความรับผิดชอบ และการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การมีอุดมการณรวมกันและมาอยูรวมกัน 
มีทรัพยสินท้ังหมดเปนของกลาง ทำงานรวมกันและใชรวมกัน โดยมีการแบงหนาท่ีกันทำงาน มีความเสมอภาคใน
การดำรงชีวิต และชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน เปนหนาท่ีของผูนำแบบผูรับใช ท่ีจะแสดงใหเห็นถึงความ
รับผิดชอบท่ีมีตอกลุมท่ีเก่ียวของกันเปนชุมชนเฉพาะทาง ผูนำควรเร่ิมตนดวยการสรางคนดวยภาวะผูนำท่ีตั้งม่ันใน
การเห็นแกผูอ่ืนกอน แลวการกระทำท่ีถูกตองจะมาเองโดยธรรมชาติโดยไมตองใชกลยุทธใดเลย 

คุณลักษณะภาวะผูนำแบบผูรับใชท้ัง 10 ประการ เปนแนวคิดท่ีนาสนใจและไดรับการยอมรับในระดับ
สากลมากยิ่งขึ้น ควรนำไปใชศึกษาวิจัยและทดลองในองคกร ประเมิน และตรวจสอบผลลัพธท่ีเกิดขึ้นเชิงประจักษ
เปนภาวะผูนำท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือกอใหเกิดผลลัพธท่ีดีตอองคกร ผูมีสวนเก่ียวของ และสังคมโดยรวมตอไป 
(Spears, 2004 อางใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2556, น. 287-292) 

 สรุปไดวา ภาวะผูนำใฝบริการอยูในกลุมของแนวคิดภาวะผูนำทางจริยธรรม โดยการรับใช ผูตาม การทำนุ
บำรุง การปกปอง และการมอบอำนาจแกผูตาม ใสใจความตองการของผูตามและชวยใหผูตามทำงานไดดีขึ้น มี
ความเฉลียวฉลาดขึ้น และเต็มใจยอมรับในความรับผิดชอบมากขึ้น ภาวะผูนำใฝบริการเปนผลิตผลท่ีเกิดขึ้นจาก
กระบวนการปฏิบัติวิธีทางของความสัมพันธการทำงานและสังคมท่ีกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงผูคนมุงแสวงหาวิธีการ
ผนวกการทำงานเขากับความเจริญงอกงามสวนตน เปนการแสวงหาการรวมองคประกอบพ้ืนฐานท่ีดีท่ีสุดของภาวะ
ผูนำใหเขากับ การบริการผูอ่ืนดวยการดำเนินไปอยางชา ๆ หยั่งรากลึกแกสังคม มีเปาหมายรับใชบริการผูอ่ืน ตั้งใจ
ใหผูใตบังคับบัญชากาวหนาตามศักยภาพสูงสุดของเขา ดวยการลดความเปนตัวตนของผูนำและยกยองผูอ่ืนสนใจ
สงเสริมกลุมหรือหนวยงานและสมาชิกท้ังหมดกอนตนเอง ใหความสำคัญตอหนาท่ีมากกวาผลตอบแทนท่ีมากับ
ตำแหนงน้ัน ปฏิบัติตอเพ่ือนรวมงานดวยความเคารพวาเปนสวนหน่ึงของกลุมท่ีทำงานรวมกันเพ่ือบรรลุภารกิจ และ
ตัดสินใจจากการแบงปนขอมูล มีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและรักษาบรรยากาศเปดกวาง เปนผูมีศักยภาพในการสราง
บรรยากาศใหกับผูอ่ืน ตองการท่ีจะรับฟงผูอ่ืนกอนตัดสินใจ รวมถึงตองการเขาใจผูอ่ืนกอนท่ีจะใหเขาเขาใจ ในตัว
ผูนำ ใหคุณคากับคนทำงานแตละคน และเรียนรูจากความผิดพลาดพรอมกับชมเชยผูอ่ืน กระตุนใหมีการนำเสนอ
เร่ืองใหม ๆ และการใหขอมูลยอนกลับ และแบงปนความดี ความชอบของผลงานรวมกันกับผูอ่ืน ใหความสำคัญ
กระบวนการ เทาเทียมกับความสำเร็จและสนับสนุนและลงทุนในผูอ่ืนเพ่ือความกาวหนาของบุคลากรในองคกร 
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ยอมรับทำตามผูอ่ืนบนพ้ืนฐานของคุณสมบัติดานคุณธรรมจริยธรรม (Character) ของผูน้ัน ใชหลักการเปนเกณฑ
พิจารณาหลักในการตัดสินใจอยางเปดเผย ยินดีท่ีใหมีการอภิปรายอยางเปดกวางเพ่ือการปรับปรุง เปดใจกวาง
เรียนรูจากใครก็ได ไดแรงสนับสนุนความคิดของตนจากเหตุผลและการเกลี้ยกลอม คนอ่ืน ๆ ตอบสนองดวยความ
เคารพและจากความรูสึกวาถูกตอง เลื่อนตำแหนงใหกับคนท่ีแสดงใหเห็นวา มีสวนรวมตอความสำเร็จ ใชอำนาจ
ตามตำแหนงดวยการสรางอิทธิพล รับผิดชอบตอคนท้ังองคกร ยินดีใหตนเองถูกประเมินเพ่ือเปนหนทางท่ีจะ
ปรับปรุงผลการดำเนินงาน ยินดีท่ีจะหลีกทางใหกับผูอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติดีกวา และใหความสำคัญในการพัฒนาภาวะ
ผูนำ เพ่ือเปนการรับใชบริการผูอ่ืน 
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การบริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ในยุค Thailand 4.0  
 
Student Affairs Administration, North Bangkok University in Thailand 4.0 " 
 
ผูวิจัย   วรเชษฐ  สิงหลอ 
 

บทคัดยอ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการบริหารงานกิจการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพในยุค Thailand 4.0 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการ
บริหารงานกิจการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพในยุค Thailand 4.0 ประชากรและกลุมตัวอยาง ท่ีใชในการ
วิจัยคร้ังน้ี คือ สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการคณะ คณะกรรมการชมรมปการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยนอรทกรุง
เทพ จำนวนท้ังสิ้น 4,560 คน กลุมตัวอยาง จำนวน 366 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการศึกษาสถิติท่ี
ใชในการวิเคราะหขอมูลคือคาความถี่คารอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
ดวยวิธี LSD เคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันและการวิเคราะหผลการถดถอยพหุคูณ 
 ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 19-20 ป คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนสมาชิกสโมสรนักศึกษา เฉลี ่ยและสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ดานกีฬานันทนาการและสุขภาพ            
ดานวินัยปกครองและทหาร ดานแนะแนวและจัดหางาน ดานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ดานศิลปวัฒนธรรม 
ดานธุรการ ดานจิตอาสา จิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาสังคม โดยรวมอยูในระดับมาก วิเคราะหเปรียบเทียบ จำแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล คณะท่ีศึกษา สมาชิกชมรม มีความเห็นตอการบริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุง
เทพในยุค Thailand 4.0 ไมแตกตางกัน สวน เพศ อายุ ชั้นปที่ศึกษตางกันมีความเห็นความตอการบริหารงาน
กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพในยุค Thailand 4.0 แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

คาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธระหวางการบริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพในยุค 
Thailand 4.0 พบวา มีความสัมพันธระดับสูงท้ัง 8 ดาน ไดแก ดานกิจการนักศึกษา ดานกีฬานันทนาการและสขุภาพ 
ดานวินัยปกครองและทหาร ดานแนะแนวและจัดหางาน ดานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ดานศิลปวัฒนธรรม 
ดานธุรการ ดานจิตอาสา จิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาสังคม 

การวิเคราะหผลการถดถอยพหุคูณในการบริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพยุค 
Thailand 4.0 = 3.49 (คาคงที่) +.055 (ดานกิจการนักศึกษา) +.204 (ดานกีฬานันทนาการและสุขภาพ) +.140 
(ดานวินัยปกครองและทหาร) +.356 (ดานแนะแนวและจัดหางาน) .271 (ดานกิจการนักศึกษา) +359 (ดานกีฬา
นันทนาการและสุขภาพ) +.555 (ดานวินัยปกครองและทหาร) +.111 (ดานแนะแนวและจัดหางาน)คาสัมประสิทธ์ิ
ถดถอยหรืออำนาจการพยากรณท่ีปรับแลว (Adjusted R Square) = .902 หรือสามารถพยากรณไดรอยละ 90.2 
 
คำหลัก : การบริหารงาน, กิจการนักศึกษา, ประเทศไทย 4.0 
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to study the opinions of students towards student 

affairs administration. 2 )  to compare the opinions of students towards the administration of 
student affairs in North Bangkok University during the Thailand 4 . 0  era. Population and 
sample groups The population used in this research is the student club. Board board North 
Bangkok University Academic Year 2019 committee A total of 4,560 people, 366 samples 
were collected by using questionnaires as a tool for statistical studies used in data analysis: 
frequency, percentage, mean, standard deviation, one-way analysis of variance with LSD, 
coefficient analysis. Pearson relationship And multiple regression analysis 
  The results showed that most of the respondents were female aged 19-20 years, 
Faculty of Information Technology. Be a student club member Average and standard 
deviation Sport, recreation and health In discipline and military discipline Guidance and job 
placement Services and student welfare Arts, culture, administration, volunteerism, public 
mind for social development Overall is at a high level. Comparative analysis Classified by 
personal factors, the faculty who studied the club members had different opinions on the 
student affairs administration of North Bangkok University in the Thailand 4.0 era, while the 
gender, age, and years of study differ in their opinions on the administration. The student 
affairs work at North Bangkok University during the Thailand 4.0 period was significantly 
different at the .05 level. 

The correlation coefficient between the student affairs administration of North 
Bangkok University in the Thailand 4 . 0  era was found to have high relationships in all 8 
areas, namely student affairs. Sport, recreation and health In discipline and military discipline 
Guidance and job placement Services and student welfare Arts, culture, administration, 
volunteerism, public mind for social development 

Multiple regression analysis in student affairs administration, North Bangkok 
University, Thailand 4.0 = 3.49 (constant) + .055 (student affairs) + .204 (sports, recreation 
and health) + .140  (  For administrative and military discipline) + .356  ( for guidance and 
employment) +.271  ( for student affairs) + 359  ( for sports, recreation and health) + .555                 
(for administrative and military discipline) + .111 (for guidance and employment Recruitment) 
Regression coefficient or Adjusted R Square = .902 or can predict by 90.2 percent 
 
Keywords : Administration, student affairs, Thailand 4.0 
 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 
 มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพเปนสถาบันการศึกษาที่มีประสบการณใน การดำเนินการจัดการศกึษามาเปน
เวลานาน ทำใหมหาวิทยาลัยมีความพรอม ในการจัดการเรียนการสอน และมีความชำนาญในการสอนแบบบูรณาการ 
ท่ีสามารถดึงเอาความกาวหนาทางเทคโนโลยท่ีีทันสมัย และเสริมการสอน ดวยความเขมขนทางภาษาอังกฤษ ทำให
มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา ท่ีเปนผูนำทางดานวิทยาการในดานตางๆอยางสมบูรณ ในยุค Thailand 4.0 ซ่ึง
มีสวนงานในสังกัดประกอบดวย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย,สำนักงานอธิการบด,ีวิทยาเขตรังสิต,วทิยาเขตสะพาน
ใหม,ศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้งนนทบุรี,บัณฑิตวิทยาลัย,สำนักบริหาร,สำนักวิชาการ,สำนักวิจัย,สำนักกิจการ
นักศึกษา,สำนักหอสมุดและสารสนเทศ,สำนักประกันคุณภาพการศึกษาและแผนงานและมี 6 คณะ 1 วิทยาลัย 
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 งานกิจการนักศึกษา ซึ่งมีบทบาทหนาที่สำคัญในการสนับสนุนการใหบริการดานตางๆ เพื่อเสริมสราง
ความพรอมพรอมในการเรียน โดยการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสรางความเปนผูนำ พัฒนาบุคลิกภาพ ความมี
ระเบียบวินัย ความเสียสละจิตอาสาและการเคารพกฎเกณฑของสังคม เพื ่อเปนบัณฑิตที ่พึงประสงคในยุค 
Thailand 4.0 ไดกำหนดวัตถุประสงคของงานกิจการนักศึกษาไว 7 ประการ คือ 1) สงเสริมและสนับสนุนให
นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในการทำกิจกรรม 2) สงเสริมใหนักศึกษาไดออกกำลังกายเพื่อมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณและแข็งแรง ตลอดจนฝกฝนเพื ่อความเปนเลิศและเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 3) 
สงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความสามารถพิเศษใหมีโอกาสศึกษาตอ 4) สงเสริมให
นักศึกษามีความพรอมทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมเพ่ือเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณแบบ 5) สงเสริมโอกาส
และทางเลือกในการประกอบอาชีพใหกับนักศึกษา 6) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในสำนักฯ เพ่ิมศักยภาพใน
การทำงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 7) สนับสนุนใหบริการและประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในสังคม
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข (โครงสรางการบริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ป
การศึกษา 2561 ) จากขอความดังกลาวชี้ใหเห็นวาการบริหารงานกิจการนักศึกษามีมากมายดงัท่ีไดกลาวมาแลว ท้ัง
สภาพสภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ยังไมประสบผลสำเร็จตามเปาหมาย
ท่ีตั้งไว และไมบรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีตองสรางบัณฑิตใหมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคสูสังคม 
 ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนผูบริหารและปฏิบัติงานดานกิจการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ เล็งเห็นวา
การบริหารงานดานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น เปนภาระงานหลักของมหาวิทยาลัยที่จะตองดำเนินไป
พรอมๆกับงานดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและปญหาหารบริหารงาน
ดานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ เพ่ือนำผลท่ีไดจากการวิจัยไปเปนขอเสนอสำหรับผูบริหาร อาจารย
และเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงานดานกิจการนักศึกษา รวมไปถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารงานกิจการนักศึกษา ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอรท 
กรุงเทพ ตอไป 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการบริหารงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยันอรทกรุงเทพในยุค 

Thailand 4.0 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการบริหารงานกิจการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนอรท 
กรุงเทพ ในยุค Thailand 4.0  
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ไดทราบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการบริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอรท กรุงเทพเปน
อยางไร 
 2. ไดทราบการเปรียบเทียบของนักศึกษาตอการบริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
เปนอยางไร 
 3. สามารถนำขอเสนอแนะในการวิจัยไปปรับปรุงระบบการบริหารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทก
รุงเทพได  
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการคณะ 

คณะกรรมการชมรม ปการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ จำนวนทั้งสิ้น 4,560 คน กลุมตัวอยาง 
จำนวน 366 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการศึกษาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือคาความถี่คา
รอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวดวยวิธี LSD เคราะหคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธแบบเพียรสันและการวิเคราะหผลการถดถอยพหุคูณ 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 19-20 ป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนสมาชิก

สโมสรนักศึกษา เฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานกีฬานันทนาการและสุขภาพ ดานวินัยปกครองและทหาร 
ดานแนะแนวและจัดหางาน ดานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ดานศิลปวัฒนธรรม ดานธุรการ ดานจิตอาสา จิต
สาธารณะเพื่อพัฒนาสังคม โดยรวมอยูในระดับมาก วิเคราะหเปรียบเทียบ จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล คณะท่ี
ศึกษา สมาชิกชมรม มีความเห็นตอการบริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพในยุค Thailand 4.0 
ไมแตกตางกัน สวน เพศ อาย ุชั้นปท่ีศึกษตางกันมีความเห็นความตอการบริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย
นอรทกรุงเทพในยุค Thailand 4.0 แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

คาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธระหวางการบริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพในยุค 
Thailand 4.0 พบวา มีความสัมพันธระดับสูงท้ัง 8 ดาน ไดแก ดานกิจการนักศึกษา ดานกีฬานันทนาการและสขุภาพ 
ดานวินัยปกครองและทหาร ดานแนะแนวและจัดหางาน ดานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ดานศิลปวัฒนธรรม 
ดานธุรการ ดานจิตอาสา จิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาสังคม 

 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

สถานะของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูตอบแบบสอบถาม 

นักศึกษา 
 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. คณะท่ีศึกษา 
 4. สาขาวิชาท่ีเรียน 
 5. ชั้นป  
 6. สมาชิกชมรม 
 7. ไมไดสงักัดชมรม 
   
  
 

ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการ
บริหารงานกจิการนักศึกษา 

1. งานดานกิจการนักศึกษา 
2. งานดานกีฬานันทนาการและสุขภาพ 
3. งานดานวินัยและปกครอง 
4. งานดานแนะแนะและจัดหางาน 
5. งานดานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา 
6. งานดานศลิปวัฒนธรรม 
7. งานดานธุรการ 
8. งานดานจิตอาสา จิตสาธารณะเพ่ือ
พัฒนาสงัคม 
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การวิเคราะหผลการถดถอยพหุคูณในการบริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพยุค 
Thailand 4.0 = 3.49 (คาคงท่ี) + .055 (ดานกิจการนักศึกษา) + .204 (ดานกีฬานันทนาการและสุขภาพ ) + .140 
(ดานวินัยปกครองและทหาร) + .356 (ดานแนะแนวและจัดหางาน) +.271 (ดานกิจการนักศึกษา) + 359 (ดานกีฬา
นันทนาการและสุขภาพ) + .555 (ดานวินัยปกครองและทหาร) + .111 (ดานแนะแนวและจัดหางาน) คาสัมประสิทธ์ิ
ถดถอยหรืออำนาจการพยากรณท่ีปรับแลว (Adjusted R Square ) = .902 หรือสามารถพยากรณไดรอยละ 90.2 

 

อภิปรายผล 
 คาเฉลี่ยดานกิจการนักศึกษา ดานกีฬานันทนาการและสุขภาพ ดานวินัยปกครองและทหาร ดานแนะแนว
และจัดหางาน ดานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ดานศิลปวัฒนธรรม ดานธุรการ ดานจิตอาสา จิตสาธารณะเพ่ือ
พัฒนาสังคม โดยรวมอยูในระดับมาก อน่ึงอาจมาจากการบริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพยึด
ขอบเขตสำคัญ 4 กลุมคือ 1) การบริการและสวัสดิการนักศึกษา เปนงานที่จัดขึ้นเพื่อเอื้ออำนวย และชวยเหลือ
นักศึกษา เชน ทุนการศึกษา การใหยืมเงิน 2) งานวินัยนักศึกษา การดูแลความประพฤติ 3) งานกิจการนักศึกษา การ
กิจกรรมนอกหลักสูตร และ 4) งานแนะแนวการศกึษาและอาชีพสงผลใหความคดิเหน็ของนักศึกษาตอการบริหารงาน
กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย นอรทกรุงเทพอยูในระดับมากทุกดานซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีของ Blimling (2002)       
ไดกลาวถึงหลักปฎิบัติงานที่ดีสำหรับกิจการนักศึกษา (principles of good practice for student affairs) ดังน้ี              
1) ตองสงเสริมนักศึกษาใหมีความกระตือรือรนหรือใฝเรียนรู โดยวิธีการท่ีเหมาะสม อาทิ จัดตั้งกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการเรียนรูรวมกัน จัดตั้งกลุมชวยเหลือสังคม เปนตน 2) ตองชวยเหลือและพัฒนานักศึกษาใหมี
คุณคาและมาตรฐานทางศีลธรรม โดยเปดโอกาสใหสรางลักษณะนิสัยท่ีดี อาทิ ยึดความถูกตอง ความซ่ือสัตย ความ
เสมอภาค การรูจักใหเกียรติผูอื่น และรับผิดชอบตอสวนรวม เปนตน 3) ตองมีการสื่อสารใหนักศึกษาไดมีโอกาส
เรียนรู มีความคาดหวังสูงสำหรับการเรียนรูท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนโดยกำหนดเปนภารกิจหรือเปาหมาย
หลักของสถาบันอุดมศึกษา อาทิ ความสำเร็จทางวิชาการ การพัฒนาจิตใจ และการยกยองนักศึกษาท่ีมีความสำเร็จ
เปนตัวอยางท่ีดีแกนักศึกษาอ่ืน ๆ 4) ตองมีการทำงานท่ีเปนระบบและสามารถปรับปรุงผลงานปฏิบัติงานอยูเสมอ 
โดยผูที่เกี่ยวของกับงานกิจการนักศึกษาตองมีทักษะการปรับปรุงและประเมินงานอยางตอเนื ่องเพื ่อสงผลตอ
ความสำเร็จของนักศึกษา 5) ตองมีการจัดสรรแหลงทรัพยากรที่จำเปนเพื่อใหเปนภารกิจและเปาหมายของ
สถาบันอุดมศึกษา การจัดกิจกรรมนักศึกษาสามารถดำเนินงาน ไดอยางประสบผลสำเร็จ 6) ตองมีพันธมิตรทาง
การศึกษามาจากหลายกลุม ท้ังน้ีเพ่ือกระตุนใหเกิดความกาวหนาในการเรียนรูรวมกันท้ังจาก กลุมนักศึกษา คณะ 
หนวยงานวิชาการ บุคลากรท่ีเก่ียวของ ท้ังภายนอกและภายในสถาบันการศึกษา 7) ชวยเหลือนักศึกษาใหมีโอกาส
เรียนรูชุมชนที่เกี่ยวของเพราะการเรียนรูที่ดีที่สุดของนักศึกษาคือ การเรียนรูชุมชน การพบปะพูดคุย และการให
กำลังใจซ่ึงกันและกัน 
 เพศ อายุและชั้นปท่ีมีศึกษาตางกันมีความเห็นความตอการบริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร
ทกรุงเทพในยุค Thailand 4.0 แตกตางกัน สอดคลองกับทฤษฏีของDefleur & Bcll-Rokeaoh (1996) ท่ีอธิบายวา
พฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวของกับลักษณะตาง ๆ  ของบุคคลหรือลักษณะทางประชากรซึ่งลักษณะเหลานี้สามารถ
อธิบายได คือบุคคลที่มีพฤติกรรมคลายคลึงกันมักจะอยูในกลุมเดยีวกัน ดังนั้น บุคคลที่อยูในลำดับชั้นทางสังคม
เดียวกันจะเลือกรับและตอบสนองในแบบเดียวกัน จากขอสังเกตอายุและชั้นปที่ศึกษาจะมีลักษณะคลายกัน คือ 
เก่ียวเน่ืองกับการรับรูและประสบการณหรืออายุและชั้นปการศึกษาท่ีเพ่ิมขึ้นจะมีความเห็นตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงแตกตาง
ออกไปจากอดีต 
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คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการบริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอรท กรุงเทพ ในยุค 
Thailand 4.0 พบวา มีความสัมพันธระดับสูงทั้ง 8 ดาน ไดแก ดานกิจการนักศึกษา ดานกีฬานันทนาการและ
สุขภาพ ดานวินัยปกครองและทหาร ดานแนะแนวและจัดหางาน ดานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ดาน
ศิลปวัฒนธรรม ดานธุรการ ดานจิตอาสา จิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาสังคม 
การวิเคราะหขอมูลสามารถนำมาสรางสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ ไดดังน้ี  

สมการ Y = a + Bn (X1+ X2 + X3 + X4 X5+ X6 + X7 + X8)  
Y = 3.49 + .055+ .204+ .140 + .356 + 271 + 359 + 555 + 111  

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R) = .950  
คาสัมประสิทธ์ิถดถอยหรืออำนาจการพยากรณ (R Square) = .903 

  คาสัมประสิทธ์ิถดถอยหรืออำนาจการพยากรณท่ีปรับแลว (Adjusted R Square ) = .902  
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Std. Error Square) = .279 
จะเห็นวาเมื่อนำตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัวแปรเขาสูสมการพยากรณแลว ก็จะไดคา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

พหุคูณ (R) = .950 คาสัมประสิทธ์ิถดถอยหรืออำนาจการพยากรณท่ีปรับแลว (Adjusted R Square) = .902 หรือ
สามารถพยากรณไดรอยละ 90.2 

 

ขอเสนอแนะ  
1. ควรมีเปรียบเทียมกับการบริงานงานกิจการนักศึกษากับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆท้ังของรัฐและเอกชน 
2. ปรับลดหัวขอคำถาม เชน สาขาวิชาหรือชั้นป  
3. ควรมีการนำไปใชจริงเพ่ือใหเกิดประโยชนตองานกิจการนักศึกษา 
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การประยุกตแนวคิดการเปนพ่ีเล้ียงและการรวมมือในการนิเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการ
จัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐานระดับประถมศึกษา  
 
Application of Mentoring and Collaborative Supervision Concept to Improve English 
Activities – Based Learning Management Ability of Elementary School 
 
ผูวิจัย   นิธิวด ี ปาหวาย 

สาขาการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางและหาคุณภาพคูมือการประยุกตแนวคิดการเปนพ่ีเลี้ยงและ

การรวมมือในการนิเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐานระดับ
ประถมศึกษา และ 2) ศึกษาผลการประยุกตแนวคิดการเปนพ่ีเลี้ยงและการรวมมือในการนิเทศเพ่ือพัฒนา
ความสามารถดานการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐานระดับประถมศึกษา การดำเนินการแบงเปน 
2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 พัฒนาและหาคุณภาพคูมือการนิเทศ และระยะท่ี 2 ศึกษาผลการนิเทศกลุมเปาหมาย ท่ีใชใน
การศึกษานำรอง ระยะท่ี 1 ไดแก ครูผูสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จำนวน 15 คน ท่ีไดมาจากความ
สมัครใจและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีครูผูสอนเปนกลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษา ระยะท่ี 2 
ไดแก ครูผูสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จำนวน 30 คน ท่ีไดมาจากความสมัครใจและไมใชกลุมศึกษา
นำรอง ระยะท่ี 1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีครูผูสอนเปนกลุมเปาหมาย เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
ประกอบดวย 1) คูมือนิเทศ 2) แบบเยี่ยมชั้นเรียน 3) แบบทดสอบความรูเก่ียวกับการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
โดยใชกิจกรรมเปนฐาน 4) แบบประเมินทักษะการออกแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐาน              
5) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการประยกุตแนวคดิการเปนพ่ีเลี้ยงและการรวมมือในการนิเทศ 6) แบบทดสอบ 
ความรูนักเรียน 7) แบบประเมินทักษะผูเรียน 8) แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน และ 9) แบบประเมินความ
พึงพอใจของผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียวทดสอบ
กอนและหลัง (One Group Pretest - Posttest Design) วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย และ        
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัย พบวา  

1. คูมือการประยุกตแนวคิดการเปนพ่ีเลี้ยงและการรวมมือในการนิเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการ
จัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐานระดับประถมศึกษาท่ีพัฒนาขึ้น ผูเชี่ยวชาญ มีความเห็นวามีความ
สอดคลอง ความเหมาะสมและความเปนไปได มีองคประกอบ ดังน้ี 1) ความสำคัญและความเปนมา 2) วัตถุประสงค     
3) เน้ือหา 4) กระบวนการนิเทศ 5) การวัดผลและการประเมินผล โดยมีกระบวนการนิเทศ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ระบุ
ปญหา ขั้นท่ี 2 วินิจฉัยปญหา ขั้นท่ี 3 พัฒนาแผนปฏิบัติการ ขั้นท่ี 4 ลงมือปฏิบัติ ขั้นท่ี 5 ประเมินผล  

2. ผลการประยุกตแนวคิดการเปนพ่ีเลี้ยงและการรวมมือในการนิเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการ
จัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐานระดับประถมศึกษา ดังน้ี 

 2.1 ความรูเก่ียวกับการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐาน ของครูผูสอนระดับ
ประถมศึกษา หลังการนิเทศสูงกวากอนการนิเทศ  

 2.2 ทักษะการออกแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐาน ของครูผูสอนระดับ
ประถมศึกษา อยูในระดับมาก ( X  = 3.28 , S.D. =0.14) 
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 2.3 ความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอการประยุกตแนวคิดการเปนพ่ีเลี้ยงและการรวมมือในการ
นิเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐานระดับประถมศึกษา อยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.64 , S.D. = 0.11) 

 2.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 หลังการเรียนรู
ภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐานสูงกวากอนเรียน  

 2.5 ทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนชั้นประถมศกึษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดย
ใชกิจกรรมเปนฐาน อยูในระดับมาก ( X  = 3.31 , S.D. = 0.24) 

 2.6 ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐาน              
อยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.53 , S.D. = 0.19) 

 2.7 ความพึงพอใจของผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีตอการจัดการ
เรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐาน อยูในระดับมาก ( X  = 4.48 , S.D. = 0.19)  

 
คำสำคัญ : การนิเทศ, การเปนพ่ีเล้ียง , การรวมมือ , ภาษาอังกฤษ , กิจกรรมเปนฐาน  

  
Abstract 

The purpose of this study were 1) to construct and find quality a manual for 
application of mentoring and collaborative supervision concept to improve English 
activities – based learning management ability of elementary school and 2) to study the 
results of application of mentoring and collaborative supervision concept to improve 
English activities – based learning management ability of elementary school. The study was 
organized into 2 phases. Phase 1: construct and find quality a supervision manual and Phase 
2: Study the supervision result. A sample derived from purposive sampling phase 1 
consisted of 15 Primary 3 teachers based on voluntary response and their Primary 3 
students and phase 2 consisted of 30 Primary 3 teachers based on voluntary response and 
their Primary 3 students. The instruments were used to collect data consist of 1) a 
supervision manual 2) a classroom visitation form 3) an achievement test of the elementary 
teachers’ knowledge 4) an evaluation form of English activities – based learning design 5) a 
questionnaire on satisfaction of application supervision concept 6) an achievement test of 
the elementary students’ knowledge 7) an evaluation form of English activities – based 
learning 8) a questionnaire on satisfaction of English activities – based learning and 9) a 
questionnaire on satisfaction of parents and basic education committee. The one group 
pretest - posttest design was utilized in the experimental phase. The data were analyzed by 
using the percentage, average means and standard deviation.  
The results of the study found that: 

1. The developed supervision manual consisted of 5 elements: statement of the 
problems, objectives, content, supervision process, and evaluation. The supervision process 
consisted of 5 steps as follows: 1) identify the problem 2) diagnose the problem 3) develop 
action plan 4) take action and 5) evaluate. 

2. The development of performance results as follow:  
2.1 Knowledge about English activities – based learning after supervision 

was higher than that before supervision and higher than the criterion set at 70 percent.  
2.2 Design skills for English activities – based learning were at the good level 

( X  = 3.28 , S.D. =0.14). 
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2.3 Teachers’ satisfaction with the application of mentoring and collaborative 
supervision concept to improve English activities – based learning management ability at the 
highest level ( X  = 4.64 , S.D. = 0.11). 

2.4 The learning achievement on English activities – based learning after 
learning was higher than the criterion set at 70 percent. 

2.5 English skills after learning by activities – based learning were at the 
high level ( X  = 3.31 , S.D. = 0.24). 

2.6 Students’ satisfaction with the English activities – based learning at the 
highest level ( X  = 4.53 , S.D. = 0.19). 

2.7 The satisfaction of parents and the basic education committees at the 
high level ( X  = 4.48 , S.D. = 0.19). 

 
Key Word (s) : supervision, mentoring, collaborative, English language, activities – 

based learning  
 

บทนำ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 7 มาตรา 52 

กำหนดใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง โดยใหความสำคัญตอการพัฒนาครูซ่ึงทำหนาท่ีหลักดานการเรียนการ
สอนและการสงเสริมการเรียนรูในสถานศึกษาจึงเปนผูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2545) การปฏิรูปการศึกษาจึงเปนความสำคัญในการนำไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนโดยเฉพาะการปฏิรูปครู โรงเรียน
และระบบการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร ท่ีเนนกระบวนการจัดการเรียนรู โดยการปฏิรูปการเรียนรู
ท้ังระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การสรางเสริมสมรรถนะและทักษะ การใชภาษาอังกฤษเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาและสรางองคความรูเพ่ือ
การพัฒนาตน อันจะนำไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขนัของประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาต,ิ 2553) ในป 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลยุทธสงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความม่ันใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
และทักษะในการส่ือสารของครูใหมีสมรรถนะดานการสอนอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมระบบการนิเทศโดย
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูท้ังในโรงเรียนและระหวางโรงเรียน หรือภาคสวนอ่ืนๆ ตาม
ความพรอมของโรงเรียน และสงเสริมการสรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน
ใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560) นโยบายการปฏิรูปการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษจึงปรับกรอบความคิดหลักโดยการยกระดับความสามารถของครูใหมีความสามารถในการ
ออกแบบหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) สภาพปญหาการจัด
การศึกษาท่ีสำคัญ คือ การผลิตครูยังไมเพียงพอในทุกสาขาวิชา ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนครู ครูบางสวนยังมี
มาตรฐานดานความรูไมเพียงพอท่ีจะถายทอดใหกับผูเรียน สงผลใหผลสัมฤทธ์ิในการเรียนและคุณภาพการศึกษา
โดยรวมของประเทศลดลง (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ออนไลน) จากสภาพดังกลาวจึงกำหนดเปน
แนวทางสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ในสวนของการปฏิรูปครู
ยุคใหมภายใตยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษารอบสอง การยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูของครูให
สอดคลองกับวิธีการเรียนรู การฝกอบรมครู ตลอดจนพัฒนาระบบติดตามแกปญหาและชวยเหลือครู และใหมีกลไก
ลการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูท่ีมีการวางแผนอยางเปนระบบและมีความหลากหลายตอบสนองความ
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แตกตาง เพ่ือใหสามารถยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดศึกษา
รูปแบบแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับบริบท เตรียมความพรอมศึกษานิเทศกและ
บุคลากรของเขตพ้ืนท่ีใหมีความรูความเขาใจและสามารถใหคำแนะนำปรึกษาแกสถานศึกษาได (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560) การพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ มีแนวคิดท่ีหลากหลาย วิธีหน่ึงท่ี
นิยมใช คือ การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Activity - Based Learning) เปนวิธีการท่ีเนนการปฏิบัติ
กิจกรรมเพ่ือใหเกิดประสบการณและความรู การแลกเปลี่ยนความเห็นนำไปสูแนวทางปฏิบัติใหม โดยครูผูสอนเปน
ผูจัดกระบวนการเรียนรู ชี้แนะ จัดเตรียมสภาพแวดลอมการเรียนรูท่ีสนุกสนาน นาสนใจใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม 
โดยครูและผูเรียนจะมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูซ่ึงเปนประโยชนตอการเสริมหลักสูตร เน้ือหาสาระ ทักษะการ
สรางทีม เสริมสรางความเชื่อม่ัน การเรียนรูแบบมีสวนรวม การแกปญหาและความผูกพันของผูเรียน (Emaiku, 
2012) การพัฒนาการเรียนการสอนดวยการนิเทศอยางเปนระบบจะชวยสงเสริมและผูปฏิบัติงานใหปฏิบัติ อยาง
ถูกตองและเหมาะสม ตอลดจนปรับปรุงสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย 
(Glickman & et al., 2009)  

เทคนิคหน่ึงของการนิเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและการพัฒนาการเรียนรูของบุคลากร คือ การเปนพ่ีเลี้ยง 
(Mentoring) ซ่ึงผูเปนพ่ีเลี้ยงจะเปนผูมีความรูและประสบการณสูงกวาผูรับการนิเทศ โดยชวยเหลือ แนะนำ            
ใหคำปรึกษาอยางตอเน่ืองในเร่ืองท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน (Blessing F. Adeoye & Lawrence Tomei, 
2014 อางถึงใน กิตติศักดิ์ แกวบุตรดี , 2561) การดูแลใหคำปรึกษาแนะนำเปนการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยูภายในเพ่ือ
นำไปสูอนาคตซ่ึงเปนความสัมพันธในการทำงานรวมกันของบุคคล มีการสงเสริมใหนำไปสูความสำเร็จมากกวาท่ีจะ
ดำเนินไปคนเดียว (Rolfe, 2012) เปนการสงเสริมบุคลากรไดพัฒนา มีความสัมพันธลักษณะพลวัต มีความผูกพัน
กัน ชวยเหลือในการพัฒนาทางวิชาชีพผานเครือขายทางอาชีพ (Moton - Cooper, 2000) ในปจจุบันมีนักวิชาการ
และนักวิจัยไดทำการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับการใชการนิเทศแบบรวมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของครูโดยใชรูปแบบและกระบวนการพ่ีเลี้ยงทางวิชาการเพ่ือชวยใหครูสามารถแกปญหาและพัฒนาการสอนได
ดวยตนเอง (Graham, 2013) ความรวมมือ (Collaboration) เปนคุณลักษณะท่ีสำคัญท่ีทำใหการทำงานรวมกัน 
หรือการทำงานเปนทีมประสบความสำเร็จ ความรวมมือจึงเปนคุณลักษณะท่ีกลุม ทีม หรือองคกร พึงปรารถนา             
ซ่ึงหมายถึง การทำงานรวมกับผูอ่ืน การรวมมือกัน การรวมรูรวมคิด การทำงาน รวมกับผูอ่ืนเพ่ือสรางบางสิ่ง
บางอยางรวมกัน (Croewther, 1996) ซ่ึงพฤติกรรมการทำงานรวมกันของบุคคล กลุมบุคคล และครอบคลุมไปถึง
ความรวมมือขององคกร ซ่ึงประกอบดวยการออกแบบและการจัดลำดับความสำคัญของเปาหมาย เพ่ือนำมาทำ
แผนปฏิบัติการตามเปาหมายท่ีกำหนดไว รวมท้ังมีการประเมินศักยภาพผลการปฏิบัติงานเพ่ือนำผลมาใชในการ
ปรับปรุงงาน สมาชิกทุกคนรวมรับผิดชอบแสวงหาวิธีการ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานและพัฒนาความสัมพันธใน
การทำงานของตน (Cramer, 1998) ขอดีของการสรางความรวมมือ ไดแก การใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เกิดความกาวหนาทางดานนวัตกรรม ดานการพัฒนาทักษะบุคคล การพัฒนาองคความรู โดยการเชื่อมโยง
ทรัพยากรระหวางองคกรตาง ๆ ทำใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากน้ัน ยังทำใหเกิดความตื่นตัวและ
ผลักดันใหเกิดการปรับปรุงวิธีการทำงานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การสื่อสารอยางมีคุณภาพจะสามารถแบงปนขอมูล
ระหวางกันไดอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางองคกร (Ross, 1982) ท้ังน้ี ตัวบงชี้ของ
ความรวมมือ ประกอบดวย 1) การวางแผน 2) การแบงปน และ 3) การดำเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย (Graham 
& Wright, 1999) ซ่ึงผูนิเทศตองเร่ิมงานดวยความสัมพันธท่ีดีทำใหผูรับการนิเทศไววางใจ ชวยเหลือชี้แนะดวย
ความเปนมิตร สรางศรัทธาใหแกผูรับ การนิเทศ สรางสังคมแหงความรูโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ และสราง
ความม่ันใจใหแกผูรับการนิเทศ โดยนำกระบวนการนิเทศสอดแทรกไปกับการปฏิบัติงานปกติ เพ่ือใหเกิดการพัฒนา
และความสำเร็จของงานโดยความรวมมือ รวมใจของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ (สุมน อมรวิวัฒน, 2547) 
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จากสภาพปญหาและแนวคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัยตระหนักถึงความจำเปนในการนิเทศเพ่ือพัฒนา
ครูผูสอนระดับประถมศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐาน โดยนำแนวคิดการเปนพ่ี
เลี้ยง (Mentoring) และการรวมมือ (Collaborative) มาประยุกตใชในกระบวนการนิเทศ เพ่ือใหเกิดการนิเทศ 
ติดตาม รวมคิด ชวยเหลือ แลกเปลี่ยนแบงปนประสบการณจากพ่ีเลี้ยงสูครูผูสอนในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาของผูเรียนไดอยางเหมาะสม อันจะสงผลตอคุณภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษของผูเรียน
ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาและหาคุณภาพคูมือการประยุกตแนวคิดการเปนพ่ีเลี้ยงและการรวมมือในการนิเทศเพ่ือ

พัฒนาความสามารถดานการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐานระดับประถมศึกษา 
2. เพ่ือศึกษาผลการประยุกตแนวคิดการเปนพ่ีเลี้ยงและการรวมมือในการนิเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถ

ดานการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐานระดับประถมศึกษา 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
ผูศึกษาไดกำหนดกรอบแนวคิดจากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 
1. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา  

1.1 กระบวนการนิเทศการศึกษา ของ เวน เค. ฮอย และแพททริค บี. ฟอรไซท ( Wayne K. Hoy and 
Patrick B. Forsyth,1986) ประกอบดวย กระบวนการนิเทศ 5 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นท่ี 1 ระบุปญหา ขั้นท่ี 2 
วินิจฉัยปญหา ขั้นท่ี 3 พัฒนาแผนปฏิบัติการ ขั้นท่ี 4 ลงมือปฏิบัติ ขั้นท่ี 5 ประเมินผล  

1.2 การเปนพ่ีเลี้ยง (Mentoring) ของ มารเลน และแมกเฮนรี (Marlene and McHenry, 2002)  โฮลเดน 
(Holden, 1995) เบลล (Bell, 2000) รูลฟ (Rolfe, 2012) ยัง และคณะ (Young and Others, 1905) มารเลน 
และแมกเฮนร่ี (Marlene and Mchenry, 2002) สวินี (Sweeny, 2008) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน (2553) และวัชรา เลาเรียนดี (2554) ประกอบดวย การดูแล การสอนงาน การเปนผูฝกสอน การเปน
ผูใหคำปรึกษา การแนะนำ การชวยเหลือผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนและการใหขอมูลปอนกลับ  

1.3 การรวมมือ (Collaborative Approach) ของ Dubrin, 1990; London, 1995; Croewther, 1996; 
Graham & Wright, 1999; Weltch and Tulbert, 2000; Jackson and Street, 2005; Dunn & Villani, 2007; 
Graham, 2013; พิสิษฐ เทพไกรวัล; 2554) ตัวบงชี้ความรวมมือ มีดังน้ี  

1) การกำหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จท่ีชัดเจนรวมกัน 
2) การตระหนักรู วิเคราะหปญหา ความตองการ ความจำเปนและตัดสินใจปรับปรุงและพัฒนารวมกัน 
3) การวางแผน วิธีการท่ีเหมาะสมในการจัดการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ดำเนินการเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายรวมกัน  
4) การมีปฏสิัมพันธท่ีดีในการนิเทศ ความไววางใจและเสริมแรงซ่ึงกันและกัน  
5) การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยการใหเกียรติ ยอมรับความคิดเห็นและการเสนอความคิด 

ซ่ึงกันและกัน  
6) การมีสัมพันธภาพและบรรยากาศท่ีดีในการทำงานรวมกัน 
7) การมีสวนรวมในกิจกรรมและรวมมือปฏิบัติกับกลุม หรือ ทีม 
8) การชวยเหลือ แบงปนขอมูลและใชทรัพยากรรวมกัน  
9) การใหขอมูลปอนกลับ ทบทวนผลการปฏิบัติและการประเมินการปฏิบัติรวมกัน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
การดำเนินการแบงเปน 2 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 พัฒนาและหาคุณภาพคูมือการนิเทศ 4 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การวิจัย (Research : R1) : 
ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ วิเคราะหเอกสารและขอมูลพ้ืนฐาน ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development : 
D1) : ออกแบบและพัฒนาคูมือนิเทศโดยยกรางคูมือนิเทศ นำเสนอผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดของคูมือนิเทศ ขั้นตอนท่ี 3 การวิจัย (Research : R2) : ทดลองใชคูมือนิเทศโดยการศึกษานำรอง 
(Pilot study) ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development : D2) : ประเมินผลการใชและปรับปรุงคูมือนิเทศ  

ระยะท่ี 2 ศึกษาผลการประยกุตแนวคดิการเปนพ่ีเลี้ยงและการรวมมือในการนิเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถ 
ดานการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยกิจกรรมเปนฐานระดับประถมศึกษา  

กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย ระยะท่ี 1 ไดแก ครูผูสอนภาษาอังกฤษชัน้ประถมศึกษาปท่ี 3 จำนวน 15 คน 
ท่ีไดมาจากความสมัครใจ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีครูผูสอนเปนกลุมเปาหมาย  

กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย ระยะท่ี 2 ไดแก ครูผูสอนภาษาอังกฤษชัน้ประถมศึกษาปท่ี 3 จำนวน 30 คน 
ท่ีไดมาจากความสมัครใจและไมใชกลุมศึกษานำรอง ระยะท่ี 1 และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีครูผูสอนเปน
กลุมเปาหมาย จำนวน 653 คน ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 371 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวย 1) คูมือนิเทศ 2) แบบเยี่ยมชั้นเรียน 3) แบบทดสอบความรู
เก่ียวกับการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐาน 4) แบบประเมินทักษะการออกแบบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐาน 5) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอ การประยุกตแนวคิดการเปนพ่ีเลี้ยงและ
การรวมมือในการนิเทศ 6) แบบทดสอบความรูนักเรียน 7) แบบประเมินทักษะผูเรียน 8) แบบประเมินความพึง
พอใจของผูเรียน 9) แบบประเมินความพึงพอใจของผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูวิจัยใชกลุมสนใจ ในการทดลอง           
ใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียวทดสอบกอนและหลัง (One Group Pretest - Posttest Design)  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

1. หลักการ แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกับ  
    การนิเทศ 
2. หลักการ แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกับ  
    การเปนพ่ีเลี้ยง 
3. หลักการ แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกับ  
    การรวมมือ 
4. การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ  
    โดยใชกิจกรรมเปนฐาน 
 
 
 

ผลท่ีเกิดกับครูผูสอนภาษาอังกฤษ 
ระดับประถมศึกษา 

1. ความรู 
2. ทักษะการออกแบบการเรียนรู 
3. ความพึงพอใจ 

 
 

1. ผลท่ีเกิดกับผูเรียนระดับประถมศึกษา 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
1.2 ทักษะ 
1.3 ความพึงพอใจ 

2. ความพึงพอใจของผูปกครองและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาและหาคุณภาพคูมือนิเทศ 

ไดคูมือการประยุกตแนวคิดการเปนพ่ีเลี้ยงและการรวมมือในการนิเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการ
จัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐานระดับประถมศึกษา ท่ีพัฒนาขึ้นมีองคประกอบ ดังน้ี                       
1) ความสำคัญและความเปนมา 2) หลักการ 3) วัตถุประสงค 4) เน้ือหา 5) กระบวนการนิเทศ 6) การวัดผลและ
การประเมินผล 7) ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู โดยมีกระบวนการนิเทศ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ระบุปญหา ขั้นท่ี 2 
วินิจฉัยปญหา ขั้นท่ี 3 พัฒนาแผนปฏิบัติการ ขั้นท่ี 4 ลงมือปฏิบัติ ขั้นท่ี 5 ประเมินผล  

ผลการประเมินคูมือนิเทศ โดยการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ พบวา คูมือการประยุกตแนวคิด
การเปนพ่ีเล้ียงและการรวมมือในการนิเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใช
กิจกรรมเปนฐานระดับประถมศึกษามีความเหมาะสม สอดคลองกันทุกองคประกอบและมีความเปนไปไดอยูใน
ระดับมากท่ีสุด สามารถนำไปใชในการนิเทศได  
2. ผลการนำคูมือนิเทศไปใช สรุปไดดังน้ี 

2.1 ความรูเก่ียวกับการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐาน ของครูผูสอนระดับประถมศึกษา 
คะแนนทดสอบหลังการนิเทศสูงกวากอนการนิเทศ และมีคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 ตามเกณฑท่ีกำหนดไว  

2.2 ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐาน ของครูผูสอน
ระดับประถมศึกษา อยูในระดับมาก ( X  = 3.28 , S.D. =0.14) 

2.3 ความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอการประยุกตแนวคิดการเปนพ่ีเลี้ยงและการรวมมือ ในการนิเทศเพ่ือ
พัฒนาความสามารถดานการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐานระดับประถมศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด 
( X  = 4.64 , S.D. = 0.11) 

2.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 หลังการเรียนรูภาษาอังกฤษ
โดยใชกิจกรรมเปนฐานสูงกวากอนเรียน และมีคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 ตามเกณฑท่ีกำหนดไว  

2.5 ทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใช
กิจกรรมเปนฐาน อยูในระดับมาก ( X  = 3.31 , S.D. = 0.24) 

2.6 ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐาน อยูในระดับ
มากท่ีสุด ( X  = 4.53 , S.D. = 0.19) 

2.7 ความพึงพอใจของผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีตอการจัด การเรียนรู
ภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐาน อยูในระดับมาก ( X  = 4.48 , S.D. = 0.19) 

 

อภิปรายผล  
การอภิปรายผลการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยกลาวถึงประเด็นสำคัญท่ีพบในการศึกษา ตามวัตถุประสงคเฉพาะ

ของการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
1. ผลการพัฒนาคูมือ ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคณุวุฒมีิความเห็นสอดคลองกันวาการการประยุกตแนวคิดการ

เปนพ่ีเลี้ยงและการรวมมือในการนิเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม
เปนฐานระดับประถมศึกษา มีความเหมาะสม มีความเปนไปได มีความถูกตองครอบคลุมสอดคลองกับหลักการ 
แนวคิด และทฤษฎีตามกรอบแนวคิดการวิจัย และมีความเปนรูปธรรมสามารถนำไปใชไดจริง อีกท้ัง แตละสวนท่ี
ปรากฏในคูมือนิเทศมีความเชื่อมโยง สอดคลองกัน การกำหนดบทบาทของพ่ีเลี้ยงชัดเจน กระบวนการนิเทศมี
กิจกรรมท่ีเหมาะสม ทุกกิจกรรมมาจากพ้ืนฐานแนวคิดของการนิเทศการศึกษาจึงมีความเปนไปไดในการนำมาใชใน
การนิเทศการจัดการเรียนรูของครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ การพัฒนาคูมือการ
นิเทศผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการ ตลอดจนการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการนิเทศ 
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การเปนพ่ีเล้ียงและการรวมมือนำมาสังเคราะหและพัฒนาเปนคูมือนิเทศท่ีมีความสัมพันธสอดคลองกันอยางเปน
ระบบ ทำใหคูมือมีความสอดคลอง ความเหมาะสมและความเปนไปได  

2. ผลการนำคูมือไปใช 
2.1 ความรูของครูผูสอนภาษาอังกฤษเก่ียวกับการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐาน 

หลังการนิเทศสูงกวากอนการนิเทศ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ กอนการนิเทศคณะพ่ีเลี้ยงไดประชุมเชิงปฏิบัติการสราง
ความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมท่ีหลากหลาย ไดแก การบรรยาย การสาธิต การใหฝก
ปฏิบัติออกแบบการเรียนรู การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการปฏิบัติกิจกรรมกลุมยอย ระหวางการนิเทศพ่ีเลี้ยง
รวมคิดแนะนำการจัดการเรียนรู รวมแกปญหา ใหกำลังใจ และใหขอมูลปอนกลับเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง
รวมกัน สอดคลองกับ แฮริส (Harris, 1985) ท่ีมีความเห็นวา กิจกรรมกลุมขนาดเล็กจะสรางปฏิสัมพันธและเปด
โอกาสใหสมาชิกกลุมไดแสดงความคิดเห็นรวมกันอยางอิสระ รวมแกปญหา ใหความสนใจในหัวขอความรูและ
ขอแนะนำ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ (2557) ท่ีพบวา ความรูของนักศึกษาวิชาชีพครู
หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนการโคชและการดูแลใหคำปรึกษาแนะนำสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 

2.2 ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐาน             
ของครูผูสอนระดับประถมศึกษา อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ ผูนิเทศปฏิบัติตามขั้นตอนอยางเปนระบบตาม
คูมือการประยุกตแนวคิดการเปนพ่ีเลี้ยงและการรวมมือในการนิเทศ โดยใชกิจกรรมนิเทศท่ีหลากหลาย และจัดทำ
เอกสารแนวการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมใหผูรับการนิเทศมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูของพ่ีเลี้ยงท้ังแบบ
เปนทางการและไมเปนทางการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางภาคเรียน ทำใหผูรับการนิเทศได
แลกเปลี่ยนประสบการณกับพ่ีเลี้ยงอยางตอเน่ือง ดังท่ี สงัด อุทรานันท (2530) ใหความเห็นวา การนิเทศจะประสบ
ความสำเร็จไดจำเปนตองมีกระบวนการนิเทศท่ีดำเนินการเปนขั้นตอนอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดการพัฒนา ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู สอดคลองกับผลการวิจัยของ ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ 
(2557) พบวา ความสามารถในการจัดการเรียนรูของนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
เนนการโคชและการดูแลใหคำปรึกษาแนะนำพัฒนาขึ้นในชวงเวลาระหวางเรียน ระยะท่ี 1-4 จากระดับปานกลาง
เปนระดับมาก ในดานการเขียนแผนการจัดการเรียนรูและการจัดการเรียนรู  

2.3 ความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอการประยุกตแนวคิดการเปนพ่ีเลี้ยงและการรวมมือในการ
นิเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐานระดับประถมศึกษา อยูใน
ระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูนิเทศปฏิบัติตามแนวทางและพฤติกรรมบงชี้ของการเปนพ่ีเลี้ยงและการมี
สวนรวมทุกขั้นตอน อีกท้ัง พ่ีเลี้ยงเปนผูมีทักษะและประสบการณดานการนิเทศทำใหรูความแตกตางของผูรับการ
นิเทศแตละคนและนำมาใชในสถานการณขณะปฏิบัติหนาท่ีพ่ีเลี้ยงไดเหมาะสมกับบริบทของผูรับการนิเทศ เชน 
การยกตัวอยางและใหคำแนะนำท่ีชัดเจนนำสูการปฏิบัติไดงาย ดังท่ี แกรแฮม (Graham, 2013) มีความเห็นวา
กระบวนการพ่ีเลี้ยงทางวิชาการชวยใหครูสามารถแกปญหาและพัฒนาการสอนไดดวยตนเอง อีกท้ัง โครวเธอร 
(Croewther, 1996) ใหความเห็นท่ีสอดคลองกันวาความรวมมือ เปนพฤติกรรมการทำงานรวมกันเพ่ือนำผลมาใช
ในการปรับปรุงงาน รวมรับผิดชอบแสวงหาวิธีการ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานและพัฒนาความสัมพันธในการ
ทำงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ จ้ีเพ็ชร. (2561). ท่ีพบวา ผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจตอการนิเทศ
แบบสอนแนะและการเปนพ่ีเลี้ยง ในระดับมากท่ีสุด ไดแก การไดทราบจุดมุงหมายท่ีใหครูผูรับการนิเทศประเมิน
ตนเอง การท่ีไดเลาถึงการประเมินการสอนและผลงานของตนเอง การท่ีไดบอกเลาถึงสาเหตุท่ีทำใหผลงานตกต่ำ 
การเปดใจรับฟง การใหคำชี้แนะ การรวมกันทบทวนเปาหมาย การแกปญหาและพัฒนารวมกันของครูผูรับการ
นิเทศและผูนิเทศ  
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2.4 ความรูภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลัง การจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐานหลังการนิเทศสูงกวากอนการนิเทศ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ ผูเรียนไดเรียนรูและใช
ภาษาจากการปฏิบัติกิจกรรมหลากหลายรวมกับเพ่ือนในลักษณะเปนกลุมและเปนคูในลักษณะเพ่ือนคนท่ีเกงชวย
เพ่ือนคนท่ีออนกวา กิจกรรมกระตุนความสนใจของผูเรียนใหใชทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบัติ กอนท่ีครูผูสอนจะ
เร่ิมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละชั่วโมงไดทบทวนความรูหรือประสบการณเดิมหรือตรวจสอบความรูเดิมของผู
เรียนดวยสื่อและวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูเรียนกอนนำสูเน้ือหาใหม และเม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรม
แตละหนวยการเรียนรูผูเรียนไดประยุกตใชความรูและทักษะทางภาษาท่ีไดเรียนรูมาทำชิ้นงานเกิดผลสำเร็จเปน
ความภาคภูมิใจ สอดคลองกับงานวิจัยของ วรางคณา เคาอน (2560) ท่ีไดพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนขั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โดยใชสถานการณเปนฐานในการเรียนรู พบวา คะแนนทดสอบหลังเรียนของ
นักเรียนสูงกวากอนเรียน  

2.5 ทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนชั้นประถมศกึษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดย
ใชกิจกรรมเปนฐาน อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก การจัดกิจกรรมเปนลักษณะเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
ครูผูสอนสรางกิจกรรม ผลิตสื่อและจัดสถานการณท่ีหลากหลายใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติจริง      
โดยเนนการจัดกิจกรรมเร่ิมจากการฟง การพูด การอาน และการเขียนตามลำดับ จนเกิดความรูความเขาใจและมี
ทักษะทางภาษาตามเปาหมาและสามารถใชภาษาไดดวยตนเอง ทุกกิจกรรมท่ีผูเรียนฝกปฏิบัติทักษะทางภาษาจะ
ถูกนำไปใชในการทำชิ้นงานประจำหนวยการเรียนรู และในแตละกิจกรรมครูผูสอนไดประเมินทักษะทางภาษาของ   
ผูเรียนแตละคนในลักษณะของการประเมินสภาพจริงเก็บเปนคะแนนสะสมรวมกับคะแนนชิ้นงานประจำหนวยการ
เรียนรูและนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ ดังท่ี เอไมกุ (Emaiku, 2012) เห็นวาการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐานเปน
วิธีการท่ีเนนการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือใหเกิดประสบการณและความรู การแลกเปลี่ยนความเห็นนำไปสูแนวทางปฏิบัติ
ใหม โดยครูผูสอนเปนผูจัดกระบวนการเรียนรู ชี้แนะ จัดเตรียมสภาพแวดลอมการเรียนรูท่ีสนุกสนาน นาสนใจให
ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม โดยครูและผูเรียนจะมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูซ่ึงเปนประโยชนตอการเสริมหลักสูตร 
เน้ือหาสาระ ทักษะการสรางทีม เสริมสรางความเชื่อม่ัน การเรียนรูแบบมีสวนรวม การแกปญหาและความผูกพัน
ของผูเรียน สอดคลองกับผลการวิจัย ของ วาท่ีรอยตรีหญิง ศิริวรรณ เพียรการ. (2561) เร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) เพ่ือสงเสริมการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 พบวา พฤติกรรมการเรียนรูการอานจับใจความภาษาอังกฤษรายบุคคล อยูในระดับดีมาก               
คิดเปนรอยละ 80.95 อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 19.05 พฤติกรรมรายกลุม อยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 
75.00 อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 25.00 

2.6 ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูการภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐาน 
อยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ครูผูสอนไดนำขอเสนอแนะจากพ่ีเลี้ยงมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษท่ีมุงใหผูเรียนเปนผูมีบทบาทโดยตรงในการปฏิบัตอิยางมีลำดับขั้นผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน การ
ฟงเพลงแลวบันทึกคำศัพท การพูดออกเสียงตามสื่อ การอานแลวตอบคำถาม การเขียนประโยคสนทนาในการตูน 
เปนตน ทำใหเกิดการกระตุนความสนใจของผูเรียน ผูเรียนมีบทบาทในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะภาษา
มากขึ้น ครูผูสอนเปนผูวางแผนและออกแบบและนำสูการเร่ิมปฏิบัติกิจกรรม สังเกตการใชภาษาของผูเรียน ให
คำแนะนำระหวางปฏิบัติกิจกรรมเม่ือผูเรียนติดขัดในการใชภาษา และใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียนหลังประเมินการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางภาษา สอดคลองกับงานวิจัยของ วรางคณา เคาอน. (2560) ท่ีพบวา นักเรียนขั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
มีความพึงพอใจตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชสถานการณเปนฐานในการเรียนรู อยูในระดับมาก  
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2.7 ความพึงพอใจของผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีตอการจัดการ
เรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐาน อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบริหารไดสนับสนุนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามความตองการของผูปกครอง และรวมสังเกตการนิเทศรวมกับคณะพ่ีเลี้ยง
ซ่ึงเปนผู มีประสบการณในการนิเทศ โดยรวมรับฟงการสะทอนผลและใหขอมูลปอนกลับทำใหทราบการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของครูผูสอนและไดประชาสัมพันธผลงานความสำเร็จและรายงานผลการ
เรียนของผู เรียนในการแขงขันทักษะภาษาอังกฤษในเว็บไซตและ Facebook โรงเรียน กลุม line ใหกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองไดรับทราบอยางตอเน่ือง สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภารี คลองดี (2559) 
พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนทีมีตอการจัดการศึกษา ดานการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปนอย คือ ครูมีความรูความสามารถในการสอนแตละกลุมสาระและการจัดกิจกรรม
ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจยัไปใช 

1. ผูนิเทศท่ีประสงคท่ีจะนำการประยุกตใชการเปนพ่ีเลี้ยงและการรวมมือในการนิเทศน้ีไปใช ควรศึกษา
องคประกอบของการนิเทศใหเขาใจเปนอยางดีกอนนำไปใชจริงในการนิเทศ ซ่ึงผูนิเทศสามารถศึกษารายละเอียด
เก่ียวกับกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน สิ่งท่ีผูนิเทศตองเตรียมกอนการนิเทศ รวมถึงบทบาทของผูนิเทศในฐานะพ่ีเลี้ยง และ
บทบาทของผูรับการนิเทศไดในคูมือนิเทศ เพ่ือเปนแนวปฏิบัติตามวัตถุประสงค 

 2. การศึกษาบริบทและสภาพปญหากอนการนิเทศ จะทำใหสามารถจัดลำดับความสำคัญของประเด็น
การนิเทศ กำหนดกิจกรรม วิธีการนิเทศท่ีเหมาะสม ทำใหเห็นแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนและเปนระบบท้ังในสวน
ของผูนิเทศท่ีเปนพ่ีเลี้ยงและผูรับการนิเทศ  

3. การประชุมเตรียมความพรอมกอนการนิเทศของคณะพ่ีเลี้ยงมีความจำเปนอยางยิ่งเพ่ือใหเกิดความ
เขาใจท่ีตรงกันในเปาหมาย ตัวบงชี้ความสำเร็จ กิจกรรมนิเทศและเคร่ืองมือนิเทศ แมพ่ีเลี้ยงจะเปนผูมีประสบการณ
และผลสำเร็จจากการนิเทศในโรงเรียนของตนเองมาแลว แตเน่ืองจากพ่ีเลี้ยงมาจากโรงเรียนท่ีมีขนาดและบริบท
ตางกันอาจเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อน  

4. การดำเนินการหลังการนิเทศควรใหครูผูรับการนิเทศไดทบทวนภารกิจของตนเอง และสะทอนผล
เก่ียวกับสิ่งท่ีตนเองพึงพอใจและควรพัฒนาดวยตนเอง และวิเคราะหการปฏิบัติของตนเอง จะทำใหรูสึกเปดใจ กลา
แสดงความคิดเห็น และสรางความเขาใจรวมกับผูนิเทศท่ีเปนพ่ีเลี้ยง เพ่ือวางแผนรวมกันในการพัฒนา ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรูคร้ังตอไป  

5. การใชหลักการเปนพ่ีเลี้ยงและการรวมมือสงเสริมบรรยากาศท่ีดีในการนิเทศ ท้ังน้ี การเปนพ่ีเลี้ยงอาจ
ใชสื่อเทคโนโลยีหรือเครือขายสังคมออนไลนมาใชใหมากขึ้นรวมกับการพบแบบเผชญิหนา ณ สถานท่ีปฏิบัติงานจริง 
ซ่ึงจะเกิดความสะดวกกับผูรับการนิเทศท่ีอาจมีขอปรึกษาระหวางปฏิบัติงาน ทำใหเกิดการปรับปรุงและการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูไดเปนปจจุบัน  
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. การประยุกตแนวคิดการเปนพ่ีเลี้ยงและการรวมมือในการนิเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการจัดการ
เรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเปนฐานระดับประถมศึกษา มุงสงเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษตามลำดับขั้นการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา เร่ิมจากการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
ดังน้ัน ควรมีการศึกษาเชิงลึกเฉพาะทักษะทางภาษาอังกฤษอยางใดอยางหน่ึง ใหเหมาะกับมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัดในระดับชั้นท่ีสูงขึ้น  
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2. ควรตอยอดการนำแนวคิดการเปนพ่ีเลี้ยงและการรวมมือไปใชเฉพาะสวนเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูภาษาอังกฤษดานวิธีสอนภาษาอังกฤษ หรือ เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ หรือกลวิธีการสอน เพ่ือใหการ
จัดการเรียนรูมีคุณภาพและไดนวัตกรรมใหมท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติวิชาท่ีหลากหลาย 

3. ควรศึกษารูปแบบการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษจากพ่ีเลี้ยงท่ีมีประสบการณ หรือ 
ผูเชี่ยวชาญ หรือ ครูผูสอนท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับดานการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเทคโนโลยีหรือผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต เพ่ือใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคดิจิทัล  
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บทคัดยอ  
 การจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเปนสวนสำคัญในการสงเสริมพลเมืองของสังคมใหมีพื้นฐานความเปน
พลเมืองที ่เหมาะสมกับบริบทของแตละสังคม และมีความพรอมสภาพทางสังคมที ่เปลี ่ยนแปลงไดเสมอตาม
สถานการณโลก สำหรับสังคมไทยน้ันการจัดหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงนำเอาหลักการแนวคิดตาง ๆ 
ประยุกตในการจัดการหลักสูตรอยูอยางตอเน่ือง และในปจจุบันหลักสูตรสถานศึกษาไดปรับปรุงตามแนวนโยบาย
ไทยแลนด 4.0 โดยมุงเนนในการนำศาสตรพระราชาในพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร รัชกาลท่ี 9 มาเปนแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูและมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู
กันไป รวมทั้งการกำหนดยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะเพื่อรองรับในยุคศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
แนวคิดศาสตรพระราชาไมไดเปนเร่ืองใหมหรือไกลตัวสำหรับสังคมไทย แตไดมีการนำรองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงซ่ึงตอมาเปนสวนหน่ึงของแนวคิดศาสตรพระราชา เขาสูหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 เปนตนมา 
นับวาเปนการนำรองศาสตรพระราชาเขาสูหลักสูตรสถานศึกษาจวบจนปจจุบันนับเปนระยะเวลาเกือบ 20 ป 
สะทอนใหเห็นวาหลักสูตรสถานศึกษาไดสอดแทรกศาสตรพระราชาดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง แตทั้งนี้การพัฒนา
สงเสริมผูเรียนตามศาสตรพระราชาผานหลักสูตรสถานศึกษาจะประสบผลสำเร็จระดับใดยอมขึ้นกับผูนำไปปฏิบัติ 
คือ ครูผูสอน ท่ีทำหนาท่ีถายทอดองคความรูวิชาการและการบูรณาการศาสตรพระราชาสูผูเรียน และผูเรียนน่ันเอง
คือสิ่งที่สะทอนผลของการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่เปนรูปธรรมชัดที่สุดในการนำไปใชในการดำเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานความเปนพลเมืองท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทยไดมากนอยเพียงใด 
 
คำสำคัญ : ศาสตรพระราชา ,หลักสูตรสถานศึกษา, สถานศึกษาพอเพียง 
 
Abstract 

The school curriculum management is an important part of promoting citizenship with 
the basic citizenship that is appropriate for each society and to be ready to deal with the 
changing social conditions of the world. The curriculum of educational institutions in Thai 
society has continuously developed and applied various principles and concepts in curriculum 
management. At present, the school curriculum has been improved in accordance with the 
Thailand 4.0 policy, focusing on bringing the King's Philosophy of His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej Rama 9 into the concept of teaching and learning. For the learners to 
have knowledge and morality together. As well as formulating educational strategies for 
learners to have skills to prepare for the 21st century, especially the concept of the King's 
Philosophy, which is not a new issue for Thai society. But the sufficiency economy has been 
introduced as part of the concept of the King's Philosophy into the basic education curriculum 
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2544  B.E., which is a part of the King's Philosophy for the past 20  years, reflecting the 
curriculum of the educational institutes, constantly inserting various aspects of the King's 
Philosophy. However, the success of the development of the learners according to the King's 
Philosophy through the school curriculum will depend on the worker, the teacher who is 
responsible for transferring academic knowledge and integrating the King's Philosophy to the 
learners. However, the success of the development of the learners according to the King's 
science through the school curriculum will depend on the worker, the teacher who is 
responsible for transferring academic knowledge and integrating the King's Philosophy to the 
learners. And students, which is a reflection of school curriculum management clearly for 
use in daily life and being a citizen suitable for Thailand. 

 
Keywords : The King's Philosophy, School Curriculum, Sufficiency School 
 

บทนำ 
ศาสตรพระราชาเปนศาสตรท่ีสังคมไทยไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ผานพระราชดำริ พระบรมราโชวาท พระราชกรณียกิจนานับประการ จนเกิด
เปนศาสตรท่ีมีการผสมผสานระหวางความรูเดิมท่ีมีอยูของภูมิปญญาพ้ืนบานโดยนำมาบูรณาการกับองคความรูใน
ปจจุบันที่มีความทันสมัย ดังพระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (2554) ความตอนหน่ึงจากหนังสือพระมหากษัตริยนักพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขสูปวงประชา ความวา 
“เปาหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของคน โดยไมทำลายสิ่งแวดลอม ใหคนมีความสุข โดยตอง
คำนึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม แมวาวิธีการพัฒนามี
หลากหลาย แตท่ีสำคัญคือนักพัฒนาจะตองมีความรัก ความหวงใย ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพ่ือนมนุษย 
จะเห็นไดวาการพัฒนาเกี่ยวของกับมนุษยชาติและเปนเรื่องของจิตใจ” และหลัการทรงงานของพระองคทานท่ี
สัมพันธกับศาสตรพระราชา นั่นคือ หลักการเขาใจ เขาถึง พัฒนา ดังคำกลาวของ สุเมธ ตันติเวชกุล (2554) 
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กลาววา กอนจะทำอะไร ตองมีความเขาใจภูมิประเทศ ผูคน ท้ังทางดานกายภาพ ดาน
จารีตประเพณีและวัฒนธรรม เปนตน และระหวางการดำเนินการตองทำใหผูท่ีรวมงาน “เขาใจ” กันและกันไมใช
เขาใจเพียงฝายใดฝายหน่ึง เม่ือเขาใจแลวตอง “เขาถึง” เชนกัน เพ่ือใหนำไปสูการปฏิบัติใหได และเม่ือเขาถึงแลว 
จะตองทำอยางไรก็ตามใหเขาอยากเขาถึงเราดวย และกลาวถึงหลักการทางงานที่ตองระเบิดจากขางใน พระองค
ทรงเนนการพัฒนาจุดแข็ง ของตัวเองในเร่ืองของการระเบิดจากขางใน และการสรางภูมิสังคมเหมือนภูมิคุมกันตน 
โดยเฉพาะเม่ือประเทศไทยมีจุดแข็งจากการเปนเมืองเกษตรกรรมท่ีอุดมสมบูรณ แตกลับไปมุงพัฒนาอุตสาหกรรมท่ี
ไมมีเทคโนโลยีเปนของตัวเอง ซึ่งหลักการดังกลาวนั้น เปนหลักการทรงงาน 23 ขอ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(2551) ไดนอมนำ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 นำมาจัดพิมพเผยแพร ประกอบดวย 1. ศึกษาขอมูลอยาง
เปนระบบ 2. ระเบิดจากขางใน 3. แกปญหาจากจุดเล็ก 4. ทำตามลำดับขั้น 5. ภูมิสังคม 6. องครวม 7. ไมติดตำรา 
8. ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด 9. ทำใหงาย 10. การมีสวนรวม 11. ประโยชนสวนรวม 12. บริการท่ีจุดเดียว 
13. ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ 14. ใชอธรรมปราบอธรรม 15. ปลูกปาในใจคน 16. ขาดทุนคือกำไร 17. การพ่ึงตนเอง 
18. พออยู พอกิน 19. เศรษฐกิจพอเพียง 20. ความซื่อสัตย สุจริต จริงใจตอกัน 21. ทำงานอยางมีความสุข           
22. ความเพียร 23. รู รัก สามัคคี  
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แมกระท่ังในแนวนโยบายระดับประเทศ ภาครัฐจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
พ.ศ. 2560-2564 ไดนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเปนสวนหน่ึงของศาสตรพระราชามาเปนปรัชญา
ในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื ่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 9-11 โดยสำนัก
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.) ไดจัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป        
(พ.ศ. 2561-2580) (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ซึ่งเปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และ
กำหนดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมไปถึงการปรับโครงสราง
ประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศเพ่ือมุงสูความม่ังคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน สำหรับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไดถูกนำบรรจุพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
กำหนดวิสัยทัศนไววา คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุข
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี ่ยนแปลงของโลกศตวรรษที ่ 21 และกำหนด                  
6 เปาหมายหลัก ไดแก เปาหมายท่ี 1 การเขาถึงโอกาสทางการศึกษษ (Access) เปาหมายท่ี 2 ความเทาเทียมทาง
การศึกษา (Equity) เปาหมายที ่ 3 คุณภาพการศึกษา (Quality) เปาหมายที ่ 4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
เปาหมายที่ 5 การตอบโจทยบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง (Relevancy) เปาหมายที่ 6 ทั้งนี้ไดกำหนดตัวชี้วัด อาทิ
เชน โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสถานศึกษา โครงการสงเสริมและสนับสนุนเครือขายการศึกษาในการจัดการศึกษาใน
พื้นที่ อาทิ สมัชชาการศึกษาหรือสภาการศึกษาจังหวัดหรือสถาบัน และองคกรตาง ๆ  ในสังคม โครงการพัฒนา
ระบบบัญชีสถานศึกษาและระบบการเงินผานเทคโนโลยีดิจิทัล โครงการพัฒนาระบบการเงินเพ่ือการศึกษาสำหรับ
การศึกษาเอกชน  

ซ่ึงการวางแผนการศึกษาแหงชาติดังกลาว สังเกตไดในการนำศาสตรพระราชาเปนแกนหลักในแนวโยบาย 
และกำหนดตัวชี้วัดเพื ่อวัดประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในทุกระดับ ซึ่งตองอาศัย
ผูบริหารสถานศึกษาที่ตองมีความรูความเขาใจ มีทักษะ ความสามรถตามมาตรฐานวิชาชีพครู เรียนรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถประยุกตวิธีการนวัตกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิธิภาพ รวมไปถึงมีคุณธรรม
จริยธรรมทั้งดานบริหารและวิชาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องความรูคูคุณธรรม และตอง
ถายทอดแนวคิดหลักการไปยังครูผูสอน บุคลากรในสถานศึกษานั้น ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถนำไป
ปฏิบัติในกรอบเดียวกันเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพกับผูเรียนมากท่ีสุดน่ันเอง 

ท้ังน้ีศาสตรพระราชาจะเกิดประโยชนเพียงใดในการนำเขาสูการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาจำเปนตองมี
การศึกษาวางแผนงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพเสียกอน จึงนำศาสตรพระราชามาบรรจุไวให
เกิดความสอดคลองกับหลักสูตรศถานศึกษาเดิม ดังหลักการของศาสตรพระราชาในการนำสิ่งที่มีอยูเดิมพัฒนา
รวมกับสิ่งใหมท่ีใหเกิดผลท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังน้ัน การสงเสริมผูเรียนตามศาสตรพระราชาผานหลักสูตร
สถานศึกษาจึงเปนสิ่งท่ีตองไดรับความรวมมือท้ังจากผูบริหารและบุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือเกิดความเขาใจและสามารถปฏิบัติดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันน่ันเอง 

 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับศาสตรพระราชา 
หากตองนำแนวคิดแนวปฏิบัติใดเขาสูการจัดการเรียนสอนน้ัน การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาจึง

ถือเปนสิ่งท่ีจำเปนตองไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง เพ่ือทำใหผูเรียนไดรับการถายทอดองคความรูท่ีสามารถนำไป
พัฒนาตนเองดานตาง ๆ และตองพัฒนาใหทันกับกระแสโลกที ่เปลี ่ยนแปลงเสมอดวยเชนกัน ซึ่งกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2544) กลาวถึงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน คือ พันธกิจหรือภาระหนาท่ีท่ีสถานศึกษาและ
ชุมชนรวมกันในการพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสมกับยุคสมัย โดยกำหนดเปนวิสัยทัศน เปาหมาย มาตรฐานการเรียนรู 
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สาระการเรียนรูและผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เพ่ือใหครูทุกคนนำไปออกแบบการเรียนการสอนมีการวางแผนรวมกัน
ทั้งสถานศึกษาเปนหลักสูตรที่ครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษาทุกดานของสถานศึกษา สำหรับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาของไทยมุงเนนตองการกระจายอำนาจใหกับโรงเรียนสามารถตัดสินใจเก่ียวกับหลักสูตรไดเอง 
โดยหลักการทั่วไปของขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่นำมาอางอิงแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาหลักสตูร
อยางแพรหลายในการวงการศึกษาของไทย คือ หลักการของทาบา (1962) นักพัฒนาหลักสูตรชาวอเมริกัน ไดเสนอ
วา โรงเรียนควรเปนผูจัดทำหลักสูตรเอง โดยยึดหลักการดำเนินการจากระดับลางหรือระดับรากหญา ทาบามีความ
เชื่อวาครูในโรงเรียนซ่ึงเปนผูสอนโดยตรงควรจะเปนผูจัดทำหลักสูตรเองมากกวาสวนกลางหรือเจาหนาท่ีระดับสูง
เปนผูจัดทำและจัดสงมาให และครูควรจะเร่ิมกระบวนการพัฒนาหลักสูตรจากการสรางหนวยการเรียนการสอนใน
เน้ือหาเฉพาะสำหรับเด็กในโรงเรียนกอน ท้ังน้ีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของทาบา แบงเปน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. การผลิตหนวยการเรียนการสอนหรือหลักสูตรเฉพาะรายวิชา การดำเนินการจะเปนไปในลักษณะนำ
รองกระบวนการจัดทำหลักสูตรในลักษณะหนวยการเรียนหรือหลักสูตรเฉพาะรายวิชา  

2. การนำหลักสูตรหรือหนวยการเรียนไปทดลองใช เม่ือคณะผูรับผิดชอบหลักสูตรไดจัดทำหลักสูตรและ
เอกสารประกอบหลักสูตรในรูปของสื่อหรือบทเรียนตาง ๆ เรียบรอยแลว คณะครูจะนำเอกสารหลักสูตรเหลาน้ันไป
ทดลองสอนในชั้นเรียนท่ีรับผิดชอบ พรอมท้ังสังเกต วิเคราะหและเก็บรวบรวมผลการใชหลักสูตรและการจัดกิจการ
รมในชั้นเรียน เพ่ือเปนขอมูลสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรใหสมบูรณขึ้นตอไป 

3. การปรับปรุงเน้ือหาในหลักสูตรใหสอดคลองกัน ในขั้นตอนน้ีจะตองปรับหนวยการเรียนหรือหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนอยางแทจริง โดยพิจารณาความสอดคลองระหวางความสามารถของผูเรียน
กับทรัพยากรท่ีโรงเรียนมีอยูและกับพฤติกรรมการสอนของครู มีการรวบรวมขอจำกัดตาง ๆ ท่ีไดจากการทดลองไว
ในคูมือครู เพ่ือจะใชเปนขอสังเกตและแนวทางท่ีจะชวยใหครูไดจัดกิจกรรม การสอนอยางรอบคอบ 

4. การพัฒนากรอบงาน ภายหลังจากจัดทำบทเรียนหรือหลักสูตรรายวิชาตาง ๆ  จำนวนหนึ่งแลว ผูพัฒนา
หลักสูตรจะตองตรวจสอบหลักสูตรและสื่อในแตละหนวยหรือแตละรายวิชา ในประเด็นของความเหมาะสมและความ
เพียงพอของขอบขายเนื้อหา และความเหมาะสมของการจัดลำดับเนื ้อหา ครูหรือผูเชี่ยวชาญทางดานการพัฒนา
หลักสูตรจะตองรับผิดชอบจัดทำหลักการและเหตุผลของหลักสูตรโดยดำเนินการผานกระบวนการการพัฒนากรอบงาน 

5. การนำหลักสูตรไปใชและเผยแพร เพื่อใหครูที่เกี่ยวของนำหลักสูตรไปใชจริงในระดับหองเรียนอยาง
ไดผล จำเปนท่ีผูบริหารจะตองจัดฝกอบรมครูประจำการอยางเหมาะสม 

สำหรับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรสถาศึกษาของไทยที่เปนที่นิยมนั้น ไดนำแนวคิดการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management) (อุทัย บุญประเสริฐ, 2546) เปนแนวคิดที่ริเริ่มในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในชวงทศวรรษที่ 1980 แลวแพรหลายไปยังประเทศอื่น แนวคิดนี้มีความเชื่อมโยงกับการปฏิรูป
การศึกษาและการกระจายอำนาจทางการศึกษา ซึ่งเกิดจากความไมพอใจของผูเกี่ยวของกับระบบการบริหารจัด
การศึกษาของรัฐ มีการศึกษาและผลักดันใหเกิดนโยบายท่ีชัดเจนและตอเน่ือง ถูกนำมาใชในประเทศไทยตามสาระ
บัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยมีหลักการสำคัญ ดังน้ี 

1. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) ซ่ึงเปนการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาจากกระทรวง
และสวนกลางไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด โดยมีความเชื่อวาโรงเรียนเปนหนวยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการศึกษาเด็ก 

2. หลักการมีสวนรวม (Participation or Collaboration or Involvement) เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของ
และผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจ และรวมจัดการศึกษา ท้ังครู ผูปกครองตัวแทนศิษยเกา 
และตัวแทนนักเรียน การที่บุคคลมีสวนรวมในการจัดการศึกษา จะเกิดความรูสึกเปนเจาของและจะรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษามากขึ้น 
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3. หลักการคืนอำนาจจัดการศึกษาใหประชาชน (Return Power to People) ในอดีตการจัดการศึกษาจะ
ทำหลากหลายทั้งวัดและประเมินและองคกรในทองถิ่นเปนผูดำเนินการ ตอมามีการรวมการจัดการศึกษาไปให
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหเกิดเอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษา แตเมื่อประชากรเพิ่มขึ้น ความเจริญตาง ๆ  
กาวไปอยางรวดเร็ว การจัดการศึกษาโดยสวนกลางเริ่มมีขอจำกัด เกิดความลาชาและไมสนองความตองการของ
ผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง จึงตองมีการคืนอำนาจใหทองถิ่นและประชาชนไดจัดการศึกษาเองอีกคร้ัง 

4. หลักการบริหารตนเอง (Self-managing) สำหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น ไมไดปฏิเสธ
เร่ืองการทำงานใหบรรลุเปาหมายนโยบายของสวนรวม แตมีความเชื่อวาวิธีการทำงานใหบรรลุเปาหมายน้ันทำได
หลายวิธี การท่ีสวนกลางทำหนาท่ีเพียงกำหนดนโยบายและเปาหมายแลวปลอยใหโรงเรียนมีระบบการบริหารดวย
ตนเอง โดยใหโรงเรียนมีอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ซ่ึงอาจดำเนินการไดหลากหลายดวย
วิธีการท่ีแตกตางกัน แลวแตความพรอมและสถานการณของโรงเรียน ผลท่ีไดนาจะมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิม ท่ีทุก
อยางกำหนดมาจากสวนกลาง ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 

5. หลักการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) สวนกลางมีหนาท่ีกำหนดนโยบายและควบคุม
มาตราฐาน มีองคกรอิสระทำหนาที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานเปนไปตามกำหนดและมาตรฐานเปนไปตามกำหนด และเปนไปตามนโยบายของชาติ 

จากแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่กลาวมา ผูเขียนจึงเกิดขอสังเกตถึงการใหความสำคัญใน
ประเด็นของการกระจายอำนาจสูบุคคลที่ตองรับหนาที่ภาระความรับผิดชอบในการพัฒนาสูตร และผูปฏิบัติงาน
แทจริงโดยตรงเปนสำคัญ นอกเหนือจากผูบริหารสถานศึกษาแลว น่ันคือ ครู ซ่ึงเปนผูตองนำหลักสูตรไปใชจริงและ
นำมาวัดประเมินผลในการสอน ดังนั้น ครูจึงเปนผูที่ไดรับคำสั่งจากผู บริหารหลักสูตรและเปนตัวกลางในการ
ถายทอดเนื้อหาสาระในหลักสูตรสูผูเรียน ดังนั้น ครูจึงมีความจำเปนตองเขาใจในจุดมุงหมายและเนื้อหาของ
หลักสูตรอยางถองแท เพ่ือทำใหการนำไปใชเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกท้ังในปจจุบันเม่ือตองนำศาสตรพระราชาเขา
มารวมดวยในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ยิ่งตองสรางความเขาใจในศาสตรพระราชาอยางมากขึ้น 
เพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมายของการจัดทำหลักสูตรนั่นเอง และดวยประสบการณของผูเขียนที่เคยทำการสำรวจ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาในระดับโรงเรียนมัธยมของจังหวัดเชียงใหม พบวา ปญหา
อุปสรรคหลักในการจัดการเรียนการสอน คือ ภาระงานที่มีมากนอกเหนือจากงานสอนหลัก อาทิเชน การอบรม
สัมมนา การทำวิทยฐานะ งานประกันคุณภาพ เปนตน ทำใหไมสามารถสอนไดอยางมีประสิทธภาพตามท่ี
แนวนโยบายไดกำหนดมา ประเด็นน้ีจึงทำใหเน้ือหาการสอนตองถูกลดทอนไปหรือไมสามารถสอนเจาะลึกในแตละ
สาระการเรียนรูตามที่กำหนดไว อีกทั้งยังเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงความไมสอดคลองของระดับผูบริหารที่ออก
แนวนโยบายหลักสูตรสถานศึกษาตาง ๆ กับการปฏิบัติงานจริงของครูผูสอน 
 

การนำรองศาสตรพระราชาสูหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการนำศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

รัชกาลที่ 9 เขาสูหลักสูตรสถานศึกษา เริ่มจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ไดนอมนำเนื้อหาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ ่งเปนสวนหนึ ่งของศาสตรพระราชาในปจจุบัน ตามคำนิยามที ่สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดรับพระราชทานเมื ่อวันที ่ 29 พฤศจิกายน            
พ.ศ. 2542 เขาสูหลักสูตร โดยระบุไวในมาตรฐานการเรียนรูของกลุมรายวิชาสังคมศึกษา กำหนดใหนักเรียนทุก
ระดับชั้น เม่ือจบการศึกษาตามหลักสูตรน้ีแลว จะตองเขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตและการ
บริโภค การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการดำรงชีวิตอยางมีดุลยภาพ แตพบวายังมีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน เน่ืองจากการจัดการเรียนรูมัก
มุงเนนท่ีกิจกรรมเกษตร การปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียน หรือกิจกรรมการออมทรัพยเปนสวนมาก แตขาดการ
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จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเปนหลักคิด หลักปฏิบัติในการประพฤติตน และการทำกิจกรรม
ตางๆ ตามมาตรฐานตัวชี้วัดในหลักสูตรการศึกษามุงหวังใหเกิดขึ้น ตอมาในป พ.ศ.2549 กระทรวงศึกษาธิการสั่ง
การสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใหนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุไวใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งสถานศึกษาทุกแหงจะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการ
ปลูกฝง อบรมบมเพาะ สรางอุปนิสัยอยางพอเพียงใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ตลอดจนใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถนำวิถีชีวิตของตนเองเขาสูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของตนเองและลักษณะ
ภูมิสังคม มีการบูรณาการท้ังในสวนของการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
และการพัฒนาบุคลากร โดยมีสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาทุกเขตเปนกลไกหลักในการขับเคลื ่อนขยายผล            
(ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 

ตอมา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ไดประกาศนโยบายการขับเคลือ่นหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในป พ.ศ. 2558-2560 กำหนดใหมีการจัดตั้งศูนยขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา สพฐ. เพ่ือทำหนาท่ีกำหนดยุทธศาสตร เปาหมาย และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา รวมทั้งสงเสริม สนับสนุน และประสานงานกับภาคีความรวมมือดานการศึกษาใหมีการดำเนินงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมุงสูความยั่งยืน กำหนดเปนนโยบายในการ
ดำเนินการเร่ืองดังกลาวอยางตอเน่ืองและกำหนดเปนแผนยุทธศาสตรระยะ 3 ป ตั้งแตป 2558-2560 มีเปาหมาย
ใหสถานศึกษาทั่วไปตองผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียงครบทุกแหง และใหมีศูนยการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาครบทุกจังหวัดในป พ.ศ. 2558 และครบทุกเขต
พื้นที่การศึกษา (225 เขต) ภายในป 2560 เพ่ือใหมีการดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพ นำไปสูการจัดตั้งศูนย
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาขึ้น ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิยุวสถิ
รคุณ ในสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีเสริมสรางความสัมพันธและการเรียนรูระหวางครูและนักเรียน 
ในสถานศึกษากลุมเปาหมาย เพ่ือใหมีความรูและคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการปลกูฝงอบรม
จริยธรรมใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม รวมทั้งกิจกรรมดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปลูกฝงและบมเพาะ
ความซ่ือสัตยสุจริต ประกอบดวย ศูนยสถานศึกษาพอเพียง ศูนยวิทยาการศึกษา ศูนยโรงเรียนคุณธรรม 

ในปจจุบันอยูระหวางการดำเนินตามนโยบายการศึกษาของชาตนิโยบาย Thailand 4.0 ดานการศึกษาน้ัน
จัดทำโมเดลในการนอมนำศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 นำมาเปนประเดน็สำคญัในการกำหนดแนวนโยบาย และดำเนินการเปนยทุธศาสตรสำคญั 
(กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559) คือ การสรางความเขมแข็งจากภายใน (Strength from 
Within) และการเชื ่อมโยงกับประชาคมโลก (Connect to the World) โดยกำหนดในแผนการศึกษาแหงชาติ 
(พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การจัดการศึกษาเพื ่อความมั ่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขนัของ
ประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4) การสรางโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และ 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 คือ คนไทยท่ีมีปญญาท่ีเฉียบแหลม (Head) มีทักษะท่ีเห็นผล (Hand) มีสุขภาพท่ีแข็งแรง (Health) 
และมีจิตใจท่ีงดงาม (Heart) แกผูเรียนควบคูพรอมกันไปดวย 
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สถานศึกษาพอเพียง 
 จากการดำเนินงานในการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำเขาสูสถานศึกษาดังกลาวขางตนน้ัน จึงถือกำเนิด 
“สถานศึกษาพอเพียง” ซึ ่งเปรียบเสมือนการนำรองของกานนำศาสตรพระราชาเขาส ู สถานศึกษา โดย
กระทรวงศึกษาธิการ พบวามีสถานศึกษาท่ีผานเกณฑการประเมินของกระทรวง สามารถเปนสถานศึกษาแบบอยาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเร่ิมพัฒนาดำเนินการ
ในป 2552 ไดดำเนินการขยายผลตอไปอยางตอเนื่อง ซึ่งขอมูลในเดือนกันยายน 2560 มีสถานศึกษาพอเพียง
จำนวน 23,796 แหง สำหรับสถานศึกษาพอเพียงเปนสถานศึกษาที่นอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
แนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการศึกษาในสถานศึกษาในทุกมิติ (Whole School Approach) 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใหเปนแบบอยางในการใชชีวิตอยางพอเพียง โดยนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักคิดหลักปฏิบัติในการทำงานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนเกิด
คานิยมและบมเพาะอุปนิสัยและคุณลักษณะ “อยูอยางพอเพียง” รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
ท้ังทางกายภาพ วัฒนธรรมการอยูรวมกันของสังคม และเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัต ิตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายการขับเคลื ่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู สถานศึกษาในทุกระดับ เพื ่อใหผู บริหารองคกร ผู บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรดานการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถนำหลักคดิหลักปฏิบัตติามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการบริหารจัดการ 
การเรียนการสอน ตลอดจนการประยกุตใชในชีวิตประจำวัน กอใหเกิดความตระหนักและฝงรากลึกภายในตนเองและ
ผูอ่ืนอยางยั่งยนืตลอดไป โดยการประเมินสถานศึกษาพอเพียง กำหนดเกณฑการประเมินไว 5 ดาน ไดแก 1) ดานการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 2) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3) ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน               
4) ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 5) ดานผลลัพธ ภาพความสำเร็จ ท้ังน้ีไดแบงสถานศึกษา ดังน้ี 

1. สถานศึกษาทั่วไป คือ สถานศึกษาที่เริ่มนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการ
สถานศึกษา ตั้งแตการบริหารสถานศึกษา การสรางวัฒนธรรมองคกร การจัดสภาพแวดลอม และการจัดการเรียนรู 
ผานหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

2. สถานศึกษาพอเพียง คือ สถานศึกษาท่ัวไปท่ีผานการประเมินสถานศึกษาพอเพียงซ่ึงเปนแบบอยางใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
เกณฑประเมินสถานศึกษาพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

3. สถานศึกษาพอเพียงตนแบบ คือ สถานศึกษาพอเพียงที่เปนแหลงการเรียนรูที่มีคุณภาพ พรอมเปน
แหลงศึกษาดูงานของสถานศึกษาอ่ืน ๆ ในการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการสถานศึกษา 

4. ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา คือ สถานศึกษาพอเพียงตนแบบท่ี
มีศักยภาพในการเปนแหลงเรียนรูและพี่เลี้ยงใหแกสถานศึกษาทั ่วไปที่ตองการพัฒนาสูความเปนสถานศึกษา
พอเพียง 

จากการดำเนินของสถานศึกษาพอเพียงและผลลัพธดังกลาวที่เพิ่มจำนวนสถานศึกษาพอเพียงที่ผานการ
ประเมินมากขึ้นในทุกป อาจทำใหเปนสิ่งท่ีไมยากเย็นนักหากจะนำศาสตรพระราชามาบูรณาการรวมในการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรตามนโยบายไทยแลนด 4.0 ดานการศึกษา เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยสูพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21 
เนื่องจากแตละสถานศึกษาไดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนระยะเวลาหลายป ดังน้ัน การทำความเขาใจเพ่ิมขึ้นตอยอดเร่ืองของศาสตรพระราชาจึงไมได
เปนสิ่งแปลกใหมหรือตองทำความเขาใจกันตั้งแตเร่ิมตน เพียงแตเพ่ิมความรูตอยอดจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงซ่ึงเปนสวนหน่ึงของศาสตรพระราชาแลวน่ันเอง 
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บทสรุป 
 การนำศาสตรพระราชาเขาสูหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งเปนแหลงใหความรูแกพลเมืองในสังคมทุกระดับ          
จึงจำเปนตองอาศัยความสามารถของผูบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเล็งเห็นในความสำคัญและประโยชนท่ีจะเกิด
แกบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนท่ีนำศาสตรพระราชาไปประยุกตใหไดมากท่ีสุดในการดำเนินชีวิต ไมใชเพียง
จำนวนตัวเลขเกรดเฉลี่ยของนักเรียนเพียงอยางเดียว และถือเปนการสะทอนผลการบริหารจัดการหลักสูตรแตละ
สถานศึกษาในการวางแผนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาของตนเอง ทั้งนี้ ผูเขียนเห็นวา มีประเด็น
สำคัญสำหรับผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูกรั่นกรองนำหลักสูตรบูรณาการกับศาสตรพระราชาใหสอดคลอง
เหมาะสมท่ีสุด และตองคำนึงถึงน่ันคือ การสรางองคความรูแกครูผูสอนหรือบุคลากรของสถานศึกษาใหความเขาใจ
ในศาสตรพระราชาถองแทไดในระดับไหน และจะสงเสริมใหผูเรียนเขาใจและนำไปปฏิบัติไดตามศาสตรพระราชา
อยางลึกซึ้งเพียงใด ผูบริหารจึงตองคำนึงแนวทางการสงเสริมศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษาตนเองเชนกัน 
และหลักสูตรสถานศึกษาที ่จัดทำขึ้นจะตองถายทอดองคความรูศาสตรพระราชาบูรณาการทำงานรวมกันกับ
ครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในทองถิ่น พรอมทั้งสงเสริมการพัฒนาดานคุณธรรม 
จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมควบคูไปกับการใหความรูเชิงวิชาการ ซ่ึงเปนแนวคิดหลักท่ีสอดคลองกับศาสตร
พระราชาที่มุงสงเสริมให เขาใจ เขาถึง พัฒนา เพื่อเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
สิ่งแวดลอม ท่ีมีผลกระทบตอการดำเนินชีวิตของพลเมืองในสังคมตอไปในอนาคต และผลท่ีจะเกิดตามมาน้ันจะทำ
ใหพลเมืองของสังคมเติบโตไปในทิศทางใด ผลลัพธที่ชัดเจนเปนรุปธรรมที่สุดคือ สภาพสังคมความเปนอยูของ
พลเมืองน่ันเอง  
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การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องบทบาทชาวชองที่มีตอสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
The Workshop Training Curriculum Development and The Role of Chong People in King 
Taksin as Basic Data in the Curriculum Development at The Education School Level 
 
ผูวิจัย    วิวัฒน  เพชรศรี  

ธีรพงษ  จันเปรียง  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี, จันทบุรี 22000 

  

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับบทบาทของชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระเจา

ตากสินในการนำมาใชจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) เพื ่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม               
เชิงปฏิบัติการเรื่องบทบาทของชาวชองที่มีตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศกึษา โดยมีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน คือขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิารเร่ืองบทบาทของชาวชองท่ีมีตอสมเดจ็พระเจาตากสินมหาราช ขั้นตอนท่ี 2 การสรางหลักสูตรการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง บทบาทของชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ขั้นตอนท่ี 3 การนำหลักสูตรการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง บทบาทของชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระเจาตากสินไปทดลองใช และขั้นตอนท่ี 4 การประเมิน
คุณภาพหลักสูตรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง บทบาทของชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในขั้นตอนท่ี 1 ไดแก กำนัน ผูใหญบาน และปราชญทองถิ่น จำนวน 30 คน 
ขั ้นตอนท่ี 3 ไดแกผู บริหารและครูผู สอน จากอำเภอคิชฌกูฏ จำนวน 105 คน เครื ่องมือที ่ใชประกอบดวย            
1) หลักสูตรและคู มือการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และ         
3) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเชี่ยวชาญในพ้ืนท่ีมีความรูและประสบการณเก่ียวกับชาวชองภาพรวมในระดับมาก 
โดยมีประเด็นที่เห็นมากที่สุดคือ สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชมีคุณตอชาวจันทบุรีและประเทศไทย 2) ผลการ
ประเมินความเหมาะสมของผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอหลักสูตรและคูมือฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในภาพรวมอยูในระดับมาก
ท่ีสุดและมีความสอดคลอง 3) ผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรูหลังการอบรมสูงกวากอนการอบรมอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 4) ผูเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
คำสำคัญ : หลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ, บทบาทชาวชอง, สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
 
Abstract 

The purposes of this research were; 1) to study the basic information about the roles 
of the people in the Kingdom of Taksin in teaching and learning development and curriculum 
development. ;2) develop a training course on the role of the people with King Taksin the 
Great to provide basic information for the development of school curriculum. There are                  
4 steps of the research process: Step 1 Study of basic information on the development of the 
training course on the role of the people with King Taksin. Step 2 Creating a workshop course 
for the role of the people with King Taksin the Great. Step 3 Implementing the workshop 
course the role of the people in the trials of King Taksin. And step 4 quality assessment of 
the workshop course the role of the people with King Taksin the Great.  

138

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



 The sample group used in the research in step 1 was 30 village chiefs, local villagers 
and local sages. Step 3: Executives and teachers From Kitchakut District, 105 people. The 
tools used include: 1) curriculum and workshop training manual 2) achievement test, 
workshop training and 3) satisfaction satisfaction questionnaire for the workshop. 
 The results of the research were as follows: 1) It was found that experts in the area 
had knowledge and experience about the overall picture at a high level. With the most 
controversial issues King Taksin the Great has continued with the people of Chanthaburi and 
Thailand. 2) The results of the assessment of the suitability of experts towards the curriculum 
and the workshop manual in the overall picture are at the highest level and are consistent.            
3) The participants in the workshop had higher knowledge after the training than before the 
training at the statistical significance level of .01 and 4) the workshop trainees were satisfied 
at a high level. 
 
Keywords : The Workshop Training Curriculum Development, The role of Chong 

people, King Taksin 
 

บทนำ 
  การศึกษาของประเทศไทยใหความสำคญักับการพัฒนาคุณภาพของเดก็ไทย โดยสะทอนจากพัฒนาการจัด
การศึกษาอยางตอเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหนำไปสูการปฏิบตัิท่ี
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปฏิรูปครู ปฏิรูปโรงเรียน และปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้ ในประเด็นของ
หลักสูตรไดเนนการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการบริหารจัดการ เพ่ือใหคนรุนใหมเกิดกระบวนการคิด
อยางมีระบบ และแกปญหาอยางเปนเหตุเปนผล รวมท้ังการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การสรางระเบียบวินัย การมี
จิตสำนึกความรับผิดชอบตอสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และความภาคภูมิใจในการ
เปนคนไทย ซ่ึงจะนำไปสูการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสังคมไทยในอนาคต แนวคิดดังกลาว คือ การพัฒนา
ความเปนพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งเปน
วิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นอกจากนี้ ในการจัดการศึกษาของโลก            
มีแนวโนมเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติดานเน้ือหาและการเรียนรู เชน การสงเสริมการพัฒนาดานทักษะการรูเทาทัน 
ทักษะชีวิต (Life Skills) การบูรณาการในลักษณะสหวิทยาการ รวมทั้งมีการเนนวิชาการศึกษาเพื่อความเปน
พลเมือง (Citizenship Education) ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดตระหนักถึงความสำคัญ
ของการพัฒนาการศึกษาไทยในประเด็นของการพัฒนาการเรียนการสอนหนาท่ีพลเมืองในฐานะท่ีเปนกลไกสำคัญใน
การเตรียมพลเมืองของชาติไปสูการเปนพลเมืองดีที่มีประสิทธิภาพ โดยกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค สอดคลองกับนโยบายการ
พัฒนาการเรียนการสอนหนาท่ีพลเมือง และคานิยมหลัก 12 ประการ จึงนำมาสูการกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ี
พลเมือง โดยเนนการพัฒนาผู  เร ียนในเรื ่อง ความเปนไทย รักชาติ ย ึดมั ่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ความปรองดอง 
สมานฉันท และความมีวินัยในตนเอง เพ่ือใหสถานศึกษานำไปจัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติมในหลักสูตรสถานศึกษาตาม
กรอบความคิดในการพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2542 ฉบับแกไข พ.ศ. 2553 (2553 : หนา 1) กลาวถึง มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี วา 
การศึกษาหมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู  
การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรู
อันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต การท่ี
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บุคคลจะมีความรูไดน้ันตองผานกระบวนการของการจัดการเรียนรูของครูผูสอนท่ีจะตองพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูน
องคความรู และเทคนิคกระบวนการตาง ด ังมาตรา 23 (3) (2553 : หนา 8) ที ่กล าววา (3) ความรู  เก ี ่ยวกับ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญาซึ่งศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
ประเทศไทยมีการติดตอกับหลายเชื้อชาติ ทำใหมีการรับวัฒนธรรมของชาติ ตาง ๆ เขามา แตคนไทยสามารถนำมา
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม และปฏิบัติสืบตอกันมาจน กลายเปน สวนหน่ึงในวิถีชีวิตของไทย  
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ฉบับแกไข พ.ศ. 2533 น้ันพบวากระบวนการท่ี
จะทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรูน้ันตองผานครูผูสอน ซ่ึงครูผูสอนจะตองใชรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ ฝกใหผูเรียนไดมีการฝกปฏิบัติ สวนเน้ือหาสาระท่ีผูเรียนไดเรียนรูน้ันตองนำไปใชในการแกปญหาหรือพัฒนา
ตนเองในวิถีชีวิต ซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ซ่ึงมีหลักการสำคัญท่ี
สอดคลองกันคือ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551 : หนา 3)  
 1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมาย 
สำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเปนไทยควบคูกับความ
เปนสากล 
 2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค และมี
คุณภาพ 
 3. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอำนาจใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลอง
กับสภาพและความตองการของทองถิ่น 
 4. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัดการเรียนรู 
  5. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
 6. เปนหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 

นอกจากนี้ยังไดเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคลองกับสภาพและความตองการของผูเรียนและชุมชนหรือทองถิ่นมากท่ีสุด อีกท้ังสอดคลองกับพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 (2553 : หนา 9) หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตราท่ี 27 ใหคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเปนไทย ความเปนพลเมืองท่ีดีของชาติการ
ดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอ ใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหนาท่ีทำสาระของหลักสูตร
ตามวัตถุประสงคในวรรคหน่ึงในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะ        
อันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

จากการประมวลแนวความคิดของนักการศึกษาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
ผนวกกับแนวนโยบายของรัฐบาล และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สรุปไดวา           
การจัดการศึกษาท่ีจะพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดน้ัน ตองเปนการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียนของ
ชุมชนหรือทองถิ่น โดยนอกจากที่ครูผูสอนตองปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนแลว โรงเรียนยังตอง
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นโดยบรูณาการองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนชีวิตของผูเรียนและ
ชุมชน เขากับศาสตรความรูท่ีเปนสากล แตเทาท่ีผานมาแมวาจะมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรไปหลายคร้ังแลวก็ตาม
การจัดการศึกษาก็ยังไมสามารถพัฒนาศักยภาพของผูเรียนได ท้ังน้ีเพราะการพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา
มักไมคอยประสบผลสำเร็จอาจเปนเพราะวาสถานศึกษาไมใหความสำคัญในการศึกษาองคความรูหรือภูมปิญญา
ทองถิ่น จากการประชุมสัมมนาเร่ืองภูมิปญญาทองถิ่นกับหลักสูตรท่ีพึงประสงคของกรมวิชาการ (2539 : หนา 9 – 19) 
ผลการสัมมนาสรุปประเด็นสำคัญในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการ
ของชุมชนหรือทองถิ่น ดังนี้ 1) การจัดการศึกษาและการกำหนดหลักสูตรมีขอเสนอแนะวาควรจัดการศึกษาตาม
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สภาพความเปนจริงและใหสอดคลองกับสภาพของชมุชนในทองถิ่นมากท่ีสุด ควรมีการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น และ
การพัฒนาหลักสูตรควรนำศาสตรของชาวบานมาประสมประสานกับศาสตรสากล ควรมีการนำสิ่งที่อยูรอบๆตัว
ผูเรียนมากำหนดไวในหลักสูตร 2) การนำหลักสูตรไปใช มีขอเสนอแนะวาครูตองศึกษาชุมชน บริบทชุมชน พรอม
ท้ังเก็บขอมูลชุมชน ตองศึกษาศาสตรชาวบาน และศึกษาสิ่งท่ีเปนศาสตรสากลเขาไปผสมผสานกับความรูและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 3) การจัดการเรียนการสอน มีขอเสนอแนะวาการจัดการศึกษาตองดึงประเด็นของทองถิ่นมาเปน
สวนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอน 

จันทบุรีเปนเมืองเกาแก เคยเปนท่ีอยูอาศัยของมนุษยยุคกอนประวัติศาสตร มีการสำรวจโบราณคดีหลาย
แหงในจันทบุรี พบเครื่องมือเครื่องใชยุคหินขัด อายุประมาณ 2,000 ป ในเขตอำเภอมะขาม อำเภอทาใหมและท่ี
ราบเชิงเขาท่ีบานคลองบอน อำเภอโปงน้ำรอน เร่ิมมีการตั้งเมืองคร้ังแรก หนาเขาสระบาปราวพุทธศตวรรษท่ี 18 
ชาวชอง เปนชนพ้ืนเมืองกลุมแรกท่ีเขามาตั้งรกรากอยูในปาฝงตะวันออก โดยเฉพาะบริเวณรอยตอระยอง จันทบุรี 
และตราด ชาว “ชอง” เปนชนเผาโบราณในกลุมชาติพันธุ ออสโตร-เอเชียติก ตระกูล มอญ- เขมร มีภาษาพูดของ
ตนเองคือภาษาชอง แตไมมีภาษาเขียน นับถือศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรมประเพณีเปนเอกลักษณของชนเผา ซ่ึงอาจมี
มาแตกอนสมัยสุโขทัยสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน เชน การใชตนคลุม มาจักสานสมุก ชนาง เสวียน มีประเพณผีีโรง               
ผีหิ้ง ทำมาหากินดวยการหาของปา ลาสัตว ทำไร ทำนา และปลูกตนกระวาน ชาว"ชอง"น้ัน ไมใชคนปาซาไกเหมือน
อยางที่คนเมือง ชอบเขาใจผิดๆ แทที่จริงชาว “ชอง” นั้นมีประวัติวิวัฒนาการยิ่งใหญมาตั ้งแตโบราณ โดยมี
อาณาจักรที่ยิ่งใหญนับพันกวาปลวงมาแลว หลักฐานที่ยืนยันความยิ่งใหญและความเปนเจาของแผนดินภาค
ตะวันออก คือ ซากเมืองเพนียต หรือ เมืองกาไว ในจังหวัดจันทบุรี ชาวชอง เปนเจาของพ้ืนท่ีดั้งเดิมในเขต จังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด มักจะอาศยัอยูแถบเทือกเขาสอยดาว แถบเชิงเขารอยตอกับกัมพูชา เชน ที่บริเวณเขา
สอยดาวเหนือ บานคลองพลู บานกะทิง บานตะเคียนทอง บานคลองพลู บานคลองน้ำเปน ใกลน้ำตกกะทิง อำเภอคิชฌกูฏ       
บานวังแซม บานปด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี รวมไปถึงชาวชองท่ีบานคลองแสง บานดานชุมพล และบานปะเดา 
อำเภอบอไร จังหวัดตราดดวย มีจำนวนท้ังหมดประมาณ 6,000 คน ปจจุบันชาวชองน้ีไดปรับตัวเขากับวัฒนธรรม
ใหมเหมือนกับคนท่ัวไป ในปจจุบันชาวชองเปนกลุมคนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดจันทบุรีเปนสวนใหญ และมีแหลงของ
ขอมูลท่ีนำมาใชในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไดผูวิจัยจึงเลือกชาวชองท่ีอยูในอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
เปนกลุมตัวอยางในการใหขอมูล จากคำบอกเลาของชาวชองในพื้นท่ีวา “เมื่อครั้งที่พระเจาตากสิน พาไพรพลมา
ซองสุมเตรียมการลุกขึ้นสูกูเอกราชจากพมาท่ีจันทบุรีน้ัน “ชาวชอง” น่ีแหละคือกำลังทหารราบท่ีสำคัญในการตอสู
กับกองทัพพมา และนำมาซ่ึงเอกราชใหกับผืนแผนดินไทยตราบเทาทุกวันน้ี”  

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการศึกษาบทบาทของ
ชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหเยาวชนรุน
หลังตระหนักถึงความสำคัญทางประวัติศาสตรของชาวชองท่ีมีคุณูปการตอสังคมไทยและจังหวัดจันทบุรี 
 

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาขอมูลพื ้นฐานเกี ่ยวกับบทบาทของชาวชองที่มีตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชในการ
นำมาใชจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องบทบาทของชาวชองที่มีตอสมเด็จพระเจา ตากสิน
มหาราช เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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วิธีการวิจัย 
  หลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง บทบาทของชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เพ่ือเปน
ขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีวัตถุประสงคหลักคือเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง บทบาทของชาวชองท่ีมีตอสมเดจ็พระเจาตากสินมหาราชท่ี เปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
ซึ่งเปนการวิจัยและพัฒนา(Research and Development) โดยดำเนินการสรางและพัฒนาหลักสูตรแบงไดเปน            
4 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องบทบาทของชาว
ชองท่ีมีตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ผูวิจัยดำเนินการดังน้ี 

1. ศึกษาแนวทางการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการสัมภาษณและการสอบถามจากเอกสาร ตำราและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ กำหนดลักษณะของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในแตละประเด็น ซึ่งแตละประเด็นจะพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของการวัดตัวแปร 

2. กำหนดกลุมผูเชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบดวยกำนัน ผูใหญบานและปราชญทองถิ่น รวมทั้งสิ้น 30 คน 
(เกณฑของการทำเดลฟายใช 17 คนขึ้นไป ผูวิจัยคัดเลือกไวเกินจำนวนท่ีตองการเพราะคาดวาจะมีผูเชี่ยวชาญบาง
ทานอาจไมมีเวลาใหขอมูล)  

3. การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยไดดำเนินการสรางแบบสัมภาษณเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับบทบาท
ของชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช แลวนำไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญท่ีคัดเลือกไวท้ังหมด 30 คนโดย
คณะผูวิจัยดำเนินการสัมภาษณดวยตนเอง 

ขั้นตอนท่ี 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง บทบาทของชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราช ผูวิจัยดำเนินการดังน้ี 

1. ผูวิจัยนำขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานมาเปนแนวทางในการออกแบบและประเมินความ
เหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง บทบาทของชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

2. ผูวิจัยตรวจสอบเอกสารหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีไดพัฒนาขึ้น มาพิจารณาแกไขปรับปรุง  
3. สรางแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองบทบาทของชาวชองท่ีมีตอ

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช โดยดำเนินการสรางแบบประเมินความเหมาะสมเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 

4. นำแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของชาวชองที่มตีอ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช มาตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง 

5. สรางแบบประเมินความสอดคลองของแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
นำแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เร่ือง บทบาทของชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช เสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เพื่อประเมินความสอดคลองของขอคำถามของเอกสารหลักสตูร
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

6. นำหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของชาวชองที่มีตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
และแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เสนอตอผู เชี ่ยวชาญ จำนวน 5 คน 
ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตรและการฝกอบรม จำนวน 2 คน ดานภูมิปญญาทองถิ่น จำนวน 2 คน 
และดานวัด และประเมินผล จำนวน 1 คน เพื่อประเมินตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
หลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง บทบาทของชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

7. วิเคราะหผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ จากผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน 
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8. นำผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง บทบาทของชาวชองท่ีมีตอ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช มาดำเนินการแกไข ปรับปรุง และนำไปใชในการพัฒนาคูมือฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง บทบาทของชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชตอไป 

ขั้นตอนท่ี 3 การนำหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง บทบาทของชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระเจาตากสิน
ไปทดลองใช ผูวิจัยดำเนินการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิารเร่ือง บทบาทของชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระ
เจาตากสินมหาราช  

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินคุณภาพหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง บทบาทของชาวชองท่ีมีตอสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช  

การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องบทบาทของชาวชองที่มีตอสมเด็จพระ
เจาตากสินมหาราชเพื ่อเปนขอมูลพื ้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ท่ีมีขอบเขตการวิจัยดังน้ี 

1. ประชากรไดแกผูบริหาร ครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี
เขต 2 จำนวน 108 โรงเรียน  

2. กลุมตัวอยางไดแกผูบริหาร ครู จำนวน 105 คน จาก โรงเรียนวัดตะเคียนทอง จำนวน 12 คน โรงเรียน
วัดคลองตะเคียน จำนวน 16 คนโรงเรียนวัดคลองพลู จำนวน 19 คน โรงเรียนวัดทุงกบิล จำนวน 13 คน โรงเรียน
บานจันทเขลม จำนวน 45 คน เลือกแบบเจาะจงเพราะเปนพื้นที่ที่มีชาวชองอาศัยอยู สำหรับการทดลองการใช
หลักสูตร 

3. ขอบเขตผูใหขอมูลหลักประกอบดวย กำนัน ผูใหญบาน และปราชญทองถิ่น จำนวน 30 คน ที่อยูใน
อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี เลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในข้ันตอนน้ี มีดังน้ี 

1. แบบสัมภาษณปลายเปด สำหรับผูเชี่ยวชาญ เปนขอคำถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น นำมาเปนกรอบในการตั้ง
ขอคำถาม และผูวิจัยไดนำแบบสัมภาษณไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จำนวน 30 คน เพื่อใหไดความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขอมูลพ้ืนฐานของชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชพรอมท้ังแสดงความคิดเห็นตอขอคำถามซ่ึงจะนำมา
กำหนดเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง บทบาทชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระ
เจาตากสินมหาราชเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. แบบสอบถาม ฉบับท่ี 1 เปนแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นจากการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
จากการสัมภาษณ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ พรอมคำถามปลายเปดใน
ตอนทายของแตละขอเพื ่อใหผู เชี ่ยวชาญจำนวน 30 คน ไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ โครงสราง ของ
แบบสอบถามฉบับท่ี 1 ประกอบดวย 2 ตอนคือ  
 ตอนท่ี 1 เปนขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณในพ้ืนท่ี 
 ตอนท่ี 2 เปนขอคำถามเก่ียวกับประสบการณและความรูเดิมของผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอชาวชองในพ้ืนท่ี 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยทำหนังสือและติดตอขอความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับการวิจัยดวยตนเองเพ่ือความสมัครใจใน
การสัมภาษณและการตอบแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญโดยวิธีการดังน้ี 
  1. ผูวิจัยสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จำนวน 30 คนดวยตนเอง 
  2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 30 คน โดยผูวิจัยใชวิธีการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย 
เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามมีเวลาในการใหขอมูล 
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การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิต ิคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองบทบาทชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเพ่ือ

เปนขอมูลพื ้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผู วิจัยไดดำเนินการตามขั ้นตอนและมีผลของการวิจัย 
ดังตอไปน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องบทบาทของชาว
ชองที่มีตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช โดยใชเครื่องมือเปนแบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในการใหขอมูลในครั้งน้ี
ประกอบดวย กำนัน ผูใหญบาน และปราชญทองถิ่น จำนวน 30 คน มีผลตามประเด็น ดังน้ี 
  สถานภาพของผูเชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถาม พบวา เพศชาย จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 56.67 
เพศหญิง จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 43.33 ระดับการศึกษาผูตอบแบบสอบถาม จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 33.33รองลงมาคือผูตอบ
แบบสอบถามจบการศึกษาระดบัอนุปริญญา จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33 สวนประสบการณหรือตำแหนงใน
พ้ืนท่ี พบวาผูตอบแบบสอบถามดำรงตำแหนงผูใหญบาน จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 56.67 รองลงมาคือดำรง
ตำแหนงปราชญทองถิ่น จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 26.67 
  ผลของการตอบคำถามเก่ียวกับประสบการณและความรูเดิมของผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอชาวชองในพ้ืนท่ี พบวา
พบวาผูเชี่ยวชาญในพ้ืนท่ีมีความรูและประสบการณเก่ียวกับชาวชองภาพรวมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.29 โดย
มีประเด็นที่เห็นมากที่สุดคือ สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชมีคุณตอชาวจันทบุรีและประเทศไทย มีคาเฉลี่ย 5.00 
รองลงมาคือ ชาวชองท่ีเปนชนพ้ืนเมืองมีเชื้อสายมาจากเขมรและมอญ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.33 
  ข้ันตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง บทบาทของชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราช 
  ผลการประเมินความสอดคลองของขอคำถามของเอกสารหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการ พบวาความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของชาวชองที่มีตอสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช มีความสอดคลองกัน 
  ผลการประเมินความเหมาะสมของผูเชี่ยวชาญที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของ
ชาวชองที่มีตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ในภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.68 เมื่อแยกราย
ดานพบวาดานวัตถุประสงค มีความเหมาะสมในระดับมากที ่สุด โดยมีคาเฉลี ่ย 5.00 รองลงมาคือดานสื่อ
ประกอบการสอน อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.90 
  ผลการประเมินความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับคูมือฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองบทบาทของชาว
ชองที่มีตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พบวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอคูมือฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง บทบาทของชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช มีความเหมาะสมสอดคลองกันในทุกขอท่ีประเมิน 
  ผลการประเมินความเหมาะสมของผูเชี่ยวชาญที่มีตอคูมือฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของชาว
ชองท่ีมีตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พบวาผูเชี่ยวชาญใหความคิดเห็นท่ีมีตอคูมือฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
บทบาทของชาวชองที่มีตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.70 เมื่อแยกรายขอ
พบวา ขอท่ี 2. จุดประสงคการเรียนรูของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1 – 4 มีความสอดคลองสัมพันธกับ
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล ขอท่ี5. สื่อและแหลงเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 – 4              
มีความเหมาะสมและตอบกิจกรรมการเรียนรูในแตละแผน และขอท่ี6. การวัดและประเมินผลในแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ี 1-4 มีความหลากหลาย เท่ียงตรง สามารถวัดไดตรงประเด็น มีคาเฉลี่ย 4.80 รองลงมาคือขอท่ี 
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1. องคประกอบตางๆ ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 1 – 4 มีความสอดคลองสัมพันธกัน ขอท่ี3. เน้ือหาของ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 - 4 มีความสอดคลองกับโครงสรางของหลักสูตร และขอท่ี4. กิจกรรมการเรียนรูใน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 – 4 มีความหลากหลาย สอดคลองสัมพันธกัน เนนผูเรียนเปนสำคัญ อยูมนระดับมาก
ท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.60 

ข้ันตอนที่ 3 การนำหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองบทบาทของชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช ไปทดลองใช มีผลดังน้ี 

ผลการทดสอบกอนอบรมและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองบทบาทของชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราชจากกลุมตัวอยางจำนวน 105 คน มีผลดังน้ี คะแนนทดสอบกอนเรียนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
มีคะแนนรวม 1,021 คะแนน เฉลี่ย 9.72 และคะแนนทดสอบหลังการอบรม จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีคะแนนรวม 
1,682 คะแนน เฉลี่ย 16.02 
  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมเชิงปฏบิัติการเร่ืองบทบาทชาวชอง
ที ่มีตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พบวา รอยละของสถานภาพผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที ่มีตอ
หลักสูตร เปนเพศหญิง รอยละ 64.76 เพศชาย 35.24 ประสบการณในการทำงานตั้งแต 5 – 10 ป รอยละ 41.90 
รองลงมามีประสบการณในการทำงานมากกวา 20 ป รอยละ 30.48 และมีประสบการณในการทำงาน 11 – 20 ป 
รอยละ 26.67 สวนวุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 54.29 รองลงมาคือจบการศึกษาระดับต่ำ
กวาปริญญาตรี รอยละ 22.86 และจบการศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 18.10  
  คาเฉลี ่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู เขารับการอบรมเชิงสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช ดานหลักสูตร แสดงใหเห็นวาความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองบทบาทชาวชองท่ีมี
ตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ดานหลักสูตร ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.38 เม่ือแยกรายดาน
พบวาอันดับแรกดานดานภาพรวมของหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ย 4.45 รองลงมาคือดานดาน
ความสามารถของวิทยากรดำเนินงาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.40 และดานกระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ย 4.37 
  ข้ันตอนที่ 4 การประเมินคุณภาพลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองบทบาทชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช โดยใชผูเชี่ยวชาญผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงใชผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการ
อบรม และผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม ดังกลาวแลวขางตนสวนผลของการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองบทบาทชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จากผูเชี่ยวชาญ 
จำนวน 5 ทาน พบวาผลของคุณภาพหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องบทบาทชาวชองที่มีตอสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช จากผูเชี่ยวชาญ ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.29 เมื่อแยกรายดานพบวาดานความ
เปนไปได อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.50 รองลงมาคือดานความเหมาะสม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.40  
 

อภิปรายผล 
  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องบทบาทชาวชองที่มีตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
ผูวิจัยขอนำเสนอการอภิปรายผล ดังน้ี 
  1. การที่ผูเชี่ยวชาญเห็นวาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมสำหรับนำไปใชเพื่อพัฒนาเปนหลักสูตร
สถานศึกษาไดนั ้น เพราะผู ว ิจัยไดดำเนินการตามขั ้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรตามหลักวิชาการและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพตามรูปแบบพัฒนาหลกัสูตรใน 4 ขั้นตอน ไดแกขั้นตอนที 1 การศึกษา
ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องบทบาทของชาวชองที่มีตอสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช ขั้นตอนท่ี 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง บทบาทของชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราช ขั้นตอนท่ี 3 การนำหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง บทบาทของชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระจาตาก
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สินมหาราช ไปทดลองใช และขั้นตอนท่ี 4 การประเมินคุณภาพหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง บทบาทของ
ชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จึงทำใหหลักสูตรมีองคประกอบครบถวน เหมาะสม สอดคลองกัน ท้ัง
องคประกอบภายใน และแผนการจัดกิจกรรม อีกทั้งยังมีการสนทนากลุมผูเกี่ยวของ ซึ่งทำใหไดแนวคิดพื้นฐาน
รวมท้ังหลักการของหลักสูตรท่ีชัดเจน สะทอนใหเห็นถึงความจำเปนของหลักสูตร ซ่ึงสอดคลองกับ Taba (1972 : 
pp. 424 - 425) ท่ีเสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไวดังน้ี (1) วินิจฉัยความตองการ (2) กำหนดวัตถุประสงคของ
การศึกษาท่ีสังคมตองการ (3) คัดเลือกเน้ือหาวิชาความรูท่ีครูตองนำมาสอนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูตรงความตองการ
และความจำเปนของสังคม (4) จัดลำดับขั้นตอน และแกไขปรับปรุงเน้ือหาสาระท่ีเลือกไว (5) คัดเลือกประสบการณ
การเรียนรูตาง ๆ  ซึ่งนำมาเสริมเนื้อหาสาระ กระบวนการใหสมบูรณและสอดคลองกับจุดมุงหมาย(6) จัดระเบียบ 
จัดลำดับ ขั้นตอน และแกไขปรับปรุงประสบการณการเรียนรูตาง ๆ (7) ประเมินผลการใชหลักสูตร ซึ่งจะเปน
เครื่องบงชี้วาการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรประสบความสำเร็จมากนอยเพียงใด โดยที่ผูวิจัยไดนำมาจัดทำเปน
หนวยและแผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว เปนขั้นตอนท่ีเชื่อมโยงตอเน่ืองกัน เพ่ือให
หลักสูตรมีความสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงมากที่สุด แลวจึงนำไปทดลองใชในการฝกอบรม             
ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของนิรมล ศตวุฒิ (2543 : หนา 64 – 67) ที่กลาววาการจัดเนื้อหาหลักสูตรที่ดีไมวาจะ
เปนหลักสูตรประเภทใดตองคำนึงถึงความตอเนื่องความเปนไปไดและการบูรณาการ ทำใหผูรับการอบรมไดมี
ความกาวหนาในการเรียนรู และสอดคลองกับ สงัด อุทรานันท (2537 : หนา 17) ที่ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตร ดังน้ี (1) การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (2) การกำหนดจุดมุงหมาย (3) การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ              
(4) การกำหนดมาตรการวัดและประเมินผล (5) การนำหลักสูตรไปใช (6) การประเมินผลการใชหลักสูตร และ            
(7) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

2. ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องบทบาทชาวชองที่มีตอสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช พบวาผูเขารับการอบรมมีคะแนนทดสอบหลังการอบรมสูงกวากอนการอบรม จึงสรุปไดวาหลักสูตร
ดังกลาวไดพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะ ทำใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้อาจสืบ
เน่ืองมาจากองคประกอบของหลักสูตรสอดคลองกับความสนใจและความตองการของผูเขารับการอบรม ไดผานการ
ประเมินความสอดคลองและความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2545 : หนา 119 -123) กลาววา
การฝกอบรมมักจัดขึ้นเพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถนำความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนรูไปปฏิบัตจิริง และมุง
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและการดำรงชีวิต และผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ศักรินทร ชนประชา (2550 : บทคัดยอ) ที่ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
การศึกษานอกระบบสำหรับครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 พบวาหลักสูตรนำไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพผลการทดสอบวัดความรูกอนและหลังการฝกอบรม 
ทำใหผูเขารับการอบรมมีความรูเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองบทบาทชาวชองท่ีมีตอสมเด็จพระ
เจาตากสินมหาราช พบวามีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.38 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
เนื้อหาของหลักสูตรที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ ้นตรงกับความตองการของผูเขารับการอบรม ซึ่งสอดคลองกับ พัฒนา             
สุขประเสริฐ (2543 : หนา 36) ท่ีวาหลักสูตรการฝกอบรมมีความสำคัญอยางยิ่งตอความสำเร็จในการจัดฝกอบรม 
เพราะเปนการประมวลกิจกรรมและประสบการณเพื่อชวยใหผูเขารับการอบรมไดพัฒนาในทุกดาน ซึ่งผลในดาน
ภาพรวมของหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงใจเปนอันดับแรกเพราะอาจมาจากกระบวนการของการ
พัฒนาหลักสูตรที่ผานกระบวนการประเมินจากผูเชี่ยวชาญและหลักสูตรมีเนื้อหาตรงตามความตองการ สวนดาน
ความสามารถของวิทยากรดำเนินงาน อยูในระดับมาก เพราะวิทยากรเปนผูมีความรูความสามารถในการถายทอด
และมีทักษะกระบวนการจัดการอบรมท่ีหลากหลายเทคนิควิธีการทำใหผูเขารับการอบรมไมเบื่อหนาย ดวยน้ำเสียง 
กริยาทาทาง  
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ขอเสนอแนะ  
จากการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง บทบาทชาวชองที ่มีตอสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำหลักสูตรไปใชดังน้ี  
1. การฝกอบรมคร้ังน้ีมีเน้ือหามาก ระยะเวลามีจำกัด กิจกรรมตองดำเนินการใหเสร็จในชวงเวลาท่ีกำหนด 

และกิจกรรมท่ีผูเขารับการอบรมตองลงมือปฏิบัติมีจำนวนมาก จึงควรเพ่ิมระยะเวลาในการอบรมใหมากกวาน้ี  
2. การอบรมคร้ังน้ี ผูเขารับการอบรมมีความสนใจและตั้งใจรวมกิจกรรมทุกขั้นตอน ควรเพ่ิมเน้ือหาสาระ 

เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ และทักษะในนำความรูท่ีไดไปใชอยางหลากหลายมากขึ้น 
3. ครูผูสอนควรมีการศึกษาเพื่อติดตามผลการใชหลักสูตรในระยะยาว และหลังจากท่ีสถานศึกษาไดนำ

หลักสูตรไปใช เพ่ือศึกษาวานักเรียนมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงดานเจตคติ มีความรักตอสถาบันพระมหากษัตริย  
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ผลการศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดียประกอบการปฏิบัติ เรื่อง งานบานนารู 
เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานบานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  
 
Effects of Development of Practical Multimedia Instructional Package Entitled Interesting 
Chores for Household Chores Skills Development of Prathomsuksa 3 Students  
 
ผูวิจัย   อิสรีย  แรงครุฑ  
   สาขาวิชาการศึกษา โรงเรียนเทศบาลชลราษฎรนุเคราะห 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.จำรัส  ออนเฉวียง 
  ภาควิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้ วัตถุประสงค 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ประกอบการ
ปฏิบัติ เร่ืองงานบานนารู เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานบาน ตามเกณฑ 80/80 2) เพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผล 
(E.I) ของชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ประกอบการปฏิบัติ เรื่องงานบานนารู   เพื่อพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานบาน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการเรียนการสอนดวยชุด
การสอนมัลติมีเดียประกอบการปฏิบัติ เร่ือง งานบานนารู เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานบาน 4) เพ่ือศึกษา
ทักษะการปฏิบัติงานดานงานบานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ดวยการเรียนการสอนจากชุดการเรยีน
การสอนมัลติมีเดีย ประกอบการปฏิบัติ เร่ืองงานบานนารู เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานบาน 
 ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 ภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 
2562 โรงเรียนเทศบาลเทศบาลชลราษฎรนุเคราะห จำนวน 2 หองเรียน ชั้นประถมศึกษา ปที่ 3/1 จำนวน 40 คน             
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2 จำนวน 40 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนวัดเนินสุทธาวาส จำนวน 
40 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 120 คน กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎรนุเคราะห จำนวน 40 คน โดยใชการสุมแบบแบงกลุม (Cluster random sampling) 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 3 บท แบบทดสอบปฏิบัติ
จำนวน 3 บท ชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดีย จำนวน 3 บท ชุดการเรียนการสอน QR CODE จำนวน 3 บท          

ชุดการเรียนการสอนบัตรคำ จำนวน 3 บท ชุดการเรียนการสอนของเลน จำนวน 3 บท แบบสอบถามความความ
พึงพอใจ สถิติท่ีใช ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการศึกษาพบวา 
 1. ชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดียประกอบการปฏิบัตทิี่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.25/82.50 สูงกวา
เกณฑท่ีกำหนดคือ 80/80 
 2. ชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดียประกอบการปฏิบัติ มีคาดัชนีประสิทธิผล เทากับ 0.68 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑดัชนีประสิทธิผลท่ีกำหนดไวคือ 0.50  
 3. กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากตอชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ประกอบการปฏิบัติ อยูในระดับดีมาก 
 4. ความสามารถในการปฏิบัติงานบานของกลุ มตัวอยางหลังเรียนจากชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดีย
ประกอบการปฏิบัติ ท่ีพัฒนาขึ้นสูงกวาความสามารถในปฏิบัติงานบาน กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 
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โดยสรุปผลจากการวิจัย แสดงใหเห็นวา ชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดียประกอบการปฏิบัติที่สรางขึ้น           
มีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความรู เพิ ่มขึ ้น และมีความพึงพอใจที ่เรียนโดยใชชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดีย 
ประกอบการปฏิบัติ บรรลุตามวัตถุประสงคของการศึกษาคนควาและสามารถนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนได
เปนอยางดี 
 
คำสำคัญ : ชุดการเรียนการสอน มัลติมีเดีย ประกอบการปฏิบัติ งานบานนารู 
 
Abstract 

The purposes of this research were 1 )  to find efficiency of the practical multimedia 
instructional package entitled Interesting Chores to meet the criteria set at 80/80 2) to study 
efficiency index (E.I.) of the practical multimedia instructional package entitled Interesting 
Chores 3) to study satisfaction of students in Prathomsuksa 3 towards the practical 
multimedia instructional package entitled Interesting Chores and 4) to study practical skills 
in household chores of students in Prathomsuksa 3 by the practical multimedia instructional 
package entitled Interesting Chores.  

The population in this research were 120 Prathomsuksa 3 students in the first semester 
of the academic year 2019. There were two classes of Chonrajnuchro School, which were 40 
students of Prathomsuksa 3/1 and 40 students of Prathomsuksa 3/2, and 40 students of 
Prathomsuksa 3/1 of Watnernsuttawas School. The samples were 40 students of 
Prathomsuksa 3/1 of Chonrajnuchro School selected by using cluster random sampling. The 
research instruments were 3 sets of pre-and post-tests, 3 sets of practice tests, 3 lessons of 
multimedia instructional package, 3 lessons of QR CODE instructional package, 3 lessons of 
flash cards, 3 lessons of toys, and satisfaction questionnaire. The statistic for data analysis 
were percentage, mean, standard deviation (S.D.).  
The research findings were as follows: 

1. The practical multimedia instructional package had the efficiency of 
81.25/82.50 which was slightly higher than the 80/80 norm. 

2. The practical multimedia instructional package was found the value of 
effectiveness at 0.68 which was higher than the value of effectiveness set at 0.50  

3. The samples were satisfied with the practical multimedia instructional 
package at the highest level. 

4. The learning achievement of the samples after studying with the practical 
multimedia instructional package was higher than that before with significant difference at 
the .05 level. 

Thus, the practical multimedia instructional package entitled Interesting Chores was 
effective. The students improved their abilities and were satisfied with the practical 
multimedia instructional package. This study achieved the purposes of the research and the 
practical multimedia instructional package entitled Interesting Chores could be used in 
teaching and learning process with effectiveness 

 
Keywords : instructional package, multimedia, practical instructional package, Interesting Chores 
 
 
 
 

149

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



บทนำ 
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียน          

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎรนุเคราะห ปรากฏวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการปฏิบัตอิยูใน
เกณฑคอนขางต่ำ พบวามีปญหามาจากสาเหตุหลายประการดวยกัน เชน ปญหาท่ีเกิดจากครูผูสอน ท้ังน้ีเพราะครู
สวนมากยังไมมีสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและหลากหลาย มีการสอนจากหนังสือแลวตั้งคำถามใหนักเรียนตอบ 
โดยครูไมอธิบายใหนักเรียนเขาใจกอน นอกจากน้ียังมีครูจำนวนมากท่ีใชสื่อการเรียนการสอนเกา ๆ หรืออาจไมใช
สื่อการเรียนการสอน ทำใหนักเรียนขาดทักษะการปฏิบัติและยังมีปญหาที่เกิดจากตัวนักเรียนเองที่มีพื้นฐาน
ทางดานการงาน (งานบาน) เชน นักเรียนยังไมรูจักวิธีการทำความสะอาดบานที่ถูกตอง ยังไมรูจักการเลือกใส
เสื้อผาที่เหมาะสม ขาดทักษะในการซักเสื้อผา หรือเขาใจชาเนื่องจากขาดโอกาสในการฝกฝนและความแตกตาง
ระหวางบุคคล ขาดผูแนะนำจากผูปกครองเน่ืองจากผูปกครองสวนมากไปทำงานนอกบานไมมีเวลาใหกับนักเรียน
เปนเหตุใหนักเรียนไมสามารถปฏิบัติงานบานไดถูกตองหรือปฏิบัติไมไดเลย นักเรียนเกิดความเบื่อหนาย ไมสนใจ
ในการเรียนการสอน และมีเจตคติท่ีไมดีตอการทำงานบาน 
 จากการศึกษาเก่ียวกับสื่อการเรียนการสอน สื่อนับวาเปนสิ่งท่ีมีบทบาทสำคัญอยางมากในการเรียนการสอน
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เนื่องจากเปนตัวกลางที่ชวยในการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนดำเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพชวยใหผูเรียนเขาใจความหมายของเนื้อหาบทเรียนไดตรงกับที่ผูสอนตองการ ไมวาสื่อนั้นจะอยูใน
รูปแบบใดก็ตามลวนแตเปนทรัพยากรที่สามารถอำนวยความสะดวกในการเรียนรูไดทั้งสิ้น กอนการนำสื่อการเรยีน
การสอนมาใชผูสอนจำเปนตองศึกษาลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของสื่อแตละประเภทเพ่ือสามารถเลือกสื่อใหตรง
กับวัตถุประสงคการสอนและสามารถจัดประสบการณเรียนรูใหกับผูเรียนได โดยตองมีการวางแผนอยางเปนระบบใน
การใชสื่อดวย ท้ังน้ีเพ่ือใหกระบวนการเรียนการสอนดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ (กิดานันท มลิทอง,2548:99) 
 ชุดการสอนเปนนวัตกรรมการศึกษาและเปนสื่อการสอนชนิดหน่ึงซ่ึงเปนสื่อประสมท่ีจัดขึ้นสำหรับหนวย
การเรียนตามหัวขอเนื้อหาและประสบการณของแตละหนวยที่ตองการจะใหผูเรียนไดรับ โดยจัดเอาไวเปนชุด ๆ 
บรรจุอยูในซองกลองหรือ กระเปา แลวแตผูสรางจะทำขึ้น การสรางชุดการสอนจะใชวิธีระบบเปนหลักสำคัญดวยจึง
ทำใหมั่นใจไดวาชุดการสอนจะสามารถชวยใหผูเรียนไดรับความรูอยางมีประสิทธิภาพ และยังชวยใหผูสอนเกิด
ความมั่นใจ พรอมที่จะสอน (บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2543:91) ซึ่งผูวิจัยพบวา ชุดการสอน เปนสื่อการสอนทาง
การศึกษา ที่จะชวยใหการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เน่ืองจากชุดการเรียนการสอนเปนสื่อท่ีมีความหลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียน ท่ีมีความแตกตางระหวางบุคคลไดดี 
อีกท้ังยังชวยใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูไดดวยตนเองและสื่อมัลติมีเดีย หรือ โปรแกรมซอฟตแวรท่ีอาศัยคอมพิวเตอร
เปนสื ่อในการนำเสนอโปรแกรมประยุกตซึ ่งรวมถึงการนำเสนอขอความสีสัน ภาพกราฟก (Graphic images) 
ภาพเคลื่อนไหว (Animation)เสียง (Sound) และภาพยนตรวีดิทัศน (Full motion Video) สวนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ 
(Interactive Multimedia) จะเปนโปรแกรมประยุกตที่รับการตอบสนองจากผูใชคียบอรด (Key board) เมาส 
(Mouse) หรือตัวชี้ (Pointer) (Hall. 1996) 
 จากท่ีกลาวมาผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดียประกอบการปฏิบัติ เร่ือง งานบาน
นารู เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานบานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ใชในการแกปญหาขอบกพรองในการ
ปฏิบัติงานบานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โดยนำเน้ือหาในรูปแบบของเน้ือหา รูปภาพ วีดีโอ และการตูน 
คูมือประกอบการเรียนจากสื่อมัลติมีเดีย สรางชุดการเรียนการสอน QR CODE ชุดการเรียนการสอนบัตรคำ ชุดการ
เรียนการสอนของเลน เพื่อใหนักเรียน เรียนปนเลนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู มีการออกเสียงและรูปภาพ
ประกอบการปฏิบัติงานบานอยางเห็นไดชัด และมีการวัดประเมินผลการปฏิบัติงานบาน ทำใหนักเรียนมีความสนใจ
และทำใหสัมฤทธ์ิของนักเรียนสูงขึ้น 
 

150

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื ่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ประกอบการปฏิบัติ เรื ่องงานบานนารู             
เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานบาน ตามเกณฑ 80/80 
 2. เพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผล (E.I) ของชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ประกอบการปฏิบัติ เร่ืองงานบาน
นารู เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานบาน 
 3. เพ่ือศึกษาทักษะการปฏิบัติงานดานงานบานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ดวยการเรียนการสอน
จากชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ประกอบการปฏิบัติ เร่ืองงานบานนารู เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานบาน 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการเรียนการสอนดวยชุดการสอน
มัลติมีเดียประกอบการปฏิบัติ เร่ือง งานบานนารู เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานบาน 
 

กรอบแนวความคิดในการทำวิจัย 
 จากการวิจัยเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวา ชุดการสอนเปนการรวบรวมสื่อการสอนอยางสมบูรณ
ตามแผนที่วางไวเปนชุด ๆ  ในแตละหนวยของการเรียนเปนประสบการณของการเรียนจะทำใหผูเรียนมีสมรรถนะ
หรือการเรียนรูเกิดขึ้น (กฤษมันต วัฒนาณรงค, 2554, น.105) นอกจากน้ียังชวยเราความสนใจของผูเรียนตอสิ่งท่ี
กำลังศึกษา เพราะชุดการสอนจะเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนของตนเองและสังคม (ชัยยงค พรหมวงศ; 
2545) จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยจึงกำหนดกรอบความคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวิจัยเร่ืองผลการศึกษาการพัฒนาชดุการเรียนการสอนมัลติมีเดยีประกอบ 
การปฏิบตัิเร่ือง งานบานนารู เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบตัิงานบานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 
โรงเรียนเทศบาลเทศบาลชลราษฎรนุเคราะห จำนวน 2 หองเรียน ชั ้นประถมศึกษาปที ่ 3/1 จำนวน 40 คน             
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3/2 จำนวน 40 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3/1 โรงเรียนวัดเนินสุทธาวาส จำนวน 40 คน 
รวมท้ังสิ้นจำนวน 120 คน 
 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3/1 จำนวน 40 คน โดยใชการสุม
ตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster sampling random) 

ตัวแปรตน 

ชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดียประกอบการ
ปฏิบตัิ เร่ือง งานบานนารู เพ่ือพัฒนาทักษะ

การปฏิบตัิของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
- ชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดีย 
- ชุดการเรียนการสอนบัตรคำ 
- ชุดการเรียนการสอน QR CODE 
- ชุดการเรียนการสอนของเลน 

ตัวแปรตาม 
- ประสิทธิภาพของชดุการเรียนการสอน  

มัลติมีเดีย 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- ความพึงพอใจ 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจยั คือ แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 3 บทแบบทดสอบ 

ปฏิบัติจำนวน 3 บท ชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดีย จำนวน 3 บท ชุดการเรียนการสอน QR CODE จำนวน 3 บท 

ชุดการเรียนการสอนบตัรคำ จำนวน 3 บท ชุดการเรียนการสอนของเลน จำนวน 3 บท แบบสอบถามความความพึงพอใจ  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การเก็บและรวบรวมขอมูล 
ชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ชุดการเรียนการสอน QR CODE ชุดการเรียนการสอนบัตรคำ ชุดการเรียน

การสอนของเลน ซ่ึงในแตละชุดการเรียนการสอนจะมีอยูดวยกัน 3 บท คือ หนูนอยงานบาน หนูนอยงานครัว และ
เสื้อผานาใส  
1. นำชุดการเรียนกรสอนมัลติมีเดียมาดำเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง 40 คน โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1.1 ผูวิจัยอธิบายวิธีการเรียนดวยชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดียใหผูเรียนเขาใจ 
 1.2 ผูเรียนตองทำแบบฝกหัดกอนเรียนจึงจะเขาสูเน้ือหา 
 1.3 เม่ือเสร็จจากการเรียนแตละบทแลวผูเรียนตองทำแบบทดสอบยอย 
 1.4 ใหนักเรียนทำแบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิหลังจากเรียนจบบทเรียน 
 1.5 ใหนักเรียนฝกปฏิบัติ 
2. นำชุดการเรียนการสอน QR CODE มาดำเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง 40 คน โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 2.1 ผูวิจัยอธิบายวิธีการเรียนดวยชุดการเรียนการสอน QR CODE ใหผูเรียนเขาใจ 
 2.2 ผูเรียนตองทำแบบฝกหัดกอนเรียนซ่ึงเปนแบบทดสอบเดียวกับชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดีย 
 2.3 เมื่อเสร็จจากการเรียนแตละบทแลวผูเรียนตองทำแบบทดสอบยอย ซึ่งเปนแบบทดสอบเดียวกบัชุด
การเรียนการสอนมัลติมีเดีย 
 2.4 ใหนักเรียนทำแบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิหลังจากเรียนจบบทเรียน 
ซ่ึงเปนแบบทดสอบเดียวกับชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดีย 
 2.5 ใหนักเรียนฝกปฏิบัติ 
3. นำชุดการเรียนการสอนบัตรคำ มาดำเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง 40 คน โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

3.1 ผูวิจัยอธิบายวิธีการเรียนดวยชุดการเรียนการสอนบัตรคำ ใหผูเรียนเขาใจ 
  3.2 ผูเรียนตองทำแบบฝกหัดกอนเรียนซ่ึงเปนแบบทดสอบเดียวกับชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดีย 
  3.3 เม่ือเสร็จจากการเรียนแตละบทแลวผูเรียนตองทำแบบทดสอบยอยซ่ึงเปนแบบทดสอบเดียวกับชุดการ

เรียนการสอนมัลติมีเดีย 
  3.4 ใหนักเรียนทำแบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิหลังจากเรียนจบบทเรียนซ่ึงเปนแบบทดสอบเดียวกับชุด

การเรียนการสอนมัลติมีเดีย 
  3.5 ใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 

4. ผูวิจัยอธิบายถึงวิธีการเรียนดวยชดุการเรียนการสอนของเลน ซ่ึงในของเลนแตละชิ้นนักเรียนสามารถทดลองปฏบิตัิ
ไดไมมีการทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน และระหวางบท เน่ืองจากใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจากการเรียนปนเลน 
5. ทดสอบปฏิบัติ 
6. นำผลท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผลไดดังตอไปน้ี 
ตอนที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดการสอนมัลติมีเดียประกอบการปฏิบัติ ผูวิจัยไดดำเนินการดังตารางที่ 1-1 
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นักเรียน 
คนท่ี 
1-40 

คะแนนทดสอบ 
ระหวางบทเรียน (รวม) 

รวม รอยละ นักเรียน 
คนท่ี 
1-40 

คะแนน
ทดสอบ 

หลังเรียนรวม 

รอยละ 

หนู
นอ

ยง
าน

บา
น 

หนู
นอ

ยง
าน

ครั
ว 

เส
ื้อผ

าน
าใ

ส 

รวม 326 328 321 975 81.25 รวม 660 82.50 
  
 จากตารางที่ 1-1 พบวา ผลรวมของคะแนนจากการทำแบบทดสอบประจำบทของบทเรียนและทดสอบ
ปฏิบัติจากการเรียนจากชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ของกลุมตัวอยางจำนวน 40 คน เทากับ 975 คะแนน              
คิดเปนรอยละ 81.25 และผลรวมของคะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยางเทากับ 660 คะแนน 
คิดเปนรอยละ 82.50 ดังนั้นประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ประกอบการปฏิบัติขั้นทดลองมีคา
เทากับ 81.25/82.50 เปนไปตามเกณฑที่กำหนด 80/80 จึงแสดงวาชุดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพเปนไป
ตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 *หมายเหตุ ไมไดนำคะแนนการปฏิบัติมาคิดคะแนนกอนเรียนเนื ่องจากนักเรียนไมมี
พ้ืนฐานในการปฏิบัติมากอนจึงไมมีการทดสอบปฏิบัติกอนเรียน 
  
ตอนที่ 2 หาคาดัชนีประสิทธิ ์ผล (E.I.) ของชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดียประกอบการปฏิบัติ ผูวิจัยได

ดำเนินการดังแสดงในตารางที่ 2-1 
 

นักเรียนคนท่ี 
1-40 

คะนน (20) นักเรียนคนท่ี 
1-40 

คะนน (20) 

กอนเรียน หลังเรียน 

ผลรวม 439 ผลรวม 648 

แบบทดสอบหลังเรียน – แบบทดสอบกอนเรียน 245 

จำนวนนักเรียน x คะแนนเต็ม 800 
E.I. 0.68 

  
จากตารางที ่ 2-1 พบวา การทดลองใชชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดียประกอบการปฏิบัติมีคาดัชนี

ประสิทธิผลมีคาเทากับ 0.68 ซ่ึงสูงกวาเกณฑดัชนีประสิทธิผลท่ีกำหนดไวคือ 0.5 จึงยอมรับวาชุดการเรียนการสอน
มัลติมีเดียประกอบการปฏิบัติ ที ่พัฒนาขึ ้นมีผลประสิทธิภาพระหวางกอนเรียน และหลังเรียนเปนไปตาม
วัตถุประสงคขอท่ี 2 

ตอนที่ 3 เพ่ือตอบวัตถุประสงคการศึกษาขอท่ี 3 คือ ศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอชุดการ
เรียนการสอนมัลติมีเดียประกอบการปฏิบัต ิผูวิจัยดำเนินการดังน้ีใหกลุมตัวอยางท้ัง 40 คนทำแบบสอบถามความ
คิดเห็นท่ีมีตอชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ประกอบการปฏิบัติ หลังจากท่ีเรียนจบในแตละบท จากน้ันนำมาหา
คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 3-1 
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ขอความ คาเฉลี่ย บทท่ี คาเฉลี่ย
รวม 1 2 3 

 
ดานการออกแบบบทเรียน 

( X ) 4.81 4.77 4.80 4.79 
(S.D.) 0.38 0.41 0.40 0.40 

 
ดานเน้ือหา 

( X ) 4.75 4.62 4.72 4.70 
S.D. 0.42 0.48 0.45 0.45 

 
ดานกิจกรรม 

( X ) 4.77 4.69 4.78 4.75 

(S.D.) 0.43 0.46 0.43 0.44 
 
ดานความพึงพอใจ 

( X ) 4.80 4.65 4.78 4.74 
(S.D.) 0.39 0.48 0.41 0.43 

 
คาระดับเฉลี่ยรวม 

( X ) 4.78 4.68 4.77 4.74 
(S.D.) 0.41 0.46 0.42 0.43 

 จากการวิจัยความคิดเห็นของกลุมตวัอยางท่ีมีตอชุดการเรียนการสอนมัลตมีิเดีย ประกอบการปฏิบัติ ท้ัง 3 บท 
พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในเกณฑดีมากตอชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ประกอบการปฏบิตัิ       
ท้ัง 4 ดาน ซ่ึงเปนไปตามวัตถุประสงค ขอท่ี 3 
 ตอนที่ 4 ศึกษาทักษะการปฏิบัติงานดานงานบานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ดวย ชุดการเรยีน
การสอนมัลติมีเดียประกอบการปฏิบัติ โดยทดลองกับกลุมตัวอยางจำนวน 40 คน ผูวิจัยไดดำเนินการดังตอไปน้ี 
ผูวิจัยไดใหนักเรียนกลุมตัวอยางท้ัง 40 คน ทดสอบปฏิบัติงานบานหลังจากเรียนจากชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดีย
ประกอบการปฏิบัติ และไดฝกปฏิบัติตามชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดียแลว โดยทดสอบปฏิบัติ การทำความ
สะอาดหองเรียน การพับถุงเทา การซักเสื้อนักเรียน และประเมินตามเกณฑที่ไดตั้งไว ผลการทดสอบการปฏิบตัิ
นักเรียนทุกคนมีความสามารถทางดานการปฏิบัติ การทำความสะอาดหองเรียน การพับถุงเทา การซักเสื้อนักเรียน 
เฉลี่ยอยูในเกณฑปฏิบัติไดด ีซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงค ขอที่ 4 หมายเหตุ ไมมีการทดสอบกอนเรียนเนื่องจาก
นักเรียนไมมีทักษะการปฏิบัติงานบานมากอน  
 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยผลการศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดียประกอบการปฏิบัติ เร่ือง งานบานนารู 
เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานบานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับงานวิจัย
หลาย ๆ งานในประเทศไทยไดแก กนกอร พานอิน (2556) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง 
คอมพิวเตอรนารู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (1) ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
เร่ือง คอมพิวเตอรนารู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (3) ศึกษาความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คอมพิวเตอร
นารู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2556 
โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดแกงขนุน) : เทศบาลเมืองสระบุรี ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ประสิทธิภาพเทากับ 76.80/81.60 สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.5 ความพึงพอใจท่ีมีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนภาพรวมมีคาเฉลีย่เทากับ 4.06 ความพึงพอใจท่ีมีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองคอมพิวเตอรนารู 
อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร ภูทอง (2558) ชุดการสอนสำหรับครูโดยใชกิจกรรมการเรียนรู
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แบบ 4MAT เรื่องโครงสรางและหนาที่ของพืช มีคุณภาพอยูในระดับดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยชุดการสอน
สำหรับครูหลังการเรียนรูสูงกวากอนการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอชุด
การสอนสำหรับครูอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐาปนี เครืออนันต (2559) พบวาชุดการเรียน
การสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอานสำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษา มีประสิทธิภาพตามเกณฑเทากับ 
81.25/82.25 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 
11.5 คาเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 16.45 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผูเรียนมีความ
พึงพอใจตอชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอานภาษาไทยอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 ชุดการ
เรียนการสอนมัลติมีเดียสอนเปนสื่อการสอนท่ีดีและมีความเหมาะสมท่ีจะนำไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนให
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบาน) เพราะเปนรายวิชา
ท่ีผูเรียนตองฝกปฏิบัติจริง และใชในชีวิตประจำวัน อยางสม่ำเสมอจนเกิดความชำนาญและสรางลักษณะนิสัยท่ีดีใน
การทำงาน การใชชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดียทำใหผูเรียนสามารถศกึษาเน้ือหา และทำแบบฝกทักษะการปฏิบัติ
ไดตลอดเวลาและบอยครั ้งเทาที ่ตองการโดยปราศจากความกดดันของเวลา ครูผูสอนและเพื่อนรวมชั ้นเรียน 
นอกจากนี้ขอไดเปรียบของชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดียที ่สามารถนำสื ่อประสม (Multimedia) ชนิดตาง ๆ           
เขามาใชในการพัฒนาบทเรียนทำใหชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดียมีความเสมือนจริงและมีความหลากหลายลด
ปญหาความแตกตางระหวางผูเรียนจึงทำใหผลสัมฤทธ์ิทางดานการปฏิบัติงานบานของนักเรียนดีขึ้น 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 
1. ครูผูสอนควรจัดเตรียมอุปกรณการเรียนการสอนในการฝกปฏิบัติและควรจัดหองเรียนสำหรับใชชดุการ

เรียนการสอนมัลติมีเดียในรูปของศูนยการเรียนรูดวยตอนเอง (Self Access Center) ท้ังน้ีเพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดเรียนดวยชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดียตามความสะดวกเนื่องจากไมถูกจำกัดในเรื่องเวลา และสามารถใชชุด
การเรียนการสอนมัลติมีเดียใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. จากผลการวิจัยพบวา หลังจากท่ีเรียนจบแตละบทผูวิจัยและนักเรียนไดใชเวลาสวนหน่ึงรวมกันอภิปราย
ถึงความรู และทักษะตาง ๆ ในการปฏิบัติงานบานที ่ไดรับจากการเรียนในบทนั ้น ๆ ทำใหผู เรียนสามารถทำ
แบบทดสอบหลังเรียนไดมากขึ้น และสามารถปฏิบัติงานบานไดจริงและถูกวิธีเชนการกวาดบาน ถูบาน การเลือก
อุปกรณในการทำงาน การซักผา การพับผา ดังนั้นผูสอนควรรวมกันสนทนากับนักเรียนถึงทักษะการปฏิบัติงานท่ี
ผูเรียนไดรับจากการเรียน นักเรียนสามารถนำไปใชประโยชนไดอยางไร จึงจะทำใหการเรียนรูจากชุดการสอน
มัลติมีเดียเกิดผลสำเร็จมากขึ้น 
 3. จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบวาการใชชุดการสอนมัลติมีเดียประกอบการปฏิบัติเปนสื่อการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพชวยใหผูเรียนมีความสามารถทางการเรียนรูสูงขึ้น เมื่อครูใชชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดียเปน
เคร่ืองมือในการสอนแตไมอาจใชแทนครูผูสอนได เน่ืองจากขอจำกัดของชุดการเรียนการสอนมัลติมีเดียในดานการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเพ่ือแกปญหาชองวางระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียนเปนตน 
 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาระยะยาว (Longitudinal Study) เพ่ือเปรียบเทียบความคงทนในการจำเน้ือหาและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนกลุมเกง ปานกลาง และออนท่ีเรียนดวยชุดการสอนมัลติมีเดียและกลุมท่ีเรียนกับครู 
 2. ควรศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนและคงทนในการจดจำเน้ือหาจากการเรียนดวย
ชุดการสอนมัลติมีเดียท่ีสรางจากเน้ือหาท่ีนักเรียนคุนเคยกับเน้ือหาท่ีนักเรียนไมคุนเคย 
 3. ควรศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนจากการเรียนดวย
ชุดการสอนมัลติมีเดียท่ีใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) แกผูเรียนในแตละแบบฝกหัดในรูปแบบแตกตางกัน 
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บทคัดยอ 
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาการมีสวนรวมของประชาชนตอการดำเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในเขตเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยงานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิง
ปริมาณดวยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูใชบริการในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 
400 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ซ่ึงใชสถิติเชิงพรรณนาในการหาคาเฉลี่ย และรอยละโดยใช
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิต ิโดยผลการวิจัยพบวา โดยรวมประชาชนมีความคิดเห็นตอประเด็นปญหาการมีสวนรวม
ของประชาชนในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 3.38 คิดเปน รอยละ 67.60 เม่ือจำแนกเปนรายดานพบวา 
ประชาชนมีความเห็นวาปญหาการมีสวนรวมของประชาชนเปนปญหาเร่ืองวัฒนธรรมการเมืองและความพรอมของ
ประชาชน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.54 คิดเปนรอยละ 70.80 สวนประเด็นโครงสรางกฎหมายและ
กระบวนการนโยบายยังไมเอ้ือตอการมีสวนรวมอยางเพียงพอ ปญหาดานความพรอมของภาครัฐ/การขาดแคลนผูมี
ทักษะในการใชเคร่ืองมือสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และประเด็นขาดการรับรูเก่ียวกับความสำคัญ
ของการมีสวนรวมของประชาชน อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.38 3.37 และ 3.23 คิดเปนรอยละ 67.60 
67.40 และ 64.60 ตามลำดับ 
  
คำสำคัญ : ปญหาการมีสวนรวมของประชาชน การดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  
Abstract 
  The purpose of this research was to study the problems of the public participation on 
local government organization operation at Lampang Municipality, Muang Lampang District, 
Lampang Province. This research was the quantitative research with survey research method. 
The samples used in research were people in Lampang Municipality 400 numbers. Research 
Instrument was questionnaire and using descriptive statistics to analyze mean and percentage 
by Statistical Package for Social Science. This research found that overall, people’s opinion 
about the problems of the public participation was in moderate level with 3.38 in mean 
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(67.60%). Classified by issue, found that people’s opinion about the problems of political 
culture and people's readiness was in the high level with 3.54 in mean (70.80%), law structure 
and policy was unfavourable for people to participate, the problem of the government sector's 
readiness/the scarcity of skilled-officer in using tools to build public participation, and the 
lack of perception about the importance of public participation were in moderate level with 
3.38, 3.37 and 3.23 in mean.(67.60%, 67.40% and 64.60%), respectively.  
 
Key Words : Public Participation Problem, Local Government Organization Operation  
 

บทนำ  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีการปกครองทองถิ่นเปนรากฐานสำคัญ และปจจัยสำคัญท่ีมีผลตอการ

ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินภารกิจการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล         
คือ การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานตางๆ การมีสวนรวม
ของประชาชนน้ัน เปนหลักสากลท่ีไดรับการยอมรับวามีความสำคัญและจำเปน ในสังคมประชาธิปไตย เพราะการมี
สวนรวมของประชาชน หมายถึงการท่ีปจเจกบุคคลหรือกลุมคนเขามามีสวนรวมเก่ียวของ รวมมือ รวมรับผิดชอบใน
กิจกรรมการพัฒนาท่ีเปนประโยชนตอสังคมในขั้นตอนตางๆ ตั้งแตการคิดริเร่ิม พิจารณา ตัดสินใจ การรวมปฏิบัติ 
รวมรับผิดชอบในกิจกรรม ตลอดจนมีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือใหการดำเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรลุเปาหมาย ซ่ึงประชาชนอาจเขามามีสวนรวมในบางขั้นตอนหรือทุกขั้นตอนก็ได   
แตหากประชาชนมีสวนรวมตั้งแตเร่ิมกระบวนการการตัดสินใจในการดำเนินการตางๆของทองถิ่นแลว จะทำ
ใหบริการสาธารณะตางๆท่ีเกิดขึ้นในทองถิ่นสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่นมากท่ีสุด ซ่ึงการ
เปดโอกาสใหประชาชนมี สวนรวมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รับทราบขั้นตอน
การดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีผลใหการดำเนินการตางๆของทองถิ่นเปนไปดวยความโปรงใส   
มีความเปนธรรม ลดการทุจริต และความขัดแยงในการทำงาน นอกจากน้ี การมีสวนรวมยังเปนหลักการสากลของ
ธรรมาภิบาลท่ีกำหนดโดยองคการสหประชาชาติ โดยเปนหลักประกันวาการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐอยางจริงจังจะสามารถปองกันและแกปญหาการทุจริตและคอรัปชั่นอันจะเปน
สวนสำคัญท่ีชวยใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนได 

อาจกลาวไดวาการเขามามีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมขั้นตอนตางๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สงผลใหประชาชนเกิดความรูสึกผูกพัน (Commitment) เปนเจาของ ภาคภูมิใจ อันจะนำไปสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (Sustainable Development) ไดในท่ีสุด และจะเห็นไดวามีโครงการจำนวนไมนอยท่ีลมเหลวเน่ืองจาก
ดำเนินการโดยไมสอดคลองกับความตองการของประชาชนเพราะไมไดเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม
หรือไมรับฟงเสียงของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการ  

อยางไรก็ตาม แมจะเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปถึงความสำคัญของการท่ีประชาชนจะเขามามีสวนรวมใน
การดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตในขอเท็จจริงกลับปรากฏวาประชาชนยังเขามามีสวนรวม
คอนขางนอย โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการตรวจสอบการทำงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น งานวิจัยน้ีจึง
ตองการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชนตอการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพ่ือทราบถึงปญหาและอุปสรรคท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน อันจะเปนประโยชนตอผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมมากขึ้นเพ่ือบรรลุตามเจตนารมณของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีใหความสำคัญตอการมีสวนรวมของประชาชนตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาปญหาการมีสวนรวมของประชาชนตอการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
  

กรอบแนวความคิดในการทำวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองปญหาการมีสวนรวมของประชาชนตอการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผูวิจัยไดวางกรอบแนวความคิดในการทำวิจัยไว ดังน้ี 

 ตัวแปรตน         ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยใชการสุมกลุมตัวอยางจากประชากรท่ีอยูในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 55,185 คน               

(แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครลำปาง 5 ป พ.ศ.2558-2562) จาก 8 ตำบล โดยคำนวณจำนวนตัวอยางท่ี
ตองการศึกษา จากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (กิตติพันธ และคณะ, 2555) ไดจำนวนกลุมตัวอยางขั้น
ต่ำ จำนวน 400 ตัวอยาง ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% จากน้ันจึงกำหนดกลุมตัวอยาง ท่ีจะสำรวจในแตละตำบลโดย
ใชวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางคจากสูตรการกระจายตามสัดสวน (นิยม ปุราคํา, 2527) และไดจำนวนกลุมตัวอยาง
ในแตละตำบล ดังน้ี ตำบลสบตุย จำนวน 101 ตัวอยาง ตำบลเวียงเหนือ จำนวน 81 ตัวอยาง ตำบลพระบาท 
จำนวน 68 ตำบลหัวเวียง 55 ตัวอยาง ตำบลชมพู 41 ตัวอยาง ตำบลสวนดอก 35 ตัวอยาง ตำบลบอแฮว 12 ตัวอยาง 
และตำบลพิชัย 7 ตัวอยาง โดยใชวิธีแบบสะดวก (Convenience Sampling) ในการสำรวจ และใชแบบสอบถามท่ี
มีลักษณะคำถามเปนแบบปด (Close-ended Question) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของ 
ลิเคิรท (Likert) (กาลัก เตะขันหมาก, 2553) ในการสอบถามปญหาการมีสวนรวมของประชาชนตอการดำเนินงาน
ของเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และใชสถิติรอยละและคาเฉลี่ยในการวิเคราะหขอมูล 
 
 
 

หัวขอ 
1. ขาดการรับรูเก่ียวกับความสำคัญ 
ของการมีสวนรวมทางการเมือง 
2. โครงสรางกฎหมายและกระบวนการ
นโยบายไมเอ้ือตอการมีสวนรวม 
3. ปญหาเร่ืองวัฒนธรรมการเมืองและ
ความพรอมของประชาชน 
4. ปญหาดานความพรอมของภาครัฐ/ 
ขาดแคลนผูมีทักษะในการใชเคร่ืองมือ
สรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

การมีสวนรวมของประชาชน 
ตอการดำเนินงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผูวิจัยไดทำการศึกษาขอมูล 2 ดาน ประกอบดวย 

1. ขอมูลสวนตัว 
2. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอปญหาการมีสวนรวมของประชาชนตอการดำเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลนครลำปาง 
ผลการศึกษาขอมูลทั้ง 2 ดานเปนดังน้ี 
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน เปนเพศชายรอยละ 43.75 และเพศหญิง รอยละ 56.25 
สวนใหญมีชวงอาย ุ41-50 ป รอยละ 22.00 รองลงมาคอืชวงอายตุำ่กวา 21 ป รอยละ 20.75 และชวงอายุ 21-30 ป 
รอยละ 20.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปรอยละ 36.75 รองลงมาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
รอยละ 24.50 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ไดแก ขาราชการบำนาญ แมบาน และนักศึกษา รอยละ 28.25 รองลงมาคือ 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 19.50 
2. ความคิดเห็นตอปญหาการมีสวนรวมของประชาชนตอการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กรณีศึกษาเทศบาลนครลำปาง 

ประเด็นปญหาการมีสวนรวมของประชาชน 
วิเคราะหขอมูลทางสถติ ิ

X  S.D. รอยละ แปลผล 
1. ขาดการรับรูเกี่ยวกับความสำคัญของการมีสวนรวมของ

ประชาชน 
3.23 0.79 64.60 ปานกลาง 

 1.1 ประชาชนไมสนใจ ไมเห็นความสำคัญของการมีสวนรวม 3.24 0.91 64.80 ปานกลาง 
 1.2 ประชาชนไมเขาใจถงึเหตุผลและความจำเปนในการเขารวม 3.23 0.90 64.60 ปานกลาง 
 1.3 ประชาชนไมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและการมี
สวนรวม 

3.19 0.92 63.80 ปานกลาง 

 1.4 ประชาชนเชื่อวาการเขาไปรวมไมจำเปนสำหรับตน 3.27 0.96 65.40 ปานกลาง 
2. โครงสรางกฎหมายและกระบวนการนโยบายยังไมเอือ้ตอการมี

สวนรวมอยางเพียงพอ 
3.38 0.81 67.60 ปานกลาง 

 2.1 การขาดกฎหมายลูกออกมารองรับหลักการการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชน 

3.29 0.88 65.80 ปานกลาง 

 2.2 ขาดกระบวนการรับฟงความคดิเห็นจากประชาชน 3.52 0.97 70.40 มาก 
 2.3 ขาดกระบวนการทำงานรวมกับภาคประชาชน 3.43 0.95 68.60 มาก 
 2.4 การกำหนดจำนวนประชาชนท่ีจะสามารถเขาชื่อถอดถอน
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่นไดเปนจำนวนคอนขางสงู 

3.31 0.90 66.20 ปานกลาง 

3. ปญหาเรือ่งวฒันธรรมการเมืองและความพรอมของประชาชน 3.54 0.75 70.80 มาก 
 3.1 ประชาชนยังมีความน่ิงเฉย หรือไมตื่นตัวทางการเมืองมากพอ 3.34 0.90 66.80 ปานกลาง 
 3.2 ประชาชนมีภาระดานการประกอบอาชีพ ครอบครัว หรือ

สุขภาพ 
3.73 0.89 74.60 มาก 

 3.3 ประชาชนขาดความเชื่อม่ันและไมกลาแสดงความคิดเห็น 3.54 0.91 70.80 มาก 
 3.4 ประชาชนไมรูวาตนสามารถเขารวมได (การประชุมสภาเทศบาล 
การตรวจสอบการทำงาน ฯลฯ) 

3.55 0.90 71.00 มาก 
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4. ปญหาดานความพรอมของภาครัฐ/การขาดแคลนผูมีทักษะใน
การใชเครื่องมือสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  

3.37 0.83 67.40 ปานกลาง 

 4.1 เจาหนาท่ีไมมีความเขาใจและไมมีทักษะในการสงเสริมการมี 
สวนรวมของประชาชน 

3.39 0.93 67.80 ปานกลาง 

 4.2 เจาหนาท่ีไมมีจิตวิทยาในการปฏบิัตงิานรวมกับประชาชน 3.33 0.95 66.60 ปานกลาง 
 4.3 เจาหนาท่ีไมประชาสัมพันธและใหขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ
และตอเน่ือง 

3.44 0.95 68.80 มาก 

 4.4 การจัดกิจกรรมในสถานท่ีและเวลาท่ีไมเหมาะสมทำให
ประชาชน ไมสะดวกท่ีจะเขารวมได 

3.33 0.93 66.60 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.38 0.70 67.60 ปานกลาง 
ตารางที่ 1 แสดงความคิดเห็นตอปญหาการมีสวนรวมของประชาชนตอการดำเนินงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลนครลำปาง 
จากตารางท่ี 1 พบวาโดยรวมประชาชนมีความคิดเห็นตอประเด็นปญหาการมีสวนรวมของประชาชนใน

ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.38 คิดเปนรอยละ 67.60 เม่ือจำแนกเปนรายดานพบวา ประชาชนมีความเห็นวา
ปญหาการมีสวนรวมของประชาชนเปนปญหาเร่ืองวัฒนธรรมการเมืองและความพรอมของประชาชน อยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.54 คิดเปนรอยละ 70.80 สวนประเด็นโครงสรางกฎหมายและกระบวนการนโยบายยังไมเอ้ือ
ตอการมีสวนรวมอยางเพียงพอ ปญหาดานความพรอมของภาครัฐ/การขาดแคลนผูมีทักษะในการใชเคร่ืองมือสราง
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และประเด็นขาดการรับรูเก่ียวกับความสำคัญของการมีสวนรวมของ
ประชาชน อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.38 3.37 และ 3.23 คิดเปนรอยละ 67.60 67.40 และ 64.60 
ตามลำดับ 
เม่ือพิจารณาความคิดเห็นของประชาชนแตละดานในแตละประเด็น เปนดังน้ี 
1. ดานขาดการรบัรูเกี่ยวกบัความสำคัญของการมีสวนรวมของประชาชน 

 โดยรวมประชาชนมีความเห็นวาปญหาการมีสวนรวมของประชาชนเปนปญหาดานขาดการรับรูเก่ียวกับ
ความสำคัญของการมีสวนรวมของประชาชน ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.23 คิดเปน รอยละ 64.60 เม่ือ
จำแนกตามรายขอพบวา ประชาชนเชื่อวาการเขาไปรวมไมจำเปนสำหรับตนมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.27 คิดเปนรอยละ 65.40 รองลงมาคือ ประชาชน ไมสนใจ ไมเห็นความสำคัญของการมี
สวนรวม คาเฉลี่ย 3.24 คิดเปนรอยละ 64.80 ประชาชนไมเขาใจถึงเหตุผลและความจำเปนในการเขารวม คาเฉลี่ย 
3.23 คิดเปนรอยละ 64.60 และประชาชนไมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวม คาเฉลี่ย 
3.19 คิดเปนรอยละ 63.80 ตามลำดับ 
2. ดานโครงสรางกฎหมายและกระบวนการนโยบายยังไมเอื้อตอการมีสวนรวมอยางเพียงพอ 

 โดยรวมประชาชนมีความเห็นวาปญหาการมีสวนรวมของประชาชนเปนปญหาโครงสรางกฎหมายและ
กระบวนการนโยบายยังไมเอ้ือตอการมีสวนรวมอยางเพียงพอ ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.38 คิดเปนรอย
ละ 67.60 เม่ือจำแนกตามรายขอพบวา ขาดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.52 คิดเปนรอยละ 70.40 รองลงมาคือ ขาดกระบวนการทำงานรวมกับภาค
ประชาชน คาเฉลี่ย 3.43 คิดเปนรอยละ 68.60 การกำหนดจำนวนประชาชนท่ีจะสามารถเขาชื่อถอดถอนผูบริหาร
และสมาชิกสภาทองถิ่นไดเปนจำนวนคอนขางสูง คาเฉลี่ย 3.31 คิดเปนรอยละ 66.20 และการขาดกฎหมายลูก
ออกมารองรับหลักการการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน คาเฉลี่ย 3.29 คิดเปนรอยละ 65.80 ตามลำดับ 
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3. ดานวฒันธรรมการเมืองและความพรอมของประชาชน 
 โดยรวมประชาชนมีความเห็นวาปญหาการมีสวนรวมของประชาชนเปนปญหาดานวัฒนธรรมการเมือง

และความพรอมของประชาชน ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.54 คิดเปนรอยละ 70.80 เม่ือจำแนกตามรายขอ
พบวา ประชาชนมีภาระดานการประกอบอาชีพ ครอบครัว หรือสุขภาพ มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉลี่ย 3.73 คิดเปนรอยละ 74.60 รองลงมาคือ ประชาชนไมรูวาตนสามารถเขารวมได (การประชุมสภา
เทศบาล การตรวจสอบการทำงาน ฯลฯ) คาเฉลี่ย 3.55 คิดเปนรอยละ 71.00 ประชาชนขาดความเชื่อม่ันและไม
กลาแสดงความคิดเห็น คาเฉลี่ย 3.54 คิดเปนรอยละ 70.80 และประชาชนยังมีความน่ิงเฉย หรือไมตื่นตัวทาง
การเมืองมากพอ คาเฉลี่ย 3.34 คิดเปนรอยละ 66.80 ตามลำดับ 
4. ดานความพรอมของภาครัฐ/การขาดแคลนผูมีทักษะในการใชเครื่องมือสรางกระบวนการ มีสวนรวมของประชาชน 

 โดยรวมประชาชนมีความเห็นวาปญหาการมีสวนรวมของประชาชนเปนปญหาดานความพรอมของ
ภาครัฐ/การขาดแคลนผูมีทักษะในการใชเคร่ืองมือสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ย 3.37 คิดเปนรอยละ 67.40 เม่ือจำแนกตามรายขอพบวา เจาหนาท่ี ไมประชาสัมพันธและใหขอมูล
ขาวสารอยางเพียงพอและตอเน่ืองมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.44 คิดเปนรอยละ 
68.80 รองลงมาคือ เจาหนาท่ีไมมีความเขาใจและไมมีทักษะในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน คาเฉลี่ย 
3.39 คิดเปนรอยละ 67.80 เจาหนาท่ีไมมีจิตวิทยาในการปฏิบัติงานรวมกับประชาชน และการจัดกิจกรรมใน
สถานท่ีและเวลาท่ีไมเหมาะสมทำใหประชาชนไมสะดวกท่ีจะเขารวมได มีคาเฉลี่ยเทากันท่ี 3.33 คิดเปนรอยละ 
66.60 ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาปญหาการมีสวนรวมของประชาชนตอการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

กรณีศึกษาเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พบวาประชาชนมีความเห็นวาปญหาดาน
วัฒนธรรมการเมืองและความพรอมของประชาชนเปนปญหาในระดับมาก โดยเฉพาะในประเด็นประชาชน มีภาระ
ดานการประกอบอาชีพ ครอบครัว หรือสุขภาพ และประชาชนขาดความเชื่อม่ันและไมกลาแสดงความคิดเห็น 
สอดคลองกับปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ (2546) ซ่ึงมองวาปญหาอุปสรรคท่ีมีตอการมีสวนรวมของประชาชนใน
สวนท่ีเก่ียวของกับกลุมประชาชนท่ัวไปน้ัน ไดแก ชาวบานมีภาระดานการประกอบอาชีพ ดานครอบครัว และดาน
สุขภาพรางกาย ขาดความเชื่อม่ัน ไมกลาแสดงความคิดเห็น ไมสนใจ และไมเห็นความสำคัญของการมีสวนรวม 
ประเด็นน้ีเปนขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะในสภาวะท่ีเศรษฐกิจไมดี โดยท่ัวไปประชาชนจะเปนหวงปากทองของ
ตนมากกวาการเขามีสวนรวมในทางการเมือง ประกอบการท่ีคนไทยสวนใหญยังเคยชินกับการเปนผูถูกปกครองและ
ปฏิบัติตามคำสั่งมากกวา ทำใหขาดความเชื่อม่ันและไมกลาท่ีจะแสดงความคิดเห็น ซ่ึงปญหาดังกลาวเปนผลมาจาก
วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยท่ีสืบทอดกันมาอยางยาวนาน การจะเปลี่ยนใหประชาชนคุนเคยกับวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบมีสวนรวมจึงเปนเร่ืองท่ีตองใชเวลา 

ในดานโครงสรางกฎหมายและกระบวนการนโยบายยังไมเอ้ือตอการมีสวนรวมอยางเพียงพอ มี 2 ประเด็น
ท่ีประชาชนมีความเห็นวาเปนปญหาในระดับมาก ไดแก ขาดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและขาด
กระบวนการทำงานรวมกับภาคประชาชน สอดคลองกับปทมา สูบกำปง (2562) ท่ีมองวาปญหาอุปสรรคท่ีทําให
สิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนไมอาจเกิดขึ้นไดจริงในทางปฏิบัติ ประการหน่ึง คือ            
การขาดขอมูล ความรูความเขาใจเก่ียวกับสทิธิเสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชนท้ังจากฝายเจาหนาท่ีของรัฐ
และประชาชน โดยท่ีภาครัฐมักจะอางความถูกตองชอบธรรมในการใชอํานาจตามกฎหมาย กฎระเบียบ ปญหาการ
มีสวนรวมของประชาชนดานหน่ึงคงปฏิเสธไมไดวาเกิดจากภาครัฐท่ีเจาหนาท่ีเคยชินกับการทำงานฝายเดียว                 
คิด ตัดสินใจ ดำเนินการตามลำพัง จนอาจมองวาการท่ีตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมจะทำใหไมสามารถ
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ทำงานไดสะดวกและเปนเร่ืองไมจำเปน จึงทำใหการทำงานขาดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและ
ขาดกระบวนการทำงานรวมกับภาคประชาชน 

และในดานความพรอมของภาครัฐ/การขาดแคลนผูมีทักษะในการใชเคร่ืองมือสรางกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนในประเด็นเจาหนาท่ีไมประชาสัมพันธและใหขอมูลขาวสารอยางเพียงพอและตอเน่ือง และประชาชน
ไมรูวาตนสามารถเขารวมได (การประชุมสภาเทศบาล การตรวจสอบการทำงาน ฯลฯ)สอดคลองกับผลงานวิจัยของ
ศักดิ์ชาย ดีละมาย (2558) ท่ีศึกษาปญหาการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปกครองสวนทองถิ่น
และแนวทางแกไข ซ่ึงพบวาปญหาอุปสรรคท่ีสำคัญคือประชาชนไมไดรับรู/ไดรับรูขาวสารไมเพียงพอ ประชาชน
ท่ัวไปไมรูวาสามารถเสนอถอดถอนคณะผูบริหารทองถิ่น/ผูบริหารทองถิ่นได ไมรูวามีสิทธิเสนอขอบัญญัติทองถิ่นได 
การไมไดรับรู/ไดรับรูขาวสารไมเพียงพอ ทำใหประชาชนไมเขาใจถึงเหตุผลความจำเปนในการตองเขาไปรวม 
ประชาชนสวนมากนอกจากจะไมรูวาตนสามารถเขาฟงการประชุมสภาทองถิ่นไดแลว ยังไมรูวาทำไมตนจะตอง
เสียเวลาไปน่ังฟงการอภิปรายถกเถียงกันในสภาอีกดวยและยังสอดคลองกับสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย (2558) ท่ีมองวา
สภาพปญหาสวนใหญจะเปนเร่ืองเก่ียวกับประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการใชสิทธิการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ เชน สิทธิในการเขาชื่อถอดถอนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง เจาหนาท่ี
ระดับสูง หรือสมาชิกหรือผูบริหารทองถิ่น การขาดความเขาใจในกระบวนการของรายละเอียด วิธีการ หลักเกณฑ 
ในการดำเนินการเพ่ือเขาชื่อใชสิทธิในการถอดถอนดังกลาว ตลอดจนในทางกลับกันการประชาสัมพันธจาก
หนวยงานของรัฐใหประชาชนรับทราบเก่ียวกับสิทธิดงักลาวยังคงเปนไปไดในระดับหน่ึงเทาน้ัน ประเด็นน้ีเปนหนาท่ี
ท่ีสำคัญอีกประการหน่ึงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจะตองใหความรูแกประชาชน ใหเขาใจถึงความสำคัญของ
การมีสวนรวมของประชาชน กระตุน เชิญชวนใหประชาชนเขามามีสวนรวม เขาใจถึงสิทธิของตนตามรัฐธรรมนูญ 
พรอมท้ังประชาสัมพันธและใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางเพียงพอและตอเน่ือง เพ่ือใหประชาชนเห็นถึง
ความสำคัญของการมีสวนรวมของตน 

สำหรับประเด็นท่ีประชาชนมีความคิดเห็นในระดับปานกลางน้ัน สวนใหญเปนประเด็นท่ีเกิดจากตัว
ประชาชนเอง ไมวาจะเปนประชาชนไมสนใจ ไมเห็นความสำคัญของการมีสวนรวม ประชาชนไมเขาใจถึงเหตุผล
และความจำเปนในการเขารวม ประชาชนไมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวม ประชาชน
เชื่อวาการเขาไปรวมไมจำเปนสำหรับตน ประชาชนยังมีความน่ิงเฉย หรือไมตื่นตัวทางการเมืองมากพอน้ัน 
วิเคราะหไดอยางหน่ึงวาประชาชนไมไดคิดวาปญหาการมีสวนรวมของประชาชนน้ัน สาเหตุสำคัญไมไดเกิดขึ้นจาก
ประชาชน หรืออีกนัยหนึงคือประชาชนมองวาตนไมใชสาเหตุสำคัญของปญหาน่ันเอง ซ่ึงหากทำการวิจัยปญหาการ
มีสวนรวมของประชาชนโดยสำรวจความคิดเห็นจากเจาหนาท่ีของรัฐผลท่ีไดอาจเปนในทางตรงกันขามก็เปนได 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากสภาพปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชนตามผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
  1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดทำแผนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในดานตางๆอยางเปน
รูปธรรม ไมวาจะเปน การจัดเวทีประชาคม การสำรวจความคิดเห็น การรวมเปนคณะกรรมการ การเขารวมการ
ประชุม หรือการตรวจสอบการทำงาน เปนตน ท้ังน้ีการจัดทำแผนดังกลาวตองดำเนินการโดยเปดโอกาสให
ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมดวย 
  2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดทำเอกสารหรือคูมือการมีสวนรวมของประชาชนและเผยแพรให
ประชาชนทราบอยางกวางขวางตามชองทางตางๆ ท้ังน้ี เพ่ือใหประชาชนไดทราบถึงความสำคัญและประโยชนของ
การท่ีตนจะเขาไปมีสวนรวม ตลอดจนชองทาง แนวทาง หรือวิธีการเขารวม 
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 3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรถือเปนภารกิจสำคัญในการใหความรูเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดำเนินความพยายามในการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมการเมืองและสรางความพรอมใหแกประชาชน สรางความเชื่อม่ันและมีกลไกกระตุนการแสดงความ
คิดเห็นของประชาชน ในขณะเดียวกันควรปรับปรุงการทำงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเองในดานกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและกระบวนการทำงานรวมกับภาคประชาชนตลอดจนงานดานการ
ประชาสัมพันธและใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหเพียงพอและตอเน่ืองเพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับการ
ดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น 
ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อ่ืนๆเพ่ิมเติม ซ่ึงจะทำใหสามารถมองเห็นปญหาและอุปสรรคท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนไดชัดเจนขึ้น  

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชนในระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
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ความสุขและภาวะสุขภาพของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเนช่ันปการศึกษา 2562 
 
Happiness and health condition survey of public health students in Nation University, 
academic year 2019 
 
ผูวิจัย   จิติมา  กตญัู 
   ภัทรนัย  ไชยพรม 
   มนัสวี  พานิชนอก 
   ศุภธนิศร  วงศสวัสดิ ์
   สุวิช  อ่ิมเงิน 
   จุฑามาศ  ตามเพ่ิม 
   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยแบบสำรวจภาคตัดขวางคร้ังมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดับความสุขและประเมินภาวะสุขภาพ
ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น ปการศึกษา 25562 กลุมตัวอยางคือนิสิตระดับปรญิญาตรี            
ชั้นปที่ 1-4 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น จำนวน 78 คน เครื่องมือที่ใชในวิจัยไดแก แบบประเมิน
ความสุขดวยตนเอง (Happinomete) ฉบับนักศึกษา วิเคราะหขอมูลดวยสถิติความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี ่ยงแบนมาตรฐานผลการศึกษาพบวา คะแนนความสุขโดยรวมเฉลี ่ย 7.46 อยู ในระดับมีความสุข (Happy)               
เมื่อพิจารณารายดานความสุขที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก ดานน้ำใจดี (75.46) รองลงมาดานจิต
วิญญาณด ี(74.76) และสังคมด ี(71.46) ตามลำดับ ภาวะสุขภาพเบื้องตน ไดแก เสนรอบเอว ดัชนีมวลกายอยูใน
เกณฑปกติ ยกเวนเปอรเซ็นตไขมันใตผิวหนังของนิสิตเพศชายมีสูงกวานิสิตเพศหญิง 
  
คำสำคัญ : ความสุข, ภาวะสุขภาพ, นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร 
 
Abstract 
 This cross-sectional survey research aimed to assess a happiness level and health 
condition of students inFaculty of public health Nation University in academic year 2019. 
All 78 students in years 1 – 4 of Faculty of public health were enrolled in this study.The 
instruments was questionnaire (HAPPYNOMETER : version student:).Data was analyzed by 
using statistics of frequency, percentage, mean and standard deviation. The finding of this 
research found that the mean score of overall happiness was 71.46 at a “Happy” level. When 
considering each item, it was found that the three items that received the highest happiness 
levels were happy heart (75.48), happy soul (74.76) and happy society (71.46), respectively. 
Health conditionof students, such as, waist and body mass index (BMI) had a normal, except 
the percentage of fat under the skin of male students were higher than female students. 
 
Keyword : Happiness, Health condition, Public Health Students 
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บทนำ 
การสรางเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของนิสิตเปนเปาหมายสำคัญของหนวยงานทุกภาคสวน ทั้งใน

ระดับกระทรวง และสถาบันการศึกษา ที่จะตองสงเสริมใหนิสิตมีคุณภาพในดานการเรียน และมีสุขภาวะดีท้ัง
รางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยในปจจุบัน 
ยึดตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตรที่ 3 ที่มีเปาประสงค
ยกระดับ คุณภาพบัณฑิตอยางกาวกระโดด มีดุลยภาพระหวางเกงงาน และเกงความดี มีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะ 
ทั ้งรางกายและ จิตใจ เพื ่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเขากับสภาพงานที่เปลี ่ยนแปลง สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ท่ีวาดวย “การจัดการศึกษาตองเปนไป เพ่ือพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั ้งรางกาย จิตใจ สติ ปญญา ความรู  และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ 
ดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” จะเห็น ไดวาหนึ่งในเปาประสงคของการจัดการศึกษาคือ
ตองการผลิต บัณฑิตท่ีมีความสุข ความสุขเปนสวนหน่ึงของการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตระดับปริญญาตรีซ่ึง
อยู ในวัยเปลี ่ยนผานจากวัยรุ นตอนปลายถึงวัยผูใหญตอนตนจึงเปนชวงวัยที ่มีการปรับตัวอยางมากกับการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ เชน การอยูในสภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนท่ีแตกตางไปจากระดับ มัธยมศึกษา 
ซึ่งสงผลตอการใชชีวิต การทำกิจกรรม และการเขาสังคม การอยูรวมกับเพื่อนนิสิตคนอื่นๆ ที่มาจากตางถิ่น ท่ีมี
พื้นฐานการเลี้ยงดู ความคิดและพฤติกรรมหลากหลายแตกตางกันไป สงผลตอวิถีการดำรงชีวิตและคุณภาพการ
เรียนของนิสิต ระหวางที่ใชชีวิตในมหาวิทยาลัยอยางนอย 4 ป จึงเปนเรื่องสำคัญและจำเปนที่มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันผูผลิตบัณฑิตตองใหความสำคัญกับการออกแบบระบบการเรียนการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัด
สิ่งแวดลอม และสิ่งเอื้ออำนวยความสะดวกในชีวิตใหไดบัณฑิตที่มีความพรอมทั้งความรู มีทักษะเฉพาะในแตละ
สาขาที ่เรียนและมีชีวิตที ่เปนสุข สอดคลองกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ที ่กลาววา 
“การศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะเนนการพัฒนานิสิตใหมีคุณภาพ ใหเปนทั ้งคนดี และคนเกง ชีวิตในร้ัว
มหาวิทยาลัยเปนชวงชีวิตที่มีความสุขสนุกสนานที่สุด เพราะนิสิตทุกคนอยูในวัยที่กำลังสดใส มีพลังสมอง พลังใจ 
พลังกายในการพัฒนา” นอกจากนี้ยังสอดคลองกับเปาประสงคของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณท่ี “ตองการใหนสิติมี
ความสำเร็จในการเรียนรู อยูอาศัยเพ่ือความสุขตลอดชวงเวลาท่ีเปนนิสิต” ดังน้ันการสงเสริมใหนิสิตมีความสุขจึง
เปนสิ่งสำคัญ เพราะเปนหน่ึงในปจจัยของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและจะสงผลใหเกิดพลังในการเรียนและสงเสริมการ
ทำกิจกรรมท่ีสรางสรรคในชีวิตท้ังเพ่ือตนเองและสังคมตอไป 

แหลงที่มาของความสุขของนิสิตพบวา มีแหลงที่มาจากทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกตัวบุคคล              
ซ่ึงแหลงของความสุขในนิสิตมหาวิทยาลัยมีท้ังแหลงท่ีนิสิตสามารถสรรหาความสุขไดดวยตนเอง และแหลงความสุข
ที่มาจากสิ่งแวดลอมภายนอกตัวบุคคล ซึ่งสถาบันการศึกษามีการจัดสรรไวใหขณะเรียน ผูวิจัยเปนผูที่ไดใชชวิีต
ชวงหนึ ่งในมหาวิทยาลัยจึงเห็นความสำคัญของการศึกษาเรื ่องความสุขและแหลงของความสุขในนิสิตคณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น ท้ังน้ีเพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาและการออกแบบระบบการจัดการให
เกิดผลดีตอท้ังการเรียนการสอนและการอยูอาศัยอยางมีความสุขใหกับนิสิตใหสมกับการท่ีมหาวิทยาลัยเปนแหลง
บมเพาะและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพใหกับสังคมตอไป สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
มองเห็นวา “คน” เปนหัวใจสำคัญของทุกองคกรและ “การสรางความสุข” ของคนภายในองคกรเปนยุทธศาสตร
สำคัญในการสราง “องคกรแหงความสุข : Happy Workplace” ซึ ่งกระบวนการพัฒนาคนในองคกร อยางมี
เปาหมายและยุทธศาสตร ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร เพ่ือใหองคกรมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง ซ่ึง
จะนำไปสูการพัฒนาเติบโตอยางตอเนื่องขององคกร โดยใชแนวคิด “Happy 8 ความสุขแปดประการ” หมายถึง      
1.) การมีสุขภาพดี (Happy Body) 2.) มีน้ำใจงาม (Happy Heart) 3.) มีการผอนคลาย (Happy Relax) 4.) มีการ
หาความรู (Happy Brain) 5.) การมีคุณธรรม (Happy Soul) 6.) ใชเงินเปน (Happy Money) 7.) มีครอบครัวท่ีดี 
(Happy Family) 8.) สังคมดี (Happy Society) แนวคิด Happy 8 ความสุขแปดประการ เปนแนวคิดของการจัด
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สมดุลชีวิตของมนุษยผานความสุขในโลกสามใบท่ีทับซอนกันอยู คือ ความสุขของตัวเราเอง ความสุขของครอบครัว 
ความสุขขององคกรและสังคม 

“มหาวิทยาลัย” เปนแหลงพัฒนาทางปญญาที่สำคัญ เปนแหลงสรางคนใหมีคุณภาพ เพื ่อเปนพลัง
ขับเคลื่อนประเทศ การมีนิสิตท่ีมีคุณภาพสะทอนจากการมีคุณภาพชีวิตท่ีดแีละมีความสุข จากท่ีผานมายังไมพบการ
วัดระดับความสุขของนิสิตในคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั ่น โดยการใชเครื ่องมือวัดความสุข 
(Hoppinometer) ซึ่งเปนเครื่องมือมาตรฐานที่มีการใชรายงานสถานการณความสุขของคนไทยมาตลอด ตั้งแตป 
2554 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) ดังน้ัน การศึกษาวิจัยน้ีคณะผูวิจัย จึงสนใจท่ีจะสำรวจระดับความสุขและภาวะสุขภาพของนิสิตคณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน “มหาวิทยาลยัแหง
ความสุข” และเปน “มหาวิทยาลัยสุขภาวะ” Healthy Happy University ตอไป 

 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือประเมินระดับความสุขของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตรในมหาวิทยาลัยเนชั่น 
 2. เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพในดานคาดัชนีมวลกาย ภาวะอวนลงพุง เปอรเซ็นตไขมันสะสมในรางกายของ
นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 

วิธีการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย 
 เปนการวิจัยแบบสำรวจ Cross-sectional survey study ในการประเมินระดับความสุข และภาวะ
สุขภาพเบื้องตนของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร ปการศึกษา 2562 จำนวน 78คน ประกอบดวย นิสิตชั้นปที่ 1 จำนวน 2 คน นิสิตชั้นปที่ 2 
จำนวน 15 คน นิสิตชั้นปท่ี 3 จำนวน 21 คน นิสิตชั้นปท่ี 4 จำนวน 40 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การศึกษานี ้ใชแบบประเมินความสุข HAPPINOMETER ฉบับนักศึกษาซึ ่งสรางขึ ้นโดยสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล HAPPINOMETER เปนเคร่ืองมือวัดระดับความสุขของนักศึกษา ท่ีสนับสนุน
แนวคิดองคกรแหงความสุข 8 ประการ (Happy 8) ที่ไดกำหนดตัวชี้วัดความสุข 8 ประการไวไดแก สุขภาพดี 
(Happy body) น้ำใจดี ( Happy heart ) ผอนคลายดี ( Happy relax) ใฝรู ด ี (Happy brain) จิตวิญญาณดี 
(Happy soul) ส ุขภาพเง ินด ี  (Happy money) ครอบคร ั วด ี  (Happy family) ส ั งคมด ี  (Happy society) 
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, 2555) 
คาคะแนนและการแปลผล 
 คาคะแนนเฉลี ่ยระดับความสุขจากการวัดโดยเครื ่องมือ HAPPINOMETER สามารถตีความและให
ความหมายไดดังน้ี 
 Very Happy = คะแนน 75.00 – 100 หมายถึง ระดับความสุขที่สะทอนใหเห็นผลที่ไดวาอยูในขั้นเกิน
เปาหมายเปนสัญญาณวาผูบริหารควรใหการพัฒนาสนับสนุน Happy8Plus ตอไปและยกยองเปนแบบอยาง 
 Happy = คะแนน 50.00-74.99 หมายถึง ระดับความสุขท่ีสะทอนใหเห็นผลท่ีไดวาอยูในขั้นตามเปาหมาย
เปนสัญญาณวาผูบริหารควรใหการพัฒนาสนับสนุน Happy8Plus ตอไป 
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 Unhappy = คะแนน 25.00-49.99 หมายถึง ระดับความสุขที่สะทอนใหเห็นผลที่ไดวาอยูในขั้นต่ำกวา
เปาหมายเปนสัญญาณวาผูบริหารตองใหการพัฒนาสนับสนุน Happy8Plus อยางจริงจัง 
 Very Unhappy = คะแนน 0.00 – 24.99 หมายถึง ระดับความสุขท่ีสะทอนใหเห็นผลท่ีไดวาอยูในขั้นต่ำ
กวาเปาหมายมากท่ีสุดเปนสัญญาณวาผูบริหารตองใหการพัฒนาสนับสนุน Happy8Plus อยางทันที 
การตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
 การศึกษานี้ไมไดทำการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม เนื่องจากแบบสอบถามที่ใชในการศึกษานี้ ไดมี
การตรวจสอบคุณภาพทั้งการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา และการตรวจสอบความเท่ียงมาแลว การตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาของ HAPPINOMETER โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ไดทำการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของและประชุมรวมกับผู ทรงคุณวุฒิทางดานคุณภาพชีวิตความสุข สุขภาพจิต เพ่ือ
พิจารณาความตรงตามเนื้อหาที่ตองการประเมิน จำนวน 9 คร้ัง และมีความตรงตามโครงสรางจากการวิเคราะห
ดวยหลักการวิเคราะหปจจัย (Factor analysis) (ยกเวนขอคำถามที่ผูทรงคุณวุฒิลงความเห็นวาจำเปนตองมขีอน้ี 
จึงไมคำนึงถึง คา Factor loading) และแบบสอบถาม HAPPINOMETER ไดมีการตรวจสอบความเชื่อมั ่นของ
เคร่ืองมือ (Reliability) โดยพิจารณาจากเกณฑ Cronbach’s alpha coefficient ซ่ึงจำแนกตามองคประกอบหลัก 
HAPPINOMETER จึงเปนเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตและความสุข ที่นาเชื่อถือที่ผานกระบวนการสังเคราะหจาก
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเคร่ืองมือวัดความสุข (HAPPINOMETER) ตลอดจน ผานการวิเคราะหจาก
กระบวนการวิจัยที่ เกี่ยวของโดยตรงกับคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงานทั้งคนทำงานในภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชนท่ีเปนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลของการวิจัยคร้ังน้ี มีการเก็บขอมูลแบงเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 เปนการเก็บขอมูลการสำรวจความสุขโดยนิสิตเปนผูตอบคำถามเอง 
 ขั้นตอนที่ 2 ประกอบดวยกิจกรรมการตรวจวัดภาวะสุขภาพเบื้องตนของนิสิต โดยการวัดความดันโลหิต 
ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง วัดรอบเอว วัดรอบสะโพก วัดปริมาณไขมันท่ีสะสมตามรางกาย 
การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะหสถิติ ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
ขอมูลทั่วไป 
 นิสิตสวนใหญเปนเพศหญงิ (รอยละ 91.00) อายุเฉลี่ย 21.09 ปสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.00 สวนใหญ
อยูชั้นปท่ี 4 (รอยละ 51.30) เชื้อไทย (รอยละ 97.40) ศาสนาพุทธ (รอยละ 97.40) สถานะภาพโสด (รอยละ 100) 
และสวนใหญอาศัยอยูในหอพักมหาวิทยาลยั (รอยละ 61.50) (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนิสิต 

ขอมูลทั่วไป จำนวน(n=78) รอยละ 
1. เพศ   
    ชาย 7 9.00 
    หญงิ 71 91.00 
2. อายุ   
    19-20 20 25.60 
    21-22 54 69.20 
    23-24 4 51.00 
อายุเฉลี่ย 21.09 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน=1.00 
3. ช้ันป   
    ชั้นปท่ี 1 2 2.60 
    ชั้นปท่ี 2 15 19.20 
    ชั้นปท่ี 3 21 26.90 
    ชั้นปท่ี 4 40 51.30 
4. เช้ือชาต ิ   
    ไทย 76 97.40 
    มง (แมว) 2 2.60 
5. ศาสนา   
    พุทธ 76 97.40 
    คริสต 2 2.60 
6. สถานะภาพ   
    โสด 78 100.00 
7. ที่พักอาศัย   
    หอพักในมหาวิทยาลัย 48 61.5 
    หอพักนอกมหาวิทยา 25 32.1 
    บานเชา 2 2.6 
    ท่ีบานของนิสติ 3 3.8 

 
ความสุขของนิสิต 
 ความสุขของกลุมตัวอยาง พบวาระดับความสุขโดยรวมของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น 
มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 71.46 ซ่ึงอยูในระดับ Happy หรือ ระดับความสุขตามเปาหมาย เม่ือพิจารณามิติรายไดท่ีมี
คาคะแนนความสุขสูงสุดของนิสิต คือ ดานน้ำใจดี คาเฉลี่ย 75.48 ซึ่งอยูในระดับ Very Happy รองลงมามิติ
ความสุขท่ีอยูระดับ Happy ไดแก ดานจิตวิญญาณดี สังคมดี ครอบครัวดี ใฝรูดี ผอนคลายดี สุขภาพดี การเรียนดี 
คาเฉลี่ยเทากับ 74.76, 66.00, 65.93 64.95, 64.68, 64.60, 57.92 ตามลำดับ สวนมิติท่ีอยูต่ำกวาเปาหมาย ไดแก 
สุขภาพการเงินดี คาเฉลี่ยเทากับ 33.15 ซ่ึงอยูในระดับ Unhappy(แผนภูมิท่ี 1) 
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แผนภูมิที่ 1 คะแนนความสุขในภาพรวมและความสุข 9 มิติของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร 

 
 
ภาวะสุขภาพเบ้ืองตน 
 ภาวะสุขภาพเบื้องตนของนิสิตท้ังพบวาสวนใหญมีน้ำหนักอยูในชวง 41-50 กก. (รอยละ 50.00) สวนสูง 
151-160 ซม. (รอยละ 57.69) เสนรอบเอวสวนใหญทั้งนิสิตชายและหญิงนอยกวา80 ซม. (รอยละ57.14) และ       
(รอยละ 91.03) ตามลำดับ ดัชนีมวลกายท้ังนิสิตชายและหญิงอยูในเกณฑสมสวน (รอยละ 57.14) และ (รอยละ 57.69) 
ตามลำดับ และเปอรเซ็นตไขมันสะสมในรางกาย สวนใหญเพศชายเปอรเซ็นตไขมันมากกวา 30 % (รอยละ 57.14) 
สวนเพศหญิงเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย 21-30% (รอยละ 61.53) (ตารางท่ี 2) 
  
ตารางที่ 2 ภาวะสุขภาพเบ้ืองตนของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร 

 ชาย(n=7) หญิง(n=71) 
รวม (%) 

จำนวน  จำนวน รอยละ 
1. น้ำหนัก      

31-40 กก. 0 0.00 3 4.23 3 (3.85) 
41-50 กก. 1 14.29 38 53.52 39 (50.00) 
51-60 กก. 1 14.29 20 28.17 21 (26.92) 
61-70 กก. 2 28.57 8 11.27 10 (12.82) 
71-80 กก. 2 28.57 2 2.82 4 (5.13) 
81-90 กก. 1 14.29 0 0.00 1 (1.28) 
มากกวา 90 กก. 0 0.00 0 0.00 0 (0.00) 

2. สวนสูง      
 ต่ำกวา 150 0 0.00 12 16.90 12 (15.38) 
 151-160 ซม. 0 0.00 45 63.38 45 (57.69) 
 161-170 ซม. 6 85.71 13 18.31 19 (24.36) 
 171-180 ซม. 1 14.29 1 1.41 2 (2.56) 
 มากกวา 180 ซม 0 0.00 0 0.00 0 (0.00) 

Money Relax
Learning

life
Body Brain Society Family Heart Soul Average

ชุดขอมูล 1 33.15 64.68 57.92 64.6 64.95 66 65.93 75.48 74.76 71.46
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3. เสนรอบเอว      
นอยกวา 80 ซม. 4 57.14 67 94.37 71 (91.03) 
181-90 ซม 3 42.86 3 4.23 6 (7.69) 
มากกวา 90 ซม. 0 0.00 1 1.41 1 (1.28) 

4. ดัชนีมวลกาย      
ผอม (นอยกวา 18.5) 1 14.29 15 21.13 16 (20.51) 
สมสวน (18.5-22.9) 4 57.14 41 57.75 45 (57.69) 
ทวม (23.0-24.9) 0 0.00 8 11.27 8 (10.25) 
อวน (25.0-29.9) 2 28.57 6 8.45 8 (10.25) 
อวนอันตราย (มากกวา 30) 0 0.00 1 1.41 1 (1.28) 

5. เปอรเซ็นตไขมันสะสมในรางกาย     
10-20% 2 28.57 11 11.00 13 (16.66) 
21-30% 1 14.28 47 47.00 48 (61.53) 
มากกวา 30 % 4 57.14 13 13.00 17 (21.79) 

 

อภิปรายผล 
 ความสุขของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตรโดยรวมพบวาจัดอยูในระดับ Happy ซ่ึงผลท่ีไดสะทอนใหเห็นวา
อยูในขั้นตามเปาหมายเปนสัญญาณวาผูบริหารควรใหการพัฒนาสนับสนุน Happy8Plus ตอไป  

เม่ือพิจารณารายดานพบวามิติท่ีมีคาคะแนนความสุขสูงท่ีสุดของนิสิตคือ น้ำใจดี (Heart) มีคาเฉลี่ยรวม
รายมิติเทากับ 75.48 ซ่ึงอยูในระดับ Very Happy อธิบายไดวาจำนวนนิสิตภายในคณะมีจำนวนคอนขางนอยการ
อยูรวมกันจึงเปนสังคมของการแบงปน เชนพี่ชวยนอง เพื่อนชวยเพื่อน มีการทำงานเปนทีมสามารถถายทอด
แลกเปลี่ยนแบบอยางการเรียนระหวางกันไดและนิสิตสวนใหญเปนนิสิตที่ไดรับทุนการศึกษาจึงมีจิตอาสาเขารวม
กิจกรรมที ่เปนประโยชนตอสังคมทั ้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยนอกจากนั ้นการใชชีวิตในรั ้วมหาวิทยาลัย
เปรียบเสมือนการอยูในบานหลังใหญเปนครอบครัวเดียวกันมีสโมสรนิสิตคอยเชื่อมการทำกิจกรรมตางๆที่เนน
กิจกรรมจิตอาสา ทำประโยชนใหแกสังคมรอบขางซ่ึงกิจกรรมดังกลาวอาจสงผลใหนิสิตมีนำใจท่ีดีตอคนรอบขางซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของ จิราภรณ สรรพวีรวงศ และคณะ, (2559) ที ่พบวานักศึกษามีความสุขกับการได
ชวยเหลือเม่ือมีโอกาสมากท่ีสุดท้ังน้ีอาจเปนเพราะการปลูกฝงของมหาวิทยาลัยท่ีเนนการอยูรวมกันอยางสงบสุข 
 มิติที่มีคาคะแนนความสุขรองลงมาคือ จิตวิญญาณดี (Happy Soul)คาเฉลี่ยรวมรายมิติเทากับ 74.76
อธิบายไดวานิสิตมีโอกาสไดประกอบศาสนากิจและกิจกรรมท่ีทางมหาวิทยาลัยไดจัดขึ้นเปนประจำเชนปนฝายสาย
บุญจุลกฐิน กิจกรรมทำบุญตักบาตรในโอกาสสำคัญตางๆ การแตงกายดวยชุดพื้นเมืองเปนประจำทุกสัปดาห 
รวมท้ังการยกโทษและใหภัยอยางจริงใจ ยอมรับและขอโทษในความผิดท่ีทำหรือมีสวนท่ีรับผิดชอบซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ จิราภรณ สรรพวีรวงศ และคณะ, (2559)พบวานักศึกษาท่ีนับถือศาสนาแตกตางกันซ่ึงแตละศาสนาก็
มีการปฏิบัติศาสนกิจโดยมหาวิทยาลัยใหความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพดานจิตวิญญาณของ
นักศึกษาใหมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยว การทำกิจกรรมตางๆเนนการสงเสริมใหรูจักความสุขที่เกิดจากการใหหรือความสุขท่ี
เกิดจากการเห็นผูอื่นมีความสุขและปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนามีความสุขมากกวาผูที่ไมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 
(Abdel-Khalek, 2012)ดานสังคมด ี(Happy Society)คาเฉลี่ยรวมรายมิติเทากับ 74.76 อธิบายไดวานิสิตสวน
ใหญมีความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนรวมท้ังสังคมรอบเน่ืองจากนิสิตสวนใหญมาภูมิลำเนาอยูทางภาคเหนือซ่ึงเปนสังคม
ที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นการอยูรวมกันในสังคมนิสิตปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย
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สอดคลองกับการศึกษาท่ีผานมาท่ีพบวาการสนับสนุนทางสังคมมีความสมัพันธกับความสุข (ณภัทรารัตน ขาวสอาด, 
มณี อาภานันทิกุล และพรรณวดี พุธวัฒนะ, 2556) ดานครอบครัวดี (Happy Family) คาเฉลี่ยรวมรายมิติเทากับ 
65.93อธิบายไดวานิสิตสวนใหญมีภมิูลำเนาอยูตางจังหวัดทำใหตองไกลจากครอบครัว แตดวยพ้ืนฐานของครอบครัว
นิสิตมีความสุขในเร่ืองสมาชิกในครอบครัวมีความรักความผูกพันตอกันซ่ึงฝน แสงสิงแกว (2558) กลาววาชีวิตตั้งตน
จากครอบครัว ความผูกพันรักใครในครอบครัวจึงเปนรากฐานของความสุขแหงชีวิต เปนรากฐานของความเปน
ปกแผน ดังน้ันการท่ีนิสิตไดอยูกับครอบครัวและทำกิจกรรมในครอบครัวสงผลทำใหเกิดความรักและความผูกพันขึ้น
ในครอบครัวดานใฝรูดี (Happy Brain)คาเฉลี่ยรวมรายมิติเทากับ 64.95อธิบายไดวานิสิตสวนใหญสนใจแสวงหา
ความรูใหมๆเพ่ิมเติมจากแหลงความรูตางๆเน่ืองจากมหาวิทยาลัยสนับสนุนการใชระบบออนไลนทำใหนิสิตสามารถ
เขาถึงขอมูลไดงายมีแหลงขอมูลในหองสมุดท่ีใหนิสิตไดเรียนรูเพ่ิมเติมนอกจากน้ันหลักสูตรมีกิจกรรมการเรียนการ
สอนนอกหองเรียนทำใหนิสิตไดเรียนรูจากการปฏิบัติ เชน การบริการวิชาการ การฝกปฏิบัติรายวิชาในแหลงฝก    
รพ.สต. เปนตน ดานผอนคลายด ี(Happy Relax)คาเฉลี่ยรวมรายมิติเทากับ 64.68 อธิบายไดวา นิสิตไดรับการ
พักผอนเพียงพอ มีการทำกิจกรรมเพ่ือเปนการพักผอนเน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีสิ่งแวดลอมธรรมชาติท่ีสวยงามทำให
นิสิตสามารถรูสึกผอนคลาย ในสวนความเครียดนิสิตสามารถจัดการความเครียดไดดีโดยสวนใหญจะปรึกษาเพ่ือน
หรืออาจารยท่ีปรึกษาเน่ืองจากทางคณะวิชาจะดูแลนิสิตเสมือนครอบครัวทำใหนิสิตมีเร่ืองไมสบายใจหรือมีปญหา
นิสิตจะเขามาปรึกษาอาจารยไดตลอดซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจิราภรณ สรรพวีรวงศ และคณะ, (2559) 
พบวานักศึกษามีความสุขกับการมีอาจารยท่ีปรึกษามากท่ีสุด การมีอาจารยท่ีปรึกษาชวยใหนักศึกษามีท่ีพ่ึงทางใจ
เพราะอาจารยเปนผูใหคำแนะนำทุกเรื่องทั้งการวางแผนการเรียนและเรื่องสวนตัวและอาจารยที่ปรึกษามักเปน
อาจารยในสาขาวิชาท่ีเรียนจึงมีความสนิทสนมและใกลชิดนักศึกษาเปนอยางดี ดังน้ันการมีความสัมพันธท่ีดีระหวาง
ลูกศิษยกับอาจารยจึงทำใหนิสิตไดรับการสนับสนุนทางอารมณลดความเครียดได ดานสุขภาพด ี(Happy Body)
คาเฉลี่ยรวมรายมิติเทากับ 64.6 อธิบายไดวา นิสิตสวนใหญมีสุขภาพท่ีดีเน่ืองจากนิสิตเรียนสายวิทยาศาสตรสุขภาพ
มักจะดูแลตัวเองไดดี มีการการออกกำลังกายเปนประจำ อีกท้ังเปนผูนำในการสรางเสริมสุขภาพในชุมชนดานการ
เรียนดี (Happy Learning life)คาเฉลี่ยรวมรายมิติเทากับ 57.95 อธิบายไดวา นิสิตสวนใหญมีความสุขตอ
สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยไดรับการดูแลสุขภาพท่ีดีรวมท้ังมีความพึงพอใจกับสวัสดิการท่ีมหาวิทยาลัยจัดไวให
นอกจากนั้นนิสิตเชื่อวาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแลวมั่นใจวาจะไดงานตรงสาขาที่เรียนมา ทั้งนี้เพราะนิสติที่ศึกษาใน
คณะสวนใหญเปนนักเรียนทุนดังน้ันจึงมีความรับผิดชอบท่ีสูง ซ่ึงท้ังหมด 7 มิติดังกลาวจัดอยูในระดับ Happy ซ่ึงผล
ท่ีไดสะทอนใหเหน็วาอยูในขั้นตามเปาหมายเปนสัญญาณวาผูบริหารควรใหการพัฒนาสนับสนุน Happy8Plus ตอไป 

สวนมิติที่คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือมิติสุขภาพการเงินดี (Happy money) มีคาเฉลี่ยรวมรายมิติเทากับ 
33.15 ซึ่งอยูในระดับ Unhappy หมายถึงอยูในเรียนจากมหาวิทยาลัยเนชั่นลำปางโดยธนาคารกสิกรไทยไดมอบ
ทุนการศึกษาท่ีเปนทุนใหเปลาท่ีครอบคลุมท้ังคาเลาเรียน คาท่ีพัก และคาใชจายรายเดือน ตลอดจนระยะเวลา 4 ป
ที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้นิสิตยังไดรับเงินสนับสนุนบางสวนจากครอบครัวและบางสวนก็ทำงานนอก
เวลาเพื่อนำรายไดเหลานี้มาใชจายในขณะเรียนจึงสงผลใหระดับความสุขมีนอย แตอยางไรก็ตามคาครองชีพและ
คาใชจายจากการเรียนท่ีเพ่ิมขึ้นทำใหนิสิตมีเงินไมเพียงพอในการใชจายขณะท่ีเรียน 
 ภาวะสุขภาพเบื้องตนของนิสิตพบวาดชันีมวลกายท้ังนิสิตชายและหญงิอยูในเกณฑสมสวน และเปอรเซ็นต
ไขมันสะสมในรางกาย สวนใหญเพศชายเปอรเซ็นตไขมันมากกวา 30 % (รอยละ 57.14) สวนเพศหญิงเปอรเซ็นต
ไขมันในรางกาย 21-30% ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากนิสิตมีอายุเฉลี่ยระหวาง 18-25 ปซ่ึงเปนวัยท่ีคอนขางไปทางผูใหญทำ
ใหมีความสนใจปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพเน่ืองจากเปนชวงเปลี่ยนผานของชีวิตจากความเปนเด็กไปสูความ
เปนผูใหญอีกท้ังชวงชีวิตในชวงน้ีเปนชีวิตของวัยเรียน การมีสุขภาพดีท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา และจิตวิญญาณ
ลวนมีผลตอการเรียน เม่ือพิจารณาดัชนีมวลกายจะเห็นวาท้ังนิสิตชายและหญิงมีเกณฑท่ีสมสวน แตเม่ือพิจารณาถึง
ไขมันสะสมในรางกายจะเห็นวาเพศชายสวนใหญจะมีไขมันสะสมในรางกายท่ีสูงเม่ือเทียบกับเพศหญิง ท้ังน้ีอาจเปน
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เพราะนิสิตหญิงมีความสนใจในการดูแลสุขภาพมากกวาเพศชายโดยเฉพาะการออกกำลังกายและการควบคุม
น้ำหนักซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ วิลาวัลย อาธิเวช (2558) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการออกกำลัง
กายของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดอุบลราชธานีพบวาเพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกำลัง
กายของนักศึกษาทั้งนี้เพศมีผลตอการออกกำลังกายเนื่องจากลักษณะทางโครงสรางของรางกายท้ังกลามเนื้อและ
กระดูก รวมทั ้งประสิทธิภาพการทำงานของทุกระบบรางกายของผูหญิงและผู ชายแตกตางกันโดยธรรมชาติ             
(จินดา บุญชวยเก้ือกูล, 2541) 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษาพบวาภาพรวมคาคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขเทากับ 71.46 แปลผลมีความสุข สะทอนให
เห็นวานิสิตมีระดับhappyเปนระดับความสุขตามเปาหมายและหากสามารถสนับสนุนใหมีความสุขยิ่งขึ้นไประดับ 
Very happy (คาคะแนนเฉลี่ยท่ีระดับ 75.00-100.00) จะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของนิสิตเน่ืองจากความสุขมี
บทบาทสำคัญตอคุณภาพชีวิตในระดับบุคลและความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนและควรใหความสำคัญกับ
ความสุขดานสุขภาพเงินดี (Happy Money) ซ่ึงเปนมิติท่ีต่ำ 
 2. จากการศึกษาพบวานิสิตชายมีไขมันสะสมในรางกายสูงซึ่งอาจกอใหเกิดภาวะอวนลงพุงซึ่งจะนำไปสู
โรคเรื้อรังตางๆในอนาคต เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เปนตน ดังนั้นควรจะมีการสงเสริม
สุขภาพเพ่ือสงเสริมใหนิสิตมีการออกกำลังกายเพ่ิมมากขึ้น 
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การติดเชื้อพยาธิใบไมตับ Opisthorchis viverrini ในปลาวงศปลาตะเพียน ในชุมชนที่มคีวามเสี่ยง 
ตอการแพรระบาดของโรค 
 
Infection of Opishthorchis viverrini in Cyprinid fish in communities in risk of endemic 
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บทคัดยอ 
โรคพยาธิใบไมตับ opisthorchiasis เปนปญหาสาธารณสุขท่ีสำคัญในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ของประเทศไทย สาเหตุเกิดจากการบริโภคปลาในวงศปลาตะเพียนที่มีระยะติดตอของพยาธิโดยไมปรุงใหสุก            
ปลาวงศปลาตะเพียนเปนโฮสตตัวกลางท่ีมีตัวออนระยะติดตอของพยาธิใบไมตับซ่ึงติดมาสูคนได จากรายงานการ
ติดเชื้อพยาธิใบไมตับ O. viverrini ในชุมชนที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อในเขตพื้นที ่จังหวัด สุโขทัย ตาก และ
อุทัยธานี พบการติดเชื้อมีความแตกตางกัน คือ รอยละ 5.5, 3.6 และ 2.1 ตามลำดับ การติดเชื้อพบเฉพาะใน
ประชากรที่อพยพมาจากพื้นที่ภาคตะวันออกเหนือ อยางไรก็ตามประชากรในพื้นที่ดังกลาวนิยมบริโภคอาหาร
พื้นบานที่ไมปรุงสุก ดังนั้นขอมูลชนิดปลาวงศปลาตะเพียน และการติดเชื้อพยาธิใบไมตับของปลาในชุมชนจงึมี
ความสำคัญตอการเฝาระวังการแพรระบาดของพยาธิ วัตถุประสงคของการศึกษานี้เปนการสำรวจชนิดวงศปลา
ตะเพียน และตรวจหาตัวออนระยะติดตอของพยาธิใบไมตับ O. viverrini ในปลาวงศปลาตะเพียนในชุมชนที่มี
แนวโนมระบาดของพยาธิใบไมในจังหวัดสุโขทัย ตาก และอุทัยธานี การเก็บตัวอยางปลาจากแหลงน้ำท่ีอยูรอบ
ชุมชนท่ีศึกษา จำนวน 11 แหลง ไดตัวอยางปลาท้ังหมด 2,010 ตัว มีปลา 15 ชนิด เปนปลาวงศปลาตะเพียน 11 ชนิด 
ปลาวงศปลาตะเพียน 8 ชนิด เคยมีรายงานตรวจพบระยะติดตอของพยาธิใบไมตับในพ้ืนท่ีระบาดอ่ืน จังหวัดสุโขทัย 
ตำบลตลิ่งชัน พบปลาวงศปลาตะเพียน 7 ชนิด พบมากที่สุดคือปลาหนามหลัง Mystacoleucus marginatus 
จังหวัดตาก ตำบลวังประจบ พบปลาวงศปลาตะเพียน 7 ชนิด พบมากท่ีสุดคือ ปลาซา Labiobarbus burmanicus 
ในจังหวัดอุทัยธานี ตำบลตลุกดู พบ 8 ชนิด พบมากท่ีสุด คือ ปลาซิวอาว Luciosoma bleekemi ผลการตรวจหา
ตัวออนระยะติดตอของพยาธิใบไมตับ ตรวจพบตัวออนระยะติดตอในปลาวงศปลาตะเพียน 4 ชนิด ไดแก             
ปลา Mystacoleucus maginatus, Barbonymus gonionotus, Henicorhynchus siamensis, Puntius orphoides 
ซ่ึงพบเฉพาะในชุมชนเสี่ยงในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก และอุทัยธานี ตรวจไมพบตัวออนระยะติดตอ
ของพยาธิในปลา การตรวจพบตัวออนระยะติดตอของพยาธิใบไมตับในปลาในพื้นท่ีหมายถึงมีการแพรระบาดของ
พยาธิระหวางประชาชนและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี หากไมมีมาตรการปองกันการแพรระบาด จะทำใหการติดเชื้อท้ัง
ประชาชนและปลาในพ้ืนท่ีสูงขึ้นในอนาคต 
 
คำสำคัญ : พยาธิใบไมตับ, ภาคเหนือตอนลาง, ปลาวงศปลาตะเพียน 
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Abstract 
Opisthrochiasis caused by O. viverini is a major problem of parasitic diseases in 

public health of North and North-east regions of Thailand. This disease is associated with 
consuming uncooked cyprinoid fish which are infected with infective stage metacercariae of 
the O. viverini. According to recent studies, Sukhothai, Tak and Uthai Thani provinces have 
reported the prevalence of O. viverini infection as 5.5%, 3.6% and 2.1%, respectively. 
Migrants from the north-east regions of Thailand have higher infection rates than native or 
local people of those provinces. Therefore, information concerning the infective stage 
metacercarial infection in cyprinoid fishes in communities in risk of endemic, may be 
essential for prevention and control of opisthrochiasis. In this study, a cross-sectional study 
was conducted on 2,010 fish, from 15 different species. The fish were collected from 11 
different water sources from high risk areas for O. viverini, in Sukhothai, Tak and Uthai 
Thani provinces, during September-November 2018. The cyprinoid fishes were distributed 
among those of 3 provinces of the high risk areas. The metacercariae of O. viverini were 
found in 8 species of cyprinoid fishes, and found only in Sukhothai province. These results 
suggested that further develop, prevention, and control strategy of opisthrochiasis, is needed 
in the high risk areas of Sukhothai province.and North-east regions of Thailand.  
 
Key Word (s) : Liver fluke, Cyprinid fish, Opisthorchiasis, Sukhothai 
 

บทนำ 
โรคพยาธิใบไมตับ opisthorchiasis เปนปญหาสาธารณสุขท่ีสำคัญในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ของประเทศไทย ซ่ึงมีผูติดเชื้อ ประมาณ 9 ลานคน (Sithithaworn et al., 1997) สาเหตุเกิดจากการบริโภคปลาใน
วงศปลาตะเพียนท่ีมีระยะติดตอของพยาธิโดยไมปรุงใหสุก ทำใหตัวออนระยะติดตอเขาไปเจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัย
ในถุงน้ำดี และทอทางเดินน้ำดี พยาธิตัวเต็มวัยสามารถอาศัยอยูในทอทางเดินน้ำดี หรือถุงน้ำดีคนไดนานกวา 20 ป 
การติดเชื้อเร้ือรังนำไปสูการเปนโรคมะเร็งตับและทอทางเดนิน้ำด ี(cholangiocarcinoma) ซ่ึงเปนสาเหตุการเสยีชวิีต
ท่ีสำคัญของประชาชนในพ้ืนท่ีระบาดของพยาธิชนิดน้ี (Sripa et al., 2007)  

ปลาวงศปลาตะเพียนเปนโฮสตตัวกลางท่ีมีตัวออนระยะติดตอของพยาธิใบไมตับซึ ่งติดมาสู คนได 
(Boonchot and Wongsawad.,2005) ชนิดของวงศปลาดังกลาวที่มีรายงานตรวจพบตัวออนระยะติดตอ ไดแก 
Cirrhinus jilleine, Cyclocheilichthys apogon, C. armatus, C. reason, Hampala dispa, Puntius 
gonionotus, P. leiacanthus, P. orphoides, P. Partipentazona, Osteochilus sp. แ ล ะ  Mystacoleucus 
atridoralia (Waikagul, 1998, Sithithaworn et al.,1997; Pinlaor et al.,2013) ประชาชนในพื้นที่ระบาดของ
พยาธิชนิดน้ีนิยมนำปลาวงศปลาตะเพียนมาปรุงเปนอาหารพ้ืนบานท่ีมีรูปแบบการรับประทานแบบไมปรุงสุก เชน 
ปลาสม กอยปลา ปลาจอม และปลารา (Pumidonming et al., 2018) 

จากการศึกษาการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ O. viverrini ในชุมชนท่ีมีความเสี่ยงตอการระบาดของพยาธิ
ในเขตพื้นที่จังหวัด สุโขทัย ตาก และอุทัยธานี พบการติดเชื้อมีความแตกตางกัน คือ รอยละ 5.5, 3.6 และ 2.1 
ตามลำดับ การติดเชื้อพบในประชากรที่อพยพมาจากพื้นที่ภาคตะวันออกเหนือ แตไมพบในประชากรที่มีพื้นเพ
ดั้งเดิมอยูในชุมชนท่ีศึกษา อยางไรก็ตามประชากรในพ้ืนท่ีดังกลาวกวา 80% บริโภคอาหารพ้ืนบาน ไดแก กอยปลา 
ปลาสม ปลารา ท่ีไมปรุงสุก (Pumidonming et al.,2018) ประชากรท่ีมีพ้ืนเพดั้งเดิมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาศัยอยูในจังหวัดสุโขทัย ตาก และอุทัยธานี สวนใหญอพยพมากอนมีโครงการรณรงคตรวจและรักษาโรคพยาธิ
ใบไมตับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำใหประชาการกลุมน้ีอาจมีการติดเชื้อพยาธิใบไมตับอยู และมีโอกาส
แพรเชื้อไปสูสิ่งแวดลอมและโฮสตอื่นๆ โดยเฉพาะปลาวงศปลาตะเพียนที่อยูในแหลงน้ำรอบๆ ชุมชน ปลาวงศ            
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ปลาตะเพียนเปนโฮสตตัวกลางท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการแพรระบาดของพยาธินิยมนำมาบริโภคในรูปแบบท่ี
ไมปรุงสุก ดังน้ันขอมูลชนิดของปลาวงศปลาตะเพียน และการติดเชื้อพยาธิใบไมตับของปลาในชุมชนท่ีมีความเสี่ยง
ตอการระบาดของโรค จึงมีความสำคัญตอการทำโครงการเฝาระวังการแพรระบาดของพยาธิใบไมตับในพ้ืนท่ีตอไป  

การศึกษานี้เปนการสำรวจชนิดวงศปลาตะเพียน และตรวจหาตัวออนระยะติดตอของพยาธิใบไมตับ      
O. viverrini ในปลาวงศปลาตะเพียนในชุมชนที่มีแนวโนมที่พบการระบาดของพยาธิใบไมในจังหวัดสุโขทัย ตาก 
และอุทัยธานี เพ่ือใหไดขอมูลไปใชสำหรับเฝาระวังการแพรกระจายของพยาธิใบไมตับ  
 

วัตถุประสงคของการวจิัย  
1. ศึกษาชนิดของปลาวงศตะเพียนในชุมชนที่มีแนวโนมพบการระบาดของเชื้อในจังหวัด สุโขทัย ตาก 

และอุทัยธานี 
2.  ศึกษาการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ O. viverrini ในปลาวงศปลาตะเพียนในชุมชนที่มีแนวโนมพบการ

ระบาดของเชื้อในจังหวัด สุโขทัย ตาก และอุทัยธานี 
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวจิัย  
จากรายงานการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ O. viverrini ในชุมชนท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิในเขตพ้ืนท่ี

จังหวัด สุโขทัย ตาก และอุทัยธานี พบการติดเชื้อ รอยละ 5.5, 3.6 และ 2.1 ตามลำดับ การติดเชื้อพบในประชากร
ท่ีอพยพมาจากพื ้นที ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตไมพบในประชากรที ่มีพื ้นเพดั ้งเดิมอยู ในชุมชนที ่ศ ึกษา             
แมประชากรทั ้งสองกลุ มกวา 80% บริโภคอาหารพื ้นบาน ไดแก กอยปลา ปลาสม ปลารา ที ่ไมปรุงสุก 
(Pumidonming et al.,2018) เปนไปไดวาการแพรกระจายเชื้อพยาธิใบไมตับยังจำกัดอยูเฉพาะในโฮสตเฉพาะ คือ 
กลุมประชากรท่ีอพยพจากพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง ยังไมแพรกระจายเชื้อสูปลาท่ีเปนโฮสตตัวกลางของพยาธิท่ีอยู
รอบๆ ชุมชน ปลาวงศปลาตะเพียนพบไดในแหลงน้ำเกือบทุกประเภท เชน เขื่อน อางเก็บน้ำ แมน้ำ คลอง หรือบอ
ขุด และมีอยูหลายชนิดท่ีประชาชนนิยมนำมาบริโภค และมีรายงานพบตัวออนระยะติดตอ ดังน้ันการศึกษาชนิดของ
ปลาวงศปลาตะเพียน และตรวจหาตัวออนระยะติดตอของพยาธิใบไมตับ O. viverrini ในปลาในแหลงน้ำรอบๆ 
ชุมชนที่มีความเสี่ยงตอการระบาดของโรค จึงมีความสำคัญตอการทำโครงการเฝาระวังการแพรระบาดของพยาธิ
ใบไมตับในพ้ืนท่ี เชนในกรณีที่พบชนิดปลาวงศปลาตะเพียนที่เปนโฮสตตัวกลางที่ 2 ของพยาธิแตยังไมพบการติด
เชื้อ หมายถึงการติดเชื้อพยาธิในชุมชนยังจำกัดอยูคนซ่ึงเปนโฮสตเฉพาะ ดังน้ันการทำโครงการปองกันการระบาด
ของโรคสามารถทำไดโดยตรวจหาการติดเชื ้อในกลุ มเสี ่ยง และรักษาผู ต ิดเชื ้อทั ้งหมดก็สามารถปองกันการ
แพรกระจายเชื้อในชุมชนได ถาผลการศึกษาพบทั้งปลาวงศปลาตะเพียนที่เปนโฮสตตัวกลางที่ 2 ของพยาธิ และ
ตรวจพบตัวออนระยะติดตอในปลา หมายถึงการติดเชื้อพยาธิแพรกระจายจากคนสูสิ่งแวดลอมแลว ดังนั้นการทำ
โครงการปองกันการระบาดของโรคตองทำทั้งตรวจหาการติดเชื้อในกลุมเสี่ยง รักษาผูติดเชื้อทั้งหมด และรณรงค
การรับประทานอาหารท่ีปรุงสุก หรืออาหารพ้ืนบานปลอดพยาธิ ก็สามารถปองกันการแพรกระจายเชื้อในชุมชนได 
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วิธีการวิจัย 
พ้ืนที่ทำการศึกษา และชุมชนที่เก็บตัวอยาง 

ศึกษาในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงตอการระบาดของพยาธิใบไมตับ ในภาคเหนือตอนลาง โดยเลือกศึกษาใน
พ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย ตาก และอุทัยธานี ชุมชนท่ีศึกษาคือชุมชนท่ีมีประชาชนท่ีอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อาศัยอยู และตรวจพบการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ ชวงป พ.ศ. 2559 แตไมพบการติดเชื้อในประชากรดั้งเดิมของ
ชุมชน (Pumidonming et al.,2018) ไดแก บานตลิ่งชัน และบานวังหาด ตำบลตลิ่งชัน จังหวัดสุโขทัย บานน้ำดิบ 
บานสะแกเครือ บานโปงแค บานวังประจบ ตำบลวังประจบ จังหวัดตาก บานวังสาริกา บานสมองาม บานปาพริก 
บานทุงหลวง บานหนองแขม ตำบลตลุกดู จังหวัดอุทัยธานี 
การเก็บตัวอยางปลา 

ชวงเวลาท่ีเก็บตัวอยางปลา คือ ชวงระหวางเดือนกรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ชวงเวลาปลายฝน 
ตนหนาว หรือระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม เปนชวงที่สามารถพบตัวออนระยะติดตอในปลาไดมาก
ท่ีสุด (Sithithaworn etal., 1997) แหลงน้ำท่ีเก็บตัวอยางปลา คือแหลงน้ำท่ีอยูในรัศมี 1 กิโลเมตร ของชุมชน และ
เปนแหลงท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีใชหาปลามาบริโภค การเก็บตัวอยางปลาโดยใชตาขายจับปลา จากน้ันนำตัวอยางปลา
มายังหองปฏิบัติการภาคจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแยก
ชนิดปลา และตรวจหาตัวออนระยะติดตอของพยาธิใบไมตับ ในพ้ืนที่ 11 หมูบาน ที่เปนชุมชนเสี่ยงตอการแพร
ระบาดของพยาธิใบไมตับ ในจังหวัดสุโขทัย ตาก และอุทัยธานี มีแหลงน้ำที่อยูใกลชุมชนและเปนแหลงหาปลา
สำหรับใชบริโภค จำนวน 11 แหลง แบงเปน คลอง 7 แหลง สระ 3 แหลง และอางเก็บน้ำ 2 แหลง (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางที่ 1 แหลงน้ำและที่ตั้งของแหลงน้ำที่แตละชุมชนหาปลามาบริโภค  

จังหวัด ตำบล หมูบาน จำนวนแหลงน้ำ ท่ีตั้งแหลงน้ำ  
(GIS) คลอง สระ อางเก็บน้ำ 

สุโขทัย ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน 
วังหาด 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

17.1699359,99.653743 
17.214061,99.384842 

ตาก วังประจบ น้ำดิบ 
สะแกเครือ 
โปงแค 
วังประจบ 

- 
- 
1 
1 

1 
1 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

16.9230912,99.2479475 
16.9328361,99.3863305 
16.9309222,99.415917 
16.915248,99.3155337 

อุทัยธานี ตลุกดู วังสาริกา 
สมองาม 
ปาพริก 
ทุงหลวง 
หนองแขม 

1 
1 
1 
1 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

15.3794834,99.603399 
15.4489668,99.6956821 
15.3674844,99.6812626 
15.4254182,99.8121492 
15.4508103,99.6045064 
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การแยกชนิดของปลา 
การแยกชนิดของปลาโดยดูลักษณะสัณฐานท่ีจำเพาะของปลาแตละชนิด เปรียบเทียบกับฐานขอมูลชนิดปลา 

fishbase (https://bit.ly/2Fq0a1D) ถายรูป นับจำนวน ชั่งน้ำหนัก และวัดขนาดปลา บันทึกผลปลาแตละชนิดท่ี
ไดจากแตละหมูบาน 
การตรวจหาตัวออนระยะติดตอ  

การตรวจหาตัวออนระยะติดตอในปลาโดยวิธี artificial digestion เริ่มจากนำปลามาสับเปนชิ้นเล็กๆ  
แลวเติมสารละลาย pepsin 0.7% (สาร pepsin A powder 7 กรัม สาร HCl 10 มิลลิลิตร น้ำกลั่น 990 มิลลิลิตร) 
อัตราสวนสารละลาย pepsin 3 ลิตร ตอปลา 1 กิโลกรัม ปนดวยเครื่องปนไฟฟา นำปลาที่ปนไดไปบมในตูบม
ควบคุมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง กรองปลาที่ยอยแลวดวยตะแกรงกรองขนาด 
600, 420, 250 และ106 ไมโครเมตร นำสวนที ่ไดจากการกรองมาตกตะกอนในน้ำเกลือ 0.85% ตั ้งท้ิงไวให
ตกตะกอน เทน้ำเกลือสวนบนออก และทำการตกตะกอนใหมจนกระทั่งน้ำเกลือสวนบนใส จากนั้นนำตะกอนมา
ตรวจหาระยะติดตอภายใตกลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอไมโครสโคป 
 

ผลการวิจัย 
จากแหลงน้ำในพื้นที่ศึกษาทั้ง 11 แหลงน้ำ ใน 11 ชุมชน ไดตัวอยางปลามาทั้งหมด 2,010 ตัว พบปลา

ทั้งหมด 15 ชนิด เปนปลาวงศปลาตะเพียน Cyprinidea 11 ชนิด เปนวงศอื่น ๆ อีก 4 วงศ ไดแก Channidae, 
Osphronemidae, Anabantidae และ Notopteridae ปลาวงศปลาตะเพียนที่พบในการสำรวจครั้ง ไดแก ปลา
หนามหลัง Mystacoleucus marginatus ปลาสรอยขาว Henicrohynchus siamensis ปลาแกมช้ำ Puntius 
orphoides ปลาตะเพียนขาว Barbonymus gonionotus ปลาไสตันตาขาว Cyclocheilichthys repasson ปลาซา 
Labiobarbus burmanicus ปลาซิวอาว Luciosoma bleekeri ปลาตะเพียนทราย Puntius brevis ปลากระมัง 
Puntioplites proctzystron ปลานวลจันทร Cirrhina microlepis ปลายี่สกเทศ Labeo rohita มีปลาวงศปลา
ตะเพียน 8 ชนิดเปนโฮสตตัวกลางท่ีสำคัญของพยาธิใบไมตับ O. viverrini ปลาวงศปลาตะเพียนท่ีพบในแตละชุมชน
สวนใหญเปนปลาที่มีรายงานวาเปนโฮสตของพยาธิใบไมตับ O. viverrini ในตำบลตลิ่งชัน จังหวัดสุโขทัยพบปลา
วงศปลาตะเพียน 7 ชนิด พบมากท่ีสุดคือปลาหนามหลัง Mystacoleucus marginatus รอยละ 79.60 ในตำบลวัง
ประจบ จังหวัดตาก พบปลาวงศปลาตะเพียน 7 ชนิด พบมากท่ีสุดคือ ปลาซา Labiobarbus burmanicus รอยละ 
46.05 ในตำบลตลุกดู จังหวัดอุทัยธานี พบ 8 ชนิด ท่ีพบมากท่ีสุด คือ ปลาซิวอาว Luciosoma bleekemi รอยละ 
74.52 (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 2 จำนวนและชนิดปลาที่สำรวจพบ 
จังหวัด ตำบล ชนิดปลา จำนวน (%) 

ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อสามัญ 
สุโขทัย ตลิ่งชัน 

 
ปลาท่ีมีรายงานการติดเชื้อในพ้ืนท่ีระบาดอ่ืน 

Mystacoleucus marginatus 
Henicrohynchus siamensis 
Puntius orphoides 
Barbonymus gonionotus 
Cyclocheilichthys repasson 
Labiobarbus burmanicus 

ปลาหนามหลัง 
ปลาสรอยขาว 
ปลาแกมช้ำ 
ปลาตะเพียนขาว 
ปลาไสตันตาขาว 
ปลาซา 

1,007 (79.60) 
115 (9.09) 
72 (5.69) 
44 (3.48) 
2 (0.16) 
1 (0.08) 

ปลาท่ีไมมีรายงานการติดเชื้อในพ้ืนท่ีระบาดอ่ืน 

Luciosoma bleekeri ปลาซิวอาว 24 (1.89) 

รวม  1,265 
ตาก วังประจบ 

 
 
 
 
 
 

ปลาท่ีมีรายงานการติดเชื้อในพ้ืนท่ีระบาดอ่ืน 
Labiobarbus burmanicus 
Puntius brevis 
Henicrohynchus siamensis 
Puntioplites proctzystron 
Puntius orphoides 

ปลาซา 
ปลาตะเพียนทราย 
ปลาสรอยขาว 
ปลากระมัง 
ปลาแกมช้ำ 

175 (46.05) 
125 (32.89) 
20 (5.26) 
15 (3.95) 
10 (2.63) 

ปลาท่ีไมมีรายงานการติดเชื้อในพ้ืนท่ีระบาดอ่ืน 
Cirrhina microlepis  
Labeo rohita 

ปลานวลจันทร 
ปลายี่สกเทศ 

30 (7.89) 
5 (1.32) 

รวม  380 

อุทัยธานี ตลุกดู ปลาท่ีมีรายงานการติดเชื้อในพ้ืนท่ีระบาดอ่ืน 
Cyclocheilichthys repasson  
Labiobarbus burmanicus 
Puntius orphoides 
Henicrohynchus siamensis 
Barbonymus gonionotus 
Puntius brevis 

ปลาไสตันตาขาว 
ปลาซา 
ปลาแกมชำ้ 
ปลาสรอยขาว 
ปลาตะเพียนขาว 
ปลาตะเพียนทราย 

35 (9.58) 
22 (6.03) 
8 (2.19) 
7 (1.92) 
7 (1.92) 
3 (0.82) 

ปลาท่ีไมมีรายงานการติดเชื้อในพ้ืนท่ีระบาดอ่ืน 
Luciosoma bleekemi 
Labeo rohita 

ปลาซิวอาว 
ปลายี่สกเทศ 

272 (74.52) 
11 (3.01) 

รวม  365 
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การติดเช้ือพยาธิใบไมตับ O. viverrini  
ผลการตรวจหาตัวออนระยะติดตอเมตาเซอรคาเร ียของพยาธิใบไมตับ O. viverrini ในปลาวงศ             

ปลาตะเพียนในตัวอยางปลามาท้ังหมด 2,010 ตัว ท่ีอยูในปลาวงศปลาตะเพียน Cyprinidae 11 ชนิด พบตัวออน
ระยะติดตอในปลาทั้งหมด 4 ชนิด และพบเฉพาะในชุมชนเสี่ยงในพื้นท่ีจังหวัดสุโขทัย ผลตรวจพบตัวออนระยะ
ติดตอจำนวน 16 ตัว ในปลา Mystacoleucus maginatus จำนวนทั้งหมด 1,007 ตัว พบตัวออนระยะติดตอ
จำนวน 10 ตัวในปลา Barbonymus gonionotus ทั้งหมด 44 ตัว พบตัวออนระยะติดตอจำนวน 3 ตัวในปลา 
Henicorhynchus siamensis ทั ้งหมด 115 ตัว และ พบตัวออนระยะติดตอจำนวน 2 ตัว ในปลา Puntius 
orphoides ทั้งหมด 67 ตัว สวนปลาในชุมชนเสี่ยงที่ศึกษาในจังหวัดตาก และอุทัยธานี ตรวจไมพบตัวออนระยะ
ติดตอของ O. viverrini ในปลาวงศปลาตะเพียนท่ีจับได 
 
ปลาวงศปลาตะเพียน และการติดเช้ือพยาธิใบไมตบั O.viverrini  

จังหวัด ตำบล 
 

ปลาวงศปลาตะเพียน จำนวน 
(ตัว) 

น้ำหนัก 
(กรัม) 

ชนิดและจำนวนปรสติ 

OV MIF อ่ืนๆ 

สุโขทัย ตลิ่งชัน 
 
 
 
 
 
 

Mystacoleucus marginatus 1,007 3,395 16 8 - 

Barbonymus gonionotus  44 1,333 10 1 - 
Henicorhynchus siamensis  115 1,385 3 1  

Puntius orphoides 72 1,127 2 - 22 
Cyclocheilichthys repasson 2 52 - - 18 
Luciosoma bleekeri 24 42 - - - 

Labiobarbus siamensis 1 74 - - 163 

ตาก วังประจบ 
 
 
 
 
 

Puntius orphoides 10 590 - - - 

Henicorhynchus siamensis 20 113 - - 14 

Puntius brevis 125 339 - - - 

Puntioplites proctozystron 15 570 - - - 
Labeo rohita 5 1,255 - - - 
Cirrhina microlepis 30 2,088 - - - 
Labiobarbus burmanicus 175 1,418 - - - 

อุทัยธานี ตลุกดู Barbodes gonionotus 7 291 - - - 
Puntius orphoides  8 80 - - - 
Labeo rohita 11 475 - - - 
Henicorhynchus siamensis 7 117 - - - 
Luciosoma bleekeri 272 559 - - - 
Labiobarbus burmanicus 22 319 - - 28 

Puntius brevis 3 29 - - 32 
Cyclocheilichthys repasson 35 1,629 - - 51 

180

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



สรุปผลการวิจัย  
ชนิดปลาที่สำรวจพบในแหลงน้ำท่ีอยู รอบชุมชนที ่มีความเสี ่ยงตอการแพรระบาดของพยาธิใบไมตับ            

ในพ้ืนท่ีศึกษาในจังหวัด สุโขทัย ตาก อุทัยธานี พบปลาวงศปลาตะเพียนท้ังหมด 11 ชนิด มี 8 ชนิดท่ีเคยมีรายงาน
การติดเชื้อของพยาธิใบไมตับ O. viverrini ในพื้นที่ระบาดอื่น ไดแก Mystacoleucus marginatus, Henicrohynchus 
siamensis, Puntius orphoides, Barbonymus gonionotus, Cyclocheilichthys repasson, Labiobarbus 
burmanicus, Puntius brevis และ Puntioplites proctzystron ตรวจพบตัวออนระยะติดตอของพยาธิใบไมตับ     
O. viverrini ใ นป ลา  Mystacoleucus marginatus, Henicrohynchus siamensis, Puntius orphoides และ 
Barbonymus gonionotus ท่ีเก็บจากพ้ืนท่ีศึกษาในจังหวัดสุโขทัย สวนปลาวงศปลาตะเพียนท่ีเก็บรอบชุมชนเสี่ยง
ในจังหวัดตาก และอุทัยธานีตรวจไมพบตัวออนระยะติดตอของพยาธิใบไมตับ O. viverrini 
 

อภิปรายผล 
จากการเก็บตัวอยางปลาวงศตะเพียนจากแหลงน้ำบริเวณชุมชนท่ีพบการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ O. viverrini 

ในประชากรที่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อาศัยอยูในพื ้นที่ แตละชุมชนมีลักษณะของแหลงน้ำท่ี
แตกตางกัน เชน คลอง เขื่อน สระ ฝาย การศึกษาน้ีพบวาคลองและเขื่อน พบจำนวนและความหลากหลายของชนิด
ปลาสูงกวาแหลงอ่ืน ๆ เน่ืองจากแหลงน้ำท่ีมีขนาดใหญ และมีการไหลวนของน้ำทำใหมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
อาหารมีการหมุนเวียนอาหารเขา ออก สงผลใหมีปริมาณอาหารจึงมีความหลากหลายและเพียงพอตอความตองการ
ของปลา  

ชนิดปลาวงศตะเพียนท่ีพบมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีศึกษา ไดแก สกุล Mystacoleucus (ปลาหนามหลัง) และสกุล 
Luciosoma (ปลาซิวอาว) ลักษณะของปลา 2 สกุล มีขนาดเล็ก อีกท้ังมีพฤติกรรมการอยูรวมกันเปนสังคม และพบ
ปลา 2 ชนิดน้ีพบในลักษณะของแหลงน้ำประเภทน้ำไหล จากการศึกษาของสมชายและคณะไดศึกษาการกระจาย
ตัวของพยาธิใบไมตับระยะติดตอในปลาวงศตะเพียนจากแหลงน้ำ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทยซึ ่งพบปลาวงศตะเพียน 13 ชนิด ไดแก Cyclocheilichthys armatus, Hampala dispar, Puntioplites 
proctozysron, Puntius orphoides, Oreochromis niloticus, Pristolepis fasciatus, Devario regina, 
Labeo chrysophekadion, Barbonymus gonionotus, Rasbora tornieri, Henicorhynchus siamensis, 
Osteochilus hasselti, และ Chitala ornata ชนิดปลาที่มีรายงานการติดเชื ้อพยาธิใบไมตับมี 6 ชนิด ไดแก 
Puntioplites proctozysron, Osteochilus hasselti, Henicorhynchus siamensis, Hampala dispar, 
Puntius orphoides และ Cyclocheilichthys armatus (Sithithaworn et al.,1997; Pinlaor et al.,2013) และ
เมื่อเทียบกับการศึกษาในพื้นที่ศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ตาก และอุทัยธานี ที่จำแนกปลาวงศตะเพียนได 11 ชนิด 
และพบชนิดที ่มีรายงานการติดเชื ้อพยาธิใบไมตับถึง 8 ชนิดซึ ่งมากกวาท่ีรายงานในพื้นที ่ 20 จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาในชุมชนเสี่ยงเพียง 3 ตำบลของพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย ตาก และ
อุทัยธานี ดังน้ันชุมชนท่ีศึกษาจึงมีความเสี่ยงสูงท่ีจะมีกระจายตัวของพยาธิใบไมตับ หากในชุมชนมีผูติดเชื้อท่ีไมได
รับการรักษา ไมขับถายลงสวม จะทำใหไขของพยาธิไหลลงสูแหลงน้ำรอบ ๆ ชุมชน ฟกเปนตัวออนระยะที่ 1                
ในหอย และเขาไปเจริญเติบโตเปนตัวออนระยะติดตอในปลา ท้ังน้ีประชากรในชุมชนยังมีการบริโภคอาหารพ้ืนบาน
ท่ีทำจากปลาวงศปลาตะเพียนแบบไมปรุงสุกมีโอกาสไดรับตัวออนระยะติดตอในปลาน้ีเขาไป (Pumidonming et 
al.,2018) ดังน้ันการรณรงคเพ่ือตรวจรักษาผูติดเชือ้ ใหความรูเร่ืองวงจรชีวิต และการแพรระบาดของพยาธิใบไมตบั 
รวมถึงรณรงคการบริโภคอาหารพ้ืนบานแบบปรุงสุก หรืออาหารพ้ืนบานปลอดพยาธิ จะเปนการปองกันอัตราการ
ติดเชื้อพยาธิใบไมตับในชุมชนท่ีอาจเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต (Pumidonming et al.,2020)  
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ผลสำรวจตัวอยางปลารอบชุมชนเสี่ยงท่ีเสี่ยงตอการระบาดของพยาธิใบไมตับในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย ตรวจ
พบตัวออนระยะติดตอของพยาธิใบไมตับ O. viverrini ในปลา 4 ชนิด ปลาท้ัง 4 ชนิดเปนโฮสตท่ีมีรายงานพบการ
ติดเชื้อของพยาธิในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Chai et al.,2019) อยางไรก็ตามปริมาณตัวออนระยะติดตอท่ีพบ
มีจำนวนนอย (4.28 ซิสต ตอปลา 1 กิโลกรัม) เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนตัวออนระยะติดตอที่พบในปลาในพื้นท่ี
ระบาดของพยาธิ เชน พ้ืนท่ีภาคตะวันออกฉียงเหนือ ท่ีมีจำนวนตัวออนระยะติดตอ จำนวน 1.68 ซีสตตอปลา 1 ตัว 
หรือ127.43 ซีสตตอปลา 1 กิโลกรัม (Sithithaworn et al.,1997) หรือพื้นที่ระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ท่ีพบปลาในพ้ืนท่ีติดเชื้อมากกวารอยละ 50 และมีตัวออนระยะติดตอในปลาจำนวน 1-9,500 ซีสต 
(Chai et al.,2019) ท้ังน้ีเน่ืองจากอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไมตบัในคนในพ้ืนท่ีศึกษารอยละ 5.5 ซ่ึงต่ำกวาอัตราการ
ติดเชื้อในประชาชนในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพ้ืนท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีพบการติด
เชื้อในประชาชนมากกวารอยละ 10 การตรวจพบตัวออนระยะติดตอของพยาธิใบไมตับในปลาในพื้นที่หมายถึงมี
การแพรระบาดของพยาธิใบไมตับระหวางประชาชนและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี ในปจจุบันการติดเชื้อในชุมชนดังกลาว
พบเฉพาะในประชาชนที่อพยพมาจากภาคะวันออกเฉียงเหนือ (Pumidonming et al.,2018) หากไมมีมาตรการ
ปองกันการแพรระบาด จะทำใหการติดเชื้อท้ังประชาชนและปลาในพ้ืนท่ีสูงขึ้นในอนาคต 

อัตราการติดเชื้อพยาธิใบไมตับในชุมชนที่ศึกษาในจังหวัด ตาก และอุทัยธานี คือรอยละ 2.1 และ 3.1 
ตามลำดับ ซึ ่งต่ำกวาชุมชนเสี ่ยงของพื ้นที ่จังหวัดสุโขทัย การติดเชื ้อยังจำกัดเฉพาะผู ที ่อพยพมาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Pumidonming et al.,2018) เปนไปไดวาการระบาดของพยาธิใบไมตับยังจำกัดอยูท่ี
ประชากรกลุมเสี่ยง ยังไมระบาดสูปลา หรือสิ่งแวดลอมในชุมชน ดังน้ันการรณรงคเพ่ือปองกันการระบาดของพยาธิ
สามารถทำไดโดยการตรวจและรักษาการติดเชื้อในกลุมเสี่ยงในพ้ืนท่ีจะทำใหสามารถปองกันการระบาดของพยาธิ
ใบไมตับได  

 

ขอเสนอแนะ  
 ผลการศึกษาท่ีไดสามารถนำไปใชในการวางแผนเฝาระวังการแพรระบาดของพยาธิใบไมตับในชุมชนเสี่ยง
ตอการติดเชื้อ เชน การดำเนินกิจกรรมใหความรูสุขศึกษาเกี่ยวกับพยาธิใบไมตับ วงจรชีวิต การแพรระบาดของ
พยาธิ การติดตอ การกอโรค รวมท้ังการบริโภคอาหารพ้ืนบานแบบปรุงสุก การดำเนินท่ีเหมาะสมกับปจจัยเสี่ยงใน
พ้ืนท่ีจะสามารถควบคุมการติดเชื้อและการแพกระจายของเชื้อในชุมชนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทคัดยอ 
ภาวะอวนลงพุงเปนปญหาท่ีพบมากในปจจุบัน โดยสาเหตุหลักของภาวะอวนลงพุงเกิดจากพันธุกรรมและ

พฤติกรรมการดำรงชีวิต โดยเฉพาะดานการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย ดังน้ันจึงไดทำการศึกษาและ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อลดเสนรอบเอว คาดัชนีมวลกายโดยการออกกำลังกายและใหความรูดานโภชนาการรวมกับ
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพใหกับกลุมตัวอยางท่ีมีภาวะอวนลงพุง อายุระหวาง 30-44 ป ท่ีไดจากการสุม จำนวน 
25 คน ดำเนินการทดรองในเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ.2563 จำนวน 8 สัปดาห โดยมี
ผลการวิจัยดังนี้ กลุมตัวอยางประกอบดวยเพศหญิง รอยละ76 เพศชาย รอยละ 24 สวนใหญอายุอยูที่ 33 ป            
(รอยละ28) และสวนใหญนับถือศาสนาอิสราม (รอยละ56) มีสถานภาพสมรสและอยู ด วยกัน (รอยละ64)             
มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา (รอยละ52) กอนการทดลองพบวากลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยของดัชนีมวลกายอยู
ท่ี 27.43 กก.ม2 และมีคาเฉลี่ยเสนรอบเอวอยูท่ี 85.20 ซม. ภายหลังการทดลองสัปดาหท่ี 2 พบวาคาเฉลี่ยของดัชนี
มวลกายลดลงเหลือ 27.13 กก.ม2 โดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิ 0.05 คาเฉลี่ยเสนรอบเอวของ
กลุมตัวอยางลดลงเหลือ 84.64 ซม. มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนการใหความรูทางดาน
โภชนาการรวมกับแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ กอนการทดลองพบวาคะแนนความรูดานโภชนาการของภาวะ
อวนลงพุงมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 58 คะแนน ภายหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 76 คะแนน มีความแตกตางอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 กอนการทดลองพบวาคะแนนรวมการรับรู โอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะอวนลงพุงมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.09 คะแนน ภายหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.36 คะแนน มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 กอนการทดลองพบวาคะแนนรวมการรับรูความรุนแรงของภาวะอวนลงพุงมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.12 
คะแนน ภายหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเพ่ิมขึน้ 3.18 มีความแตกตางอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิ 0.05 กอนการทด
รองพบวาคะแนนรวมการรับรูประโยชนของการปองกันภาวะอวนลงพุงมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.81 คะแนน ภายหลังการ
ทดลองมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.93 คะแนน มีความแตกตางอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 กอนการทดลองพบวา
คะแนนรวมการรับรูอุปสรรคของการปองกันภาวะอวนลงพุงมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 2.61 คะแนน  

ภายหลังการทดรองมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.63 คะแนน มีความแตกตางอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
กอนการทดลองพบวาคะแนนรวมสิ่งชักนำสูการปฏิบัติมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 1.33 คะแนน ภายหลังการทดลองมีคาเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้น 1.63 คะแนน มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 กอนการทดลองพบวาคะแนนรวมความสา
มารของตนองมีคาเฉลี่ยอยูที่ 1.92 คะแนน ภายหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยที่ 2.08 คะแนน มีความแตกตางอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
คำสำคัญ : ภาวะอวนลงพุง, แบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ, การออกกำลังกาย, โภชนาการ 
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Abstract 
Metabolic syndrome is a problem that is found considerably in the present days. The 

major causes of metabolic syndrome are heredity and living behaviors, especially the dietary 
and exercising behaviors. For this reason, it brings about the study and program development 
to reduce waist circumference and BMI values by exercising, as well as to give knowledge 
about nutrition accompanied with the health belief model to the samples with metabolic 
syndrome. The samples included 25 people with 30-40 years of age, who were collected 
randomly. The experiment was performed for 8 weeks, from December 2018 to January 
2019. For the results, the samples included female (76 percent) and male (24 percent) which 
most of them were 33 years old (28 percent), were Muslims (56 percent), had marital status 
(64 percent), and received primary education level (52 percent). Before the experiment, it 
was found that the samples had an average BMI at 27.43 kg/m2 and an average waist 
circumference at 85.2 cm. After the second week of the experiment, it was found that the 
average BMI lowered to 27.13 kg/m2 with a statistically significant difference of 0.05 and the 
average waist circumference lessened to 84.64 cm with a statistically significant difference 
of 0.05. Regarding giving knowledge about nutrition accompanied with the health belief 
model, before the experiment it was found that the average score of knowledge about 
nutrition for metabolic syndrome was at 58 and increased to 76 after the experiment with a 
statistically significant difference of 0.05. Before the experiment, the average score of the 
risk perception on metabolic syndrome was at 3.09 and increased to 3.36 after the experiment 
with a statistically significant difference of 0.05. Before the experiment, it was found that the 
average total score of the perception on severity of metabolic syndrome was at 3.12 and 
increased to 3.18 after the experiment with a statistically insignificant difference of 0.05. 
Before the experiment, it was found that the average total score of the perception on metabolic 
syndrome prevention was at 3.81 and increased to 3.93 after the experiment with a 
statistically insignificant difference of 0.05. Before the experiment, it was found that the 
average total score of perception on obstacles for metabolic syndrome prevention was at 2.61 
and increased to 2.63 after the experiment with a statistically insignificant difference of 0.05. 
Before the experiment, it was found that the average total score of inducement that brings 
about actions was at 1.33 and increased to 1.63 after the experiment with a statistically 
significant difference of 0.05. Before the experiment, it was found that the average total score 
of self-ability was at 1.92 and became 2.08 after the experiment with a statistically 
insignificant difference of 0.05. 
 
Key Words : Metabolic syndrome, Health belief model, Exercise, Nutrition. 
 
 

บทนำ 
ปญหาสาธารณสุขท่ีสำคัญท่ัวโลกในปจจุบันน้ันมีหลายโรคดวยกัน ซ่ึงสวนใหญคือโรคไมติดตอท่ีเกิดจาก

พฤติกรรมสุขภาพทั้งสิ้น โดยเฉพาะภาวะอวนลงพุงที่หลายประเทศกำลังประสบปญหาอยู และปจจุบันก็ยังไม
สามารถแกไขใหหมดไปจากสุขภาพประชาชนได สวนหน่ึงอาจมาจากอายุท่ีเพ่ิมมากขึ้นและพันธุกรรมท่ีไมสามารถ
แกไขได (เครือขายคนไทยไรพุง, 2554) และสวนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการดำรงชีวิตนั้นเอง การรักษาและการ
ปองกันภาวะอวนลงพุงดวยการดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิต จะเนนดานการเพ่ิมการออกกำลังกาย 
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยเฉพาะการรับประทานอาหารท่ีถูกวิธี และเลือกรับประทานเพ่ือให
มีสุขภาพดี (มะลิวัลย แซไหล และลดาวัลย อุนประเสริฐพงศ, 2561) รวมกับการออกกำลังกายใหเพียงพอในแตละวัน 
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ก็จะสามารถลดและปองกันภาวะอวนลงพุงได และยังสามารถชวยลดปจจัยเสี่ยงของโรคเร้ือรังตางๆท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
อวนลงพุงไดอีกดวย เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ท่ีสำคัญคือโรคหัวใจและหลอดเลือด ซ่ึงเปนโรคท่ีเปน
สาเหตุของการเสียชีวิต 10 อันดับแรกที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริโภคที่ไมเหมาะสมทั้งในเพศชายและเพศหญิง 
(เครือขายคนไทยไรพุง, 2554) พฤติกรรมการดำรงชีวิตโดยเฉพาะดานการออกกำลังกายและการบริโภคอาหาร 
ลวนไดรับอิทธิพลมาจากความเชื่อสวนบุคคล และสภาพแวดลอมรวมถึงสังคมท่ีอยูอาศัย (พรชัย จูลเมตต และคณะ
, 2561) ดังนั้นการแสดงออกทางพฤติกรรมการใชชีวิตประจำวันจึงเปนสวนสำคัญกับดานความเชื่อดานสุขภาพ 
และความเชื่อดานสุขภาพน้ันมีผลทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพ (Rosenstock, 1984)  

จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจรางกายครั้งที่ 5 พ.ศ.2557 (อายุ 15 ปขึ้นไป) 
ท่ัวประเทศพบความชุกของภาวะอวนลงพุงอยูท่ีรอยละ 39.10 เพ่ิมขึ้นจากการสำรวจคร้ังท่ี 4 พ.ศ.2552 ท่ีพบเพียง
รอยละ 32.10 และจากการสำรวจเขตสุขภาพที่ 4 ปรากฏวาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอัตราความชุกของภาวะ
อวนรอยละ 33.74 ซ่ึงถือวาสูงเปนอันดับสามในการสำรวจของ HCL Report กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 เขต
สุขภาพท่ี 4 เขตการรับผิดชอบประกอบดวยจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อางทอง ลพบุรี สิงหบุรี 
สระบุรี นครนายก โดยอันดับหน่ึงคือจังหวัดนครนายกรอยละ 42.16 รองลงมาคือจังหวัดลพบุรีรอยละ 37.52 และ
อันดับสามคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ันเอง 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลชะแมบ อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานปฐมภูมิ
ท่ีดูแลรักษาสุขภาพของประชน โดยมีประชากรท่ีมีชื่อตามทะเบียนบานในความดูแลจำนวน 5096 คน จากการคัด
กรองสุขภาพของประชากรโดยการวัดเสนรอบเอวคร้ังลาสุด ป พ.ศ.2562 พบผูมีเสนรอบเอวเกินมาตรฐานจำนวน 
464 คน (ไมมีโรคประจำตัว) ของจำนวนประชากรท้ังหมด แบงเปนเพศหญิง 379 คน เพศชาย 85 คน และชวงอายุ 
30-44 ป ซึ่งเปนชวงวัยแรงงานพบมากถึง 163 คน คิดเปนรอยละ 35.13 สอดคลองกับสำรวจของ HDC Report 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 พบวาตำบลชะแมบมีความชุกของภาวะอวนลงพุงสูงสุดเปนดับหน่ึงของอำเภอวัง
นอยคือรอยละ 52.70 รองลงมาคือ ตำบลวังจุฬาและตำบลหันตะเภา คือรอยละ 51.56 และ 50.10 ตามลำดับ  

จากขอมูลขางตนทำใหทราบวาประชาชนแตละคนมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตท่ีแตกตางกันออกไปและยัง
ไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตางๆท่ีกอใหเกิดภาวะอวนลงพุงในตำบลชะแมบได โดยเฉพาะพฤติกกรมทางดาน
การออกกำลังกายดวย และการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม ซ่ึงตำบลชะแมบน้ีตั้งอยูในเขตชานเมืองและมีการพัฒนา
ของอุตสาหกรรม จึงอาจทำใหมีปจจัยเสี่ยงท่ีกอใหเกิดภาวะอวนลงพุงแตกตางกันและผลของการวิจัยในคร้ังน้ีจะทำ
ใหสามารถวางแผนการรักษาและปองกันภาวะอวนลงพุงใหกับประชาชนไดอยางถูกตองและรวดเร็ว อันเปนการลด
ภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลของภาครัฐและลดโอกาสการทุพพลภาพและเสียชีวิตไดอีกดวย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบดัชนีมวลกายของผูที่มีภาวะอวนลงพุง ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง          

ในสัปดาหท่ี 1 และ 8 
2. เพื่อเปรียบเทียบเสนรอบเอวของผูที่มีภาวะอวนลงพุง ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง          

ในสัปดาหท่ี 1 และ 8 
3. เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความรูดานโภชนาการ รวมกับแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพของผูท่ีมี

ภาวะอวนลงพุง ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง ในสัปดาหท่ี 1 และ 8 
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กรอบแนวความคิดในการทำวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยใชโปรแกรมการออกกำลังกาย และการใหความรูดานโภชนาการ รวมกับแบบแผน

ความเชื่อดานสุขภาพ ตอดัชนีมวลกาย เสนรอบเอวของผู ที่มีภาวะอวนลงพุง เพื ่อสงเสริมใหผู ที่อวนลงพุงมี
พฤติกรรมการออกกำลังกาย และความรูดานโภชนาการท่ีเหมาะสม โดยทำการทดลองในกลุมตัวอยางท่ีอวนลงพุงท่ี
อาศัยอยูตำบลชะแมบ อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 25 คน ที่มีอายุระหวาง 30-44 ป ขึ้นไป 
และพักอาศัยอยู ในตำบลเปนระยะเวลามากกวา 6 เดือนขึ ้นไป โดยเริ ่มทำการทดลองตั ้งแตเดือน กันยายน               
ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental design) แบบกลุมเดียววัดสองคร้ัง  
(the one-group pretest-posttest design) โดยกลุมทดลอง (Experimental group) จะมีการเก็บรวบรวมขอมูล
กอนการทดลองและหลังการทดลอง กลุ มทดลองจะไดรับโปรแกรมการออกกำลังกายและการใหความรูดาน
โภชนาการรวมกับแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ หลังจากสิ้นสุดโปรแกรม 8 สัปดาหจะทำการเก็บรวบรวมขอมูล
ภายหลังการทดลอง  
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปน คือ ผูท่ีมีภาวะอวนลงพุงท่ีอาศัยอยูตำบลชะแมบ อำเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 163 คน ท่ีมีอายุระหวาง 30-44 ป ขึ้นไป ในการคัดกรองลาสุดพ.ศ.2562 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานี้คือ ผูที่มีภาวะอวนลงพุงท่ีอาศัยอยูตำบลชะแมบ อำเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยการสุมตัวอยางแบบแบงกลุ มยอย (Stratified random sampling) จากทั้ง 4 หมูตาม
สัดสวน จากน้ันผูวิจัยไดใชหลักเกณฑการสุมตัวอยางแบบเจาะลง (Purposive sampling) จนครบจำนวน 25 คน 
ท่ีมีอายุระหวาง 30-44 ป  
เกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

เกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria) : ประชากรที่พักอาศัยอยูในตำบลชะแมบ อำเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเปนระยะเวลามากกวา 6 เดือนขึ้นไป มีเสนรอบเอวมากกวาหรือเทากับ 90 เซนติเมตร ในผูชาย 
และมากกวาหรือเทากับ80 เซนติเมตรในผูหญิง มีอายุระหวาง 30-44 ปขึ้นไปในวันสัมภาษณ ไมมีโรคประจำตัว 
และเปนผูท่ีใหความยินยอมและยินดีเขารวมในการวิจัย 

เกณฑการคัดออก (Exclusion criteria) คือ ผูที่มีอาการทางจิต ผูพิการตาบอดหรือเปนใบ รวมทั้งผูที่มี
ปญหาสุขภาพ ท่ีไมสามารถใหขอมูลได หรือผูท่ีตองการถอนตัวระหวางการทดลอง 
 
 
 

โปรแกรมการออกกำลงักาย และ

การใหความรูดานโภชนากา

รวมกับแบบแผนความเช่ือดาน

 

ดัชนีมวยกาย 

เสนรอบเอว 

ตัวแปร ตัวแปรตาม 

ความรูดาน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

ไดแก สายวัดเอว, เครื่องวัดสวนสูง, น้ำหนัก, เครื่องวัดความดันโลหิต และแบบคัดกรองกลุมตัวอยาง              
ซ่ึงจะประกอบดวย ลักษณะขอมูลทางประชากร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ การวัดเสนรอบเอว 
สวนสูง น้ำหนัก และการวัดความดันโลหิต ชีพจรกอนและหลังการทดสอบสมรรถภาพรางกาย 
เครื่องมือสำหรับดำเนินการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 4 สวน ไดแก เครื่องมือที่ใชในโปรแกรมการออกกำลงักาย 
การใหความรูดานโภชนาการรวมกับแบบแผนความเชื ่อดานสุขภาพ เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแก 
แบบสอบถามความรูดานโภชนาการ และแบบสอบถามแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ 

สวนที่ 1 โปรแกรมการออกกำลังกาย แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 warm up phase เปนการ
อบอุนรางกาย เพ่ือเตรียมความพรอมกอนการออกกำลังกาย ใชเวลา 5 นาที ระยะท่ี 2 exercise phase เปนการ
ออกกำลังกายแบบ circuit training โดยผูวิจัยทำการพัฒนาและประยุกตเพ่ิมเติมจากการออกกำลังกายสำหรับผูท่ี
อวนลงพุงของเครือขายคนไทยไรพุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย โดยใชเวลา 30-40 นาที และระยะท่ี 
3 cool down phase ยืดเหยียดกลามเน้ือเพ่ือผอนคลายรางกาย ลดอาการบาดเจ็บ ใชเวลา 5-10 นาที 

สวนท่ี 2 การใหความรูดานโภชนาการรวมกับแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ประกอบดวย การใหขอมูล
ดานโภชนาการเกี่ยวการเลือกรับประทานอาหารสำหรับผูที่มีภาวะอวนลงพุง การรับประทานแบบนับปริมาณ
แคลอรีและอาหารแลกเปลี่ยน โดยผูวิจัยไดทำการสอนโดยประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ประกอบดวย
การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชน อุปสรรค สิ่งชักนำใหเกิดการปฏิบัติและความสามาร
ของตนเอง  

สวนท่ี 3 แบบสอบถามความรูดานโภชนาการ 
ขอคำถามความรูดานโภชนาการของภาวะอวนลงพุง จำนวน 15 ขอ ท่ีเก่ียวของกับการรับประทานอาหาร

ปละการออกกำลังกาย 
การทดสอบความเที่ยงตรงและความเช่ือม่ันของเครื่องมือ 

1. ความเท่ียงตรง ผูวิจัยนำแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นมาไปใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญพิจารณาและ
ตรวจสอบความเหมาะสมกับภาษาท่ีใช เพ่ือนำไปปรับปรุงแกไขกอนนำแบบสอบถามไปใชในการเก็บขอมูลจริง 

2. ความเชื่อม่ัน ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามความรูดานโภชนาการท่ีสรางขึ้นมาและปรับปรุงแกไขแลวไปทำ
การ try out กับกลุมประชากรที ่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง แตไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 25 ราย เพ่ือ
ตรวจสอบคาความเชื่อมั่นแบบอิงกลุมโดยใชคาความแปรปรวนดวยวิธีของคูเดอร–ริชารดสัน (Kuder– Richardson) 
โดยมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.953 

3. ความเท่ียง ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพท่ีสรางขึ้นมาและปรับปรุงแกไขแลว
ไปทำการ try out กับกลุมประชากรที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง แตไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 25 ราย 
เพื่อตรวจสอบหาคาระดับความเที่ยงในการวัดขอมูล โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ Cronbach’s Alpha 
Coeffient ไดคาระดับความเท่ียงรวมท้ัง 0.894 
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง 

การวิจัยผานการอนุมัติและไดรับการับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของมหาวิทยาลยั
ปทุมธานี เลขท่ีอนุมัติ PTU-REC 04/2562  
การดำเนินการวิจัย 

การดำเนินการวิจัยคร้ังน้ี ไดแบงงานออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะเตรียมการทดลอง ระยะดำเนินการทดลอง 
และระยะหลังการทดลอง 
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ระยะเตรียมการทดลอง 
1. ติดตอประสานงานกับโรงพยาบาลสงเสริมุขภาพประจำตำบลชะแมบที่เขาดำเนินการวิจัย และทำ

หนังสือขออนุญาตเขาทำการเก็บขอมูลถึงสาธารณสุขอำเภอ 
2. ชี้แจงรายละเอียดของโครงการวิจัย อธิบายแนวคิดของโปรแกรมการออกกำลังกายและการใหความรู

ดานโภชนาการรวมกับแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพแกกลุมตัวอยาง ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการวิจัย และขอ
ความรวมมือในการดำเนินการวิจัย จากน้ันใหลงนามในเอกสารแสดงความยินยอม 

3. นำแบบสอบถามแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพใหกลุมตัวอยางทำ (Pre-test) จากนั้นนำขอมูลมา
วิเคราะหคะแนนเพ่ือวางแผนการจัดอบรม 

4. นัดหมายกลุมตัวอยาง เพ่ือดำเนินการตามโปรแกรม  
ระยะดำเนินการทดลอง 

 โปรแกรมสัปดาหท่ี 1 – 8 (3 คร้ังตอสัปดาห) ผูวิจัยใชเวลาในการดำเนินการวิจัยกลุมตัวอยางท้ังหมด 2 เดือน 
โดยจะมีการทำเก็บขอมูลจากแบบบันทึกการตรวจรางกายของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง และทำการ
เก็บขอมูลแบบสอบถามความรูดานโภชนาการ กอนและหลังการทดลองเชนเดียวกัน สวนแบบสอบถามแบบแผน
ความเชื่อดานสุขภาพจะทำการเก็บขอมูลหลังการทดลองอีกครั้งหนึ่งในสัปดาหสุดทายของการทดลอง ทำการ
ทดลองทั้งสิ้นจำนวน 8 สัปดาห ซึ่งในการดำเนินการวิจัยของโปรแกรมการออกกำลังกายและการใหความรูดาน
โภชนาการรวมกับแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพของกลุมตัวอยาง ไดดำเนินการฝกปฏิบัติเร่ืองการออกกำลังกาย 
และจัดอบรมการใหความรูดานโภชนาการของภาวะอวนลงพุง  
 โดยใชเทคนิค Active learning และ Participation เนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาการ การนับ
ปริมาณแคลอร่ี และอาหารแลกเปลี่ยน การใหความรูรวมกับการประยุกตใชแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพของรับรู
โอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชนและอุปสรรคของภาวะอวนลงพุง สิ่งชักนำใหเกิดการปฏบิตัิ
และความสามารของตนเองของกลุมตวัอยางในการสอนรวมดวย 3 หลังจากสิ้นสุดการอบรม ผูวิจัยทำการเก็บขอมูล
จากแบบสอบถามแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพท่ีสรางขึ้นหลังการทดลอง (post-test) 

ระยะหลังการทดลอง : ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของขอมูลกอนนำไปวิเคราะห ซ่ึงในชวง
การดำเนินการวิจัย ผูวิจัยขอความรวมมือจากกลุมตัวอยางไมใหไปรับการรักษาหรือบำบัดภาวะอวนลงพุงจากสถาน
บริการ รวมท้ังไมใชผลิตภัณฑเสริมอาหารลดน้ำหนักใดๆ 

การประเมินผล : การประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมจะประเมินจากเสนรอบเอว และดัชนีมวลกาย 
ความรูดานโภชนาการรวมกับแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพในกลุมตัวอยาง ท้ังกอนและหลังการทดลอง 
การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลจากแบบสอบถามจะนำมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS (Statistical package for 
the social science) โดยใชสถิติคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคะแนนการใหความรู
ดานโภชนาการรวมกับแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ โดยเปรียบเทียบคะแนนของกลุมตัวอยางระหวางกอนการ
ทดลองและหลังการทดลอง โดยใชสถิติ Pair simples t-test ท่ีระดับความเชื่อม่ันไมนอยกวารอยละ 95 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ขอมูลลักษณะทางประชากร 

ลักษณะของกลุมตัวอยาง 25 คน ประกอบดวย เพศชาย 6 คน (รอยละ 24) เพศหญิง 19 คน (รอยละ 76) 
สวนใหญอาย 33 ป (รอยละ 28) รองลงมาคืออายุ 34 ป (รอยละ 24) และ 30 ป 32 ป (รอยละ 20) ตามลำดับ นับ
ถือศาสนาอิสลามมากท่ีสุด รองลงมาคือศาสนาพุธ (รอยละ 56 และ 44) และมีสถานะภาพสมรสและอยูดวยกันมาก
ที่สุด (รอยละ 64) รองลงมาคือโสด (รอยละ 16) และสมรสแตแยกกันอยู หมาย/หยา (รอยละ 12 รอยละ 8) 
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ตามลำดับ ผูที่มีภาวะอวนลงพุงมีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษามากที่สุด (รอยละ 52) รองลงมาคือระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 32) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และ ปริญญาตรี เทากัน (รอยละ 8) และไมพบผูท่ี
ไมไดรับการศึกษา ปวส. สูงกวาปริญญาตรี 
ดัชนีมวลกาย กอนและหลังการทดลอง 

ลักษณะของคาดชันีมวลกายของกลุมตัวอยางกอนการทดลองรายบุคคลพบวามีคาสูงสุดอยูท่ี30.33 กก./ม2 

เม่ือเทียบคา BMI พบวาอยูในเกณฑท่ีอวนมาก และต่ำสูงอยูท่ี 25.32 กก./ม2 เม่ือเทียบคา BMI พบวาอยูในเกณฑท่ี
อวน ภายหลังการทดลอง 8 สัปดาหพบวาคาดัชนีมวลกายสูงสุดอยูที่ 29.48 กก./ม2 ซึ่งลดลงจากกอนการทดลอง 
เม่ือเทียบคา BMI พบวาอยูในเกณฑท่ีอวน จากกอนการทดลองซ่ึงอยูในเกณฑท่ีอวนมาก สวนคาดัชนีมวลกายต่ำสุด
อยูท่ี 24.92 กก./ม2 ลดลงจากกอนการทดลองเชนเดียวกัน 

ลักษณะคาเฉลี่ยของดัชนีมวลกายของกลุมตัวอยางท่ีมีภาวะอวนลงพุงพบวามีคาเฉลี่ยกอนการทดลองอยูท่ี 
27.43 กก./ม2 เม่ือเทียบคา BMI พบวาอยูในเกณฑท่ีอวน ภายหลังการทดลองพบวากลุม 

ตัวอยางมีคาเฉลี่ยดัชนีมวลกายอยูที่ 27.13 กก./ม2 เมื่อเทียบคา BMI พบวาอยูในเกณฑที่อวนเชนเดิม 
เน่ืองจากมีการลดลงของคาเฉลี่ยเพียงเล็กนอยเทาน้ัน (ตารางท่ี 1) โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 
P-value < 0.05 
 
เสนรอบเอว กอนและหลังการทดลอง 
 ลักษณะเสนรอบเอวของกลุมตัวอยางกอนการทดลองพบวามีขนาดของเสนรอบเอวมากท่ีสุดอยูท่ี 94 ซม.
และนอยท่ีสุดอยูท่ี 80 ซม. ภายหลังการทดลองในสัปดาหท่ี 8 พบวาขนาดเสนรอบเอวของกลุมตัวอยางอยูท่ี 92 ซม. 
และนอยท่ีสุด 80 ซม. มีคาขนาดเสนรอบเอวสูงสุดและต่ำสุดลดลงเล็กนอย 
ตารางที่ 1 คาเฉล่ียของดัชนีมวลกายของกลุมตัวอยาง กอนและหลังการทดลอง 

กลุม 
ทดลอง 

ชวง N 𝑿𝑿 (กก.ม2) SD P-value 

กอนการทดลอง 25 27.43 1.25 
<0.05 

หลังการทดลอง 25 27.13 1.23 

ลักษณะคาเฉลี่ยของเสนรอบเอวของกลุมตัวอยางท่ีมีภาวะอวนลงพุงพบวามีคาเฉลี่ยกอนการทดลองอยูท่ี 
85.20 ซม. เมื่อเทียบกับเกณฑเสนรอบเอวพบวาอยูในชวงที่เกินคา ภายหลังการทดลองพบวา กลุมตัวอยางมี
คาเฉลี่ยเสนรอบเอวอยูที่ 84.64 ซม. พบวาอยูในชวงที่เกินคามาตรฐานเชนเดิม เนื่องจากมีการลดลงของคาเฉลี่ย
เสนรอบเอวเพียงเล็กนอยเทาน้ัน (ตารางท่ี 2) โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี P-value < 0.05 

 
ตารางที่ 2 คาเฉล่ียเสนรอบเอวของกลุมตัวอยาง กอนและหลังการทดลอง 

กลุม 
ทดลอง 

ชวง n 𝑿𝑿 (ซม.) SD P-value 

กอนการทดลอง 25 85.20 3.98 
<0.05 

หลังการทดลอง 25 84.64 4.06 

เมื ่อพิจารณาคะแนนความรูดานโภชนาการของภาวะอวนลงพุง พบวากอนการทดลองกลุมตัวอยาง              
ตอบคำถามถูกตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 58 คะแนน หมายถึง มีความรูดานโภชนาการของภาวะอวนลงพุงอยูใน
ระดับต่ำ แตภายหลังในสัปดาหที่ 8 พบวาคะแนนความรูดานโภชนาการของภาวะอวนลงพุงมีคะแนนเพิ่มสูงขึ้น 
โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 76 คะแนน หมายถึง มีความรูดานโภชนาการของภาวะอวนลงพุงอยูในระดับปานกลาง โดยมี
ความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี P-value < 0.05 
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การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะอวนลงพุง พบวากอนการทดลองกลุมตัวอยาง มีคะแนนเฉลี่ยของการ
รับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะอวนลงพุงอยูท่ี 3.09 คะแนน หมายถึง มีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะอวน
ลงพุงอยูในระดับปานกลาง แตภายหลังในสัปดาหท่ี 8 พบวาคะแนนเฉลี่ยของการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะ
อวนลงพุงเพ่ิมสูงขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.36 คะแนน ซ่ึงยังคงอยูในชวงคะแนนระดับปานกลางเชนเดิม โดยมีความ
แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี P-value < 0.05 

การรับรูความรุนแรงของภาวะอวนลงพุง พบวากอนการทดลองกลุมตัวอยาง มีคะแนนเฉลี่ยของการรับรู
ความรุนแรงของภาวะอวนลงพุงอยูท่ี 3.12 คะแนน หมายถึง มีการรับรูความรุนแรงของภาวะอวนลงพุง อยูในระดับ
ปานกลาง แตภายหลังในสัปดาหท่ี 8 พบวาคะแนนเฉลี่ยของการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะอวนลงพุงเพ่ิม
สูงขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.18 คะแนน ซ่ึงยังคงอยูในชวงคะแนนระดับปานกลางเชนเดิม โดยมีความแตกตางอยาง
ไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี P-value > 0.05 

การรับรูประโยชนของการปองกันภาวะอวนลงพุง พบวากอนการทดลองกลุมตัวอยาง มีคะแนนเฉลี่ยของ
การรับรูประโยชนของการปองกันภาวะอวนลงพุงอยูท่ี 3.81 คะแนน หมายถึง มีการรับรู 

ประโยชนของการปองกันภาวะอวนลงพุงอยูในระดับมาก แตภายหลังในสัปดาหที่ 8 พบวาคะแนนเฉลี่ย
ของการรับรูประโยชนของการปองกันภาวะอวนลงพุงเพ่ิมสูงขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.93 คะแนน ซ่ึงยังคงอยูในชวง
คะแนนระดับมากเชนเดิม โดยมีความแตกตางอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี P-value > 0.05 

การรับรูอุปสรรคของการปองกันภาวะอวนลงพุง พบวากอนการทดลองกลุมตัวอยาง มีคะแนนเฉลี่ยของ
การรับรูอุปสรรคของการปองกันภาวะอวนลงพุงอยูที่ 2.61 คะแนน หมายถึง มีการรับรูอุปสรรคของการปองกัน
ภาวะอวนลงพุงอยูในระดับปานกลาง แตภายหลังในสัปดาหท่ี 8 พบวาคะแนนเฉลี่ยของการรับรูอุปสรรคของการ
ปองกันภาวะอวนลงพุงเพิ่มสูงขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.63 คะแนน ซึ่งยังคงอยูในชวงคะแนนระดับปานกลาง
เชนเดิม โดยมีความแตกตางอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี P-value > 0.05 

สิ่งชักนำสูการปฏิบัต ิพบวากอนการทดลองกลุมตัวอยาง มีคะแนนเฉลี่ยของสิ่งชักนำสูการปฏิบัติอยูท่ี 
1.33 คะแนน หมายถึง มีการรับรูสิ่งชักนำสูการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด แตภายหลังในสัปดาหที่ 8 พบวา
คะแนนเฉลี่ยของสิ่งชักนำสูการปฏิบัติเพ่ิมสูงขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 1.63 คะแนน หมายถึง มีการรับรูสิ่งชักนำสูการ
ปฏิบัติอยูในระดับนอย มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี P-value < 0.05 

ความสามารถของตนเอง พบวากอนการทดลองกลุมตัวอยาง มีคะแนนเฉลี่ยของการรับรูความสามารถของ
ตนเองอยูท่ี 1.92 คะแนน หมายถึง มีการรับรูความสามารถของตนเองอยูในระดับนอย แตภายหลังในสัปดาหท่ี 8 
พบวาคะแนนเฉลี่ยของการรับรูความสามารถของตนเองเพิ่มสูงขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.08 คะแนน ซึ่งยังคงอยู
ในชวงคะแนนระดับการรับรูความสามารถของตนเองในระดับนอยเชนเดิมโดยมีความแตกตางอยางไมมีนยัสำคัญ
ทางสถิติท่ี P-value > 0.05 

 
ตารางที่ 3 ความรูดานโภชนาการ รวมกับแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ กอนและหลังการทดลอง 

ลำดับ ขอคำถาม 
กอนการทดลอง 

(n=25) 
Mean ± SD 

หลังการทดลอง 
(n=25) 

Mean ± SD 

P-
value 

1. คะแนนความรูดานโภชนาการของภาวะอวนลงพุง 58 ± 3.54 76 ± 0.44 <0.05* 

2. 
คะแนนรวมการรับรูโอกาสเสี ่ยงตอการเกิดภาวะ
อวนลงพุง 

3.09 ± 0.77 3.36 ± 0.76 <0.05* 

3. คะแนนรวมการรับรูความรุนแรงของภาวะอวนลงพุง 3.12 ± 0.54 3.18 ± 0.48 0.495 
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4. 
คะแนนรวมการรับรูประโยชนของการปองกันภาวะ
อวนลงพุง 

3.81 ± 0.88 3.93 ± 0.76 0.365 

5. 
คะแนนรวมการรับรูอุปสรรคของการปองกันภาวะ
อวนลงพุง 

2.61 ± 0.51 2.63 ± 0.60 0.867 

6. คะแนนรวมสิ่งชักนำสูการปฏิบัติ 1.33 ± 0.58 1.63 ± 0.81 <0.05* 
7. คะแนนรวมความสามารถของตนเอง 1.92 ± 0.12 2.08 ± 0.73 0.111 

 
อภิปรายผล 

การวิจัยคร้ังน้ีกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ซ่ึงพบวาเพศหญิงน้ันมีอัตราการเกิดภาวะอวนลง
พุงมากกวาเพศชายและเพศหญิงมีโอกาสลดน้ำหนักไดนอยกวาเพศชาย เนื่องจากฮอรโมนเทสโทสเตอโรนเปน
ฮอรโมนที่ชวยเรงการเผาผลาญแคลอรี่และกระตุนสรางกลามเนื้อ โดยฮอรโมนเทสโทสเตอโรนจะพบในเพศชาย
มากกวาเพศหญิง นอกจากน้ีพบวาระยะการทดลองเปนอีกหน่ึงปจจัยท่ีมีผลกับการลดลงของระดับคาดัชนีมวยกาย
และเสนรอบเอว โดยระยะเวลาที่เหมาะสมที่สามารถทำใหคาดัชนีมวลกายและเสนรอบเอวเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตองไมต่ำกวา 12 สัปดาหขึ้นไป เนื่องจากระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นจะมีความสัมพันธกับการลดลงของคาดัชนีมวล
กายและเสนรอบเอวของกลุมตัวอยาง แตเนื่องจากงานวิจัยนี้ ทำการทดลองเพียง 8 สัปดาห จึงทำใหเห็นผลดาน
การเปลี่ยนแปลงที่ลดลงคอนขางนอย ทางดานศาสนาพบวากลุมตัวอยางมีการนับถือศาสนาอิสลามเปนสวนใหญ 
เน่ืองจากศาสนาอิสลาม มีวิถีชีวิตในเร่ืองของการรับประทานอาหารท่ีคอนขางมีไขมันสูง เชน แกงมัดสะม่ันไก ไก
ทอด เปนตน อาหารสวนใหญเหลานี้จัดอยูในกลุมประเภทไขมันสูง จึงทำใหเกิดการสะสมของไขมันในรางกาย 
ทางดานสถานภาพ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพ สมรสและอยูดวยกัน จากงานวิจัยพบวาคนที่ มี
สถานภาพคู โดยพบวาคนมีคูจะชอบรับประทานอาหารนอกบานและทำอาหารม้ือใหญทานเองมากกวาคนโสด จึง
เปนอีกหน่ึงปจจัยท่ีสงผลใหไมเกิดการเปลี่ยนแปลงในการลดเสนรอบเอว  

คะแนนความรูดานโภชนาการของภาวะอวนลงพุง คะแนนการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะอวนลงพุง 
คะแนนการรับรู ความรุนแรงของภาวะอวนลงพุง คะแนนสิ ่งชักนำใหเกิดการปฏิบัติ และคะแนนการรับรู
ความสามารถของตนเองท้ังหมดทุกดานพบวา ภายหลังการทดลองในสัปดาหท่ี 8 พบวากลุมตัวอยางมีคะแนนเพ่ิม
สูงขึ้นทุกดาน แสดงใหเห็นวาโปรแกรมการออกกำลังกายและการใหความรูดานโภชนาการรวมกับแบบแผนความ
เชื่อดานสุขภาพ ตอดัชนีมวลกายและเสนรอบเอวของผูท่ีมีภาวะอวนลงพุงทำใหประชากรในกลุมตัวอยางมีความรู
ดานโภชนาการของภาวะอวนลงพุง การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะอวนลงพุง การรับรูความรุนแรงของภาวะ
อวนลงพุง สิ่งชักนำใหเกิดการปฏิบัติ และการรับรูความสามารถของตนเองเพ่ิมมากขึ้น 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 
1. การทำวิจัยควรขยายระยะเวลาของโปรแกรมในการดำเนินการวิจัยใหมาก 12 สัปดาหขึ้นไป เพ่ือปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรมในการลดดัชนีมวลกายและเสนรอบเอวใหมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม ซ่ึงจะทำใหการวิจัยมีความนาเชื่อถือ

มากขึ้น 
3. ในการดำเนินกิจกรรมควรจะเพิ่มเติมในสวนของวีดีทัศนในการนำเสนอ เพื่อใหมีความนาสนใจและ

ความตื่นตัวในการเขารวมการทดลอง 
 
 

192

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



เอกสารอางอิง 
Rosenstock, I. M. (1974). Health Education Monographs, 2(4). 
เครือขายคนไทยไรพุง. (2554). อวนและอวนลงพุง. กรุงเทพฯ: สุขุมวิทมีเดีย มารเก็ตติ้ง จำกัด. จินตนา บัวทองจันทร, 

อุบล สุทธิเนียม, เสมอจันทร ธีระวัฒนสกุล. (2556). ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองตอพฤติกรรม
สุขภาพในบุคคลกลุ มเสี ่ยงที่มีการเผาผลาญอาหารผิดปกติ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครราชสีมา, 19(2), 46-59 

พรชัย จูลเมตต, อวยพร ตั้งธงชัย, นฤมล ปทุมารักษ. (2561). ผลของการประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ
ในการออกกำลังกายดวยยางยดืและตารางเกาชอง ตอสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวของกับสุขภาพและความ
ผาสุกของผู สูงอายุที ่เจ็บปวยดวยโรคเรื ้อรังในชุมชน. วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการ
สาธารณสุขภาคใต, 5(3). 

มะลิวัลย แซไหล, ลดาวัลย อุนประเสริฐพงศ. (2561). ผลของโปรแกรมสงเสริมการออกกำลังกายดวยแอโรบิคฮู
ลาฮูป และการใหความรูดานโภชนาการ รวมกับกาสนับสนุนทางสังคม ตอดัชนีมวลกาย เสนรอบเอว และ
ไขมันในเลือดของผูท่ีมีความเสี่ยงตอโรคอวนลงพุง. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี, 29(1).  

193

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมใชถุงยางอนามัยในกลุมผูรับบริการขอคำปรึกษาและตรวจเลือด
เพ่ือหาเช้ือเอชไอวีโดยสมัครใจ ในอำเภอแหงหนึ่ง จังหวัดเชียงราย 
 
Knowledge, Attitude and Behavior of condom use among HIV voluntary counseling and 
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งานปองกันและควบคุมโรค กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลแมจัน 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมใชถุงยางอนามัยในกลุมผูรับบริการ
ขอคำปรึกษาและตรวจเลือดเพ่ือหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ ในอำเภอแหงหน่ึง จังหวัดเชียงราย เปนการวิจัยแบบ
ภาคตัดขวาง กลุมตัวคือผูรับบริการขอคำปรึกษาและตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ จำนวน 85 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงแบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความรูเก่ียวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการใชถุงยางอนามัยใน
ระดับสูง (�̅�𝑥=8.38, S.D.=3.54) คาเฉลี่ยดานทัศนคติตอการใชถุงยางอนามัย (�̅�𝑥=3.47, S.D.=1.12) และคาเฉลี่ย
ดานพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย (�̅�𝑥=3.79, S.D.=0.87) อยูในระดับมาก จากการวิจัยมีขอเสนอแนะวาควรมี
กิจกรรมหรือแนวทางสนับสนุนการปลูกฝงทัศนคติ พฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยใหแกประชาชนอยางตอเน่ือง 
 
คำสำคัญ : ความรู, ทัศนคติ, พฤตกิรรมการใชถงุยางอนามัย 
 
Abstract 
 This cross-sectional survey research aimed to study Knowledge, Attitude and 
Behavior of Condom use among HIV voluntary counseling and testing client’s in A district, 
Chiangrai province. The sample consisted of 85 cases. The research instrument was the 
questionnaire. Data analyzed by using statistics of frequency, percentage, mean and standard 
deviation. The results showed the average score of knowledge about sexually transmitted 
diseases and condom use were at a high level ( �̅�𝑥=8.38, S.D.=3.54) , attitude toward condom 
use (�̅�𝑥=3.47, S.D.=1.12) and Behavior Condom use (�̅�𝑥=3.79, S.D.=0.87) were at a high level. 
The findings of this study suggest that activities to promote attitude as well as set a guideline 
for promote behavior of condom use continually among people  
 
Key Words : Knowledge, Attitude, Condom use behavior 
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บทนำ 
โรคติดตอทางเพศสัมพันธเปนปญหาสาธารณสุขที ่สำคัญทั ่วโลก (WHO, 2018) จากขอมูลรายงาน           

ในประเทศไทย ป พ.ศ. 2561 อัตราปวยเทากับ 67.13 รายตอประชากร 100,000 พบอัตราปวยสงูสุดในภาคเหนือ 
88.50 รายตอประชากร 100,000 คน และกลุมวัยรุนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป (กรมควบคุมโรค, 2018) โดยเฉพาะ
จังหวัดเชียงราย อัตราปวยเทากับ 66.71 รายตอประชากร 100,000 คน พบโรคหนองใน ซิฟลิส และ แผลริมออน
มากที่สุด เทากับ 42.09, 15.50 และ3.25 รายตอประชากร 100,000 คน ตามลำดับ ผูปวยกลุมอายุ 15 -19 ป          
มีสัดสวนการติดเชื้อสูงสุด (งานระบาดวิทยา สสจ.เชียงราย, 2562) สาเหตุของการตดิเชื้อเกิดจากการมีเพศสัมพันธท่ี
ไมปลอดภัย เชน ไมใชถุงยางอนามัย (Pinto, et al., 2018) มีคูนอนหลายคน (Wilson Chialepeh and Sathiyasusuman, 
2015) และดื่มแอลกอฮอลกอนมีเพศสัมพันธ (Baliunas, et al., 2010; Jung,2019) 

การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือการปรับกลวิธีดานพฤติกรรม 
เชน การเลี่ยงมีคูนอนหลายคน (Cowan and Haff, 2008) และท่ีสำคัญคือการใชถุงยางอนามัยอยางถูกตองทุกคร้ัง
เม่ือมีเพศสัมพันธจะชวยปองกันโรคได (สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2558) การใชถุงยางอนามัยเปนตัวชีวั้ด
ท่ีสำคัญในการกระทำพฤติกรรมปองกันเม่ือมีเพศสัมพันธกับคูนอนประเภทตางๆ ทำใหสามารถลดภาวะความเลี่ยง
ตอการเกิดโรค ลดอัตราปวย อัตราตา และลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลจากการติดโรคเอดส จากการทบทวน
วรรณกรรมเก่ียวของกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย พบวาการศึกษาของ สมิทธ์ิ บุญชุติมา, กีรติ คเชนทวา และ
อัจฉรา บุญชม, (2558) ไดศึกษาทัศนคติของประชาชนชาวไทยตอการใชถุงยางอนามัยในการปองกันควบคุมโรค 
พบวา ระชาชนวัยกลางคน และผูท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา มีทัศนคติท่ีดีตอผูท่ีพกถุงยางอนามัย
ติดตัวและคิดวาคนในครอบครัว หรือผูปกครองควรสอนใหบุตรหลานของตนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนใหรูจัก
วิธีใช และพกถุงยางอนามัยติดตัว แตทวาประชาชนเพศชายมากกวาครึ่งหนึ่งกลับมีทัศนคติที่ไมดีตอผูหญิงที่พก
ถุงยางอนามัยติดตัว โดยมองวาบุคคลดังกลาวมีอาชีพขายบริการทางเพศนอกจากนี้วัยรุนและผูใหญตอนตนเห็น
ดวยกับการติดตั้งเคร่ืองแจกถุงยางอนามัยฟรีในหองน้ำนักเรียนหญิง และไมคิดวาเปนการกระตุนใหเกิดการมี
เพศสัมพันธ ในขณะท่ีผูท่ีมีบุตรไมเห็นดวยกับการแจกถุงยางอนามัยน้ี สวนการศึกษาของ นัทธวิทย สุขรักษ, รุงรัตน 
ศรีสุริยเวศน และพรนภา หอมสินธุ (2558) พบวาเยาวชนชายรักชายมีการใชถุงยางอนามัยทุกคร้ังกับคูนอนประจำ
ต่ำกวาคูชั่วคราว ปจจัยดานการรับรูสมรรถนะตนเองตอการใชถุงยางอนามัยสามารถทำนายความสม่ำเสมอในการ
ใชถุงยางอนามัยของนักศึกษาชายรักชายท้ังคนท่ีมีคูนอนประจำและคนท่ีมีคูนอนชั่วคราวได  

ดังน้ันในการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธท่ีสำคัญคือการสรางความตระหนักและการรับรูในกลุมผูมี
พฤติกรรมเสี่ยงใหปรับหรือลดพฤติกรรมเสี่ยง สงเสริมการใชถุงยางอนามัย ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความรู ทัศนคติ 
และพฤติกรรมใชถุงยางอนามัยในกลุมผูรับบริการขอคำปรึกษาและตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ ใน
อำเภอแหงหน่ึง จังหวัดเชียงราย  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยในกลุมผูรับบริการขอคำปรึกษาและตรวจ
เลือดเพ่ือหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ ในอำเภอแหงหน่ึง จังหวัดเชียงราย 
 

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ในรูปแบบการศึกษาภาคตัดขวาง 
(Cross Sectional Study) 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชาชนที่เขารับบริการ Mobile VCT ขอคำปรึกษาและตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจใน

รูปแบบการใหบริการเชิงรุกนอกสถานท่ี จำนวน 85 คน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย ประกอบดวย 4 สวน ไดแก  
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ  
 สวนที่ 2 ประเมินความรูเกี่ยวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการใชถุงยางอนามัย ประกอบดวยขอ
คำถามจำนวน 10 ขอ มีลักษณะการวัดเปนแบบถูก ผิด มีคะแนนสูงสุด 10 คะแนน และคะแนนต่ำสุดเทากับ 0 
คะแนน ใหเลือดตอบไดเพียงขอเดยีว ถาตอบถูกให 1 คะแนน และตอบผิดให 0 คะแนน ผูท่ีไดคะแนนมากหมายถึง
ผูท่ีมีระดับความรูเก่ียวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการใชถุงยางอนามัยระดับสูง 
 การแปลผลคะแนนความรูเกี่ยวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการใชถุงยางอนามัย โดยใชโดยแบง
คะแนนรวมออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ำ ดังน้ี 
 รอยละ 80 ขึ้นไป  หมายถึง  มีความรูระดับสูง 
 รอยละ 60 – 79.9 หมายถึง  มีความรูระดับปานกลาง 
 ต่ำกวารอยละ 60 หมายถึง มีความรูระดับต่ำ  
 สวนท่ี 3 ประเมินทัศนคติตอการใชถุงยางอนามัย ประกอบดวยขอคำถามจำนวน 12 ขอ มีลักษณะมาตรา
วัดแบบลิเคร์ิท (Likert’s Scale) ขอคำถามมีท้ังคำถามดานบวกและดานลบ แบงคะแนนเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง ดังน้ี 
 เห็นดวยอยางยิ่ง  หมายถึง  ขอความน้ันตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
 เห็นดวย   หมายถึง  ขอความน้ันตรงกับความเปนจริง 
 ไมแนใจ   หมายถึง  ตัดสินไมไดวาขอความน้ันตรงกับความเปนจริงหรือไม 
 ไมเห็นดวย  หมายถึง  ขอความน้ันไมตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง  ขอความน้ันไมตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
 สวนท่ี 4 ประเมินพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย ประกอบดวยขอคำถามจำนวน 10 ขอ มีลักษณะมาตรา
วัดแบบลิเคริ์ท (Likert’s Scale) ขอคำถามมีทั้งคำถามดานบวกและดานลบ แบงคะแนนเปน 5 ระดับ คือ ปฏิบัติ
มากท่ีสุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัตินอย และปฏิบัตินอยท่ีสุด ดังน้ี 
 ปฏิบัติมากท่ีสุด  หมายถึง  ปฏิบัติพฤติกรรมน้ันเปนประจำ 
 ปฏิบัติมาก   หมายถึง  ปฏิบัติพฤติกรรมน้ันเกือบทุกคร้ัง 
 ปฏิบัติปานกลาง   หมายถึง  ปฏิบัติพฤติกรรมน้ันบางคร้ัง 
 ปฏิบัตินอย  หมายถึง  ปฏิบัติพฤติกรรมน้ันนอยคร้ัง 
 ปฏิบัตินอยท่ีสุด  หมายถึง  ปฏิบัติพฤติกรรมน้ันนอยคร้ังท่ีสุด 
 การแปลผลขอมูลทัศนคติตอการใชถุงยางอนามัยและพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย ขอคำถามเชิงลบจะ
ใหคะแนนตรงขามกับขอคำถามเชิงบวก แปลผลโดยใชคะแนนเฉลี่ยรวมแตละขอ คะแนนอยูระหวาง 1-5 คะแนน 
จากน้ันแบงคะแนนออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับต่ำ 
 ชวงคะแนนเฉลี่ย  3.67 – 5.00 แปลผล ระดับมาก 
     2.34 – 3.66 แปลผล ระดับปานกลาง 
     1.00 – 2.33 แปลผล ระดับนอย 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมกลุมตัวอยางโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ประสานงานขออนุญาตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เพื่อดำเนินการใหบริการเจาะเลือดเพื่อตรวจหา
เชื้อเอชไอวีเชิงรุกในพ้ืนท่ี 
 2. ประสานเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3. ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางดวยแบบสอบถามพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย
รวมกับทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล 
 4. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและวิเคราะหผล 
จริยธรรมการวิจัย 
 ผูศึกษาเคารพสิทธิของผูเขารวมศึกษา โดยดำเนินการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่สมัครใจตอบคำถามใน
การศึกษาคร้ังน้ี มีการอธิบายวัตถุประสงคกอนการสัมภาษณจนเปนท่ีเขาใจ ขอมูลท่ีไดจะเก็บเปนความลับ ไมนำไป
เปดเผยเปนรายบุคคล และกลุมตัวอยางมีสิทธิท่ีจะไมตอบคำถามหรือออกจากการศึกษาไดตลอดเวลา 
การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปโดยใชสถติิพรรณนา (Descriptive statistics) 
แสดงคาความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
ขอมูลทั่วไป 
 กลุ มตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 56.47) รองลงมาเพศหญิง (รอยละ 43.53) อายุเฉลี่ย 
(�̅�𝑥+S.D. = 35.85 +11.16) ป สถานภาพอยูดวยกันสมรส (รอยละ 44.70) การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
(28.23) และมีอาชีพรับจางท่ัวไป (รอยละ 43.52) (ตารางท่ี 1) 
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลทั่วไป จำนวน (n=85) รอยละ 
เพศ   
 ชาย 48 56.47 
 หญงิ 37 43.53 

อายุเฉลี่ย (ป) (Max=57, Min=18X) �̅�𝑥=35.82 S.D.=11.16 
สถานะภาพสมรส   
 โสด 29 34.11 
 อยูดวยกันสมรส 38 44.70 
 อยูดวยกันโดยไมสมรส 8 9.41 
 หยาราง 4 4.70 
 แยกกันอยู 6 7.05 
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง (ตอ) 

ขอมูลทั่วไป จำนวน (n=85) รอยละ 
การศึกษา   
 ไมไดรับการศึกษา 9 10.58 
 ประถมศึกษาตอนตน 4 4.70 
 ประถมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 11 12.94 
 มัธยมศึกษาตอนตน/ปวส. 15 17.64 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 24 28.23 
 ปริญญาตรี 19 22.35 
 สูงกวาปริญญาตรี 3 3.52 
อาชีพ   
 ไมไดประกอบอาชีพ 14 16.47 
 เกษตรกร 23 27.05 
 รับจางท่ัวไป 37 43.52 
 ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4 4.70 
 ธุรกิจสวนตัว 7 8.23 

  
ความรู ทัศคติ และพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย 

กลุมตัวอยางท่ีมารับบริการขอคำปรึกษาและตรวจเลือดเพ่ือหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจมีคาเฉลี่ยคะแนน
ความรูเร่ืองโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการใชถุงยางอนามัยระดับสูง (�̅�𝑥=8.38, S.D.=3.54) คาเฉลี่ยดานทัศนคติ

ตอการใชถุงยางอนามัย (�̅�𝑥=3.47, S.D.=1.12) และคาเฉลี่ยดานพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย (�̅�𝑥=3.79, S.D.=0.87) 
(ตารางท่ี 2) 
ตาราง 2 คาเฉล่ียคะแนนความรู ทัศคติ และพฤตกิรรมการใชถุงยางอนามัย 

ตัวแปร 𝒙𝒙� S.D. ระดับ 

ความรูเก่ียวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการใช
ถุงยางอนามัย 

8.38 3.54 สูง 

ทัศคติตอการใชถงุยางอนามัย 3.47 1.12 มาก 
พฤติกรรมการใชถงุยางอนามัย 3.79 0.87 มาก 

  
ความรูเกี่ยวกับโรคตดิตอทางเพศสัมพันธและการใชถุงยางอนามัย 

คาเฉลี่ยคะแนนความรูของกลุมตัวอยางพบวาขอท่ีตอบถูกมากท่ีสุด ไดแก หลังการมีเพศสัมพันธควรถอด
ถุงยางอนามัยทันทีกอนท่ีอวัยวะเพศจะออนตัว (รอยละ 92.94) รองลงมาไดแก โรคติดตอทางเพศสัมพันธเกิดขึ้นได
เฉพาะผูท่ีมีเพศสัมพันธผูชายกับผูหญิงเทาน้ัน (รอยละ 92.94) และการใชถุงยางอนามัยสามารถปองกันโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธได (รอยละ 90.58 ) ตามลำกับ (ตารางท่ี 3) 
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ตารางที่ 3 รอยละคาเฉล่ียความรูเรื่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการใชถุงยางอนามัย  

ขอคำถาม ตอบถูก ตอบผิด 
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

1. โรคเอดสสามารถติดตอไดโดยการสัมผัสถูกเน้ือตอง
ตัวหรือโอบกอดกับผูตดิเชื้อ 

70 82.35 15 17.65 

2. โรคติดตอทางเพศสัมพันธเกิดขึ้นไดเฉพาะผูท่ีมี
เพศสัมพันธผูชายกับผูหญงิเทาน้ัน 

79 92.94 6 7.06 

3. การมีเพศสัมพันธโดยไมใชถงุยางอนามัยเพียงคร้ัง
เดียวไมทำใหเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

63 74.11 22 25.89 

4. โรคเอดสเปนโรคติดตอจากการมีเพศสัมพันธโดยไม
ปองกัน 

75 88.23 10 11.77 

5. การมีเพศสัมพันธกับคูนอนหลายคนทำใหมีโอกาส
เสี่ยงตอการเกิดโรคตดิตอทางเพศสัมพันธเพ่ิมขึ้น 

71 83.52 14 16.48 

6. การใชถงุยางอนามัยสามารถปองกันโรคตดิตอทาง
เพศสัมพันธได 

77 90.58 8 9.42 

7. การมีเพศสัมพันธโดยไมใชถงุยางอนามัยอาจเสีย่งตอ
การเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธได 

74 87.05 11 12.95 

8. หลงัการมีเพศสัมพันธควรถอดถงุยางอนามัยทันที
กอนท่ีอวัยวะเพศจะออนตัว 

79 92.94 6 7.06 

9. ควรใชถุงยางอนามัยหลายชั้นเพ่ือความปลอดภัย 67 78.82 18 21.18 
10. ใชวาสลีน โลชั่น น้ำมัน ในการหลอลื่นถุงยาง
อนามัย 

58 68.23 27 31.77 

  
ทัศนคตติอการใชถุงยางอนามัย 
 เมื่อพิจารณารายขอทัศคติตอการใชถุงยางอนามัยพบวา การใชถุงยางอนามัยเปนการปองกันโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (�̅�𝑥=4.63, S.D.=0.65) อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก รูสึกปลอดภัยเม่ือใชถุงยาง
อนามัย (�̅�𝑥=4.43, S.D.=0.80) อยูในระดับมาก และการใชถุงยางอนามัยเปนการรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน 
(�̅�𝑥=4.30, S.D.=0.79) อยูในระดับมาก ตามลำดับ (ตารางท่ี 4) 
 
ตางรางที่ 4 ทัศคตติอการใชถุงยางอนามัย 

ทัศนคต ิ 𝒙𝒙� S.D. แปลผล ลำดับ 

1. การใชถงุยางอนามัยเปนเร่ืองงาย 4.07 0.89 มาก 5 
2. ถงุยางอนามัยมีราคาแพงเกินไปท่ีจะซ้ือมาใชทุกคร้ัง 2.69 1.34 ปานกลาง 12 
3. ไมควรมีเพศสัมพันธถาคูนอนปฏิเสธการใชถงุยาง
อนามัย 

3.81 0.96 มาก 6 

4. การซ้ือถงุยางอนามัยเปนเร่ืองท่ีนาอาย 2.57 1.37 ปานกลาง 9 
5. ไมจำเปนตองใชถงุยางอนามัยกับผูขายบริการเพราะ
ผูขายบริการทุกคนท่ีจะเปนโรคเอดส 

2.88 1.65 ปานกลาง 7 
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ตางรางที่ 4 ทัศคตติอการใชถุงยางอนามัย (ตอ) 

ทัศนคต ิ 𝒙𝒙� S.D. แปลผล ลำดับ 

6. ถงุยางอนามัยท่ีซ้ือมาสามารถปองกันโรคไดดีกวา
ถุงยางอนามัยท่ีไดรับแจกฟรี 

2.45 1.44 ปานกลาง 11 

7. การใชถงุยางอนามัยทำใหรูสึกไมเปนธรรมชาต ิ 2.52 1.54 ปานกลาง 10 
8. การใชถงุยางอนามัยไมใชเร่ืองนาอาย 4.25 0.95 มาก 4 
9. การใสถงุยางอนามัยหลายๆชั้นสามารถปองกันโรคได
ดีกวาสวมชั้นเดียว 

2.58 1.07 ปานกลาง 8 

10. ทานรูสึกปลอดภยัเม่ือใชถุงยางอนามัย 4.43 0.80 มาก 2 
11. การใชถุงยางอนามัยเปนการปองกันโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

4.63 0.65 มาก 1 

12. การใชถุงยางอนามัยเปนการรับผิดชอบตอตนเองและ
ผูอ่ืน 

4.30 0.79 มาก 3 

 
พฤตกิรรมการใชถุงยางอนามัย 
 เมื่อพิจารณารายขอพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยพบวา รูดถุงยางอนามัยขึ้นไปจนถึงโคนอวัยวะเพศ 
(�̅�𝑥=4.69, S.D.=0.46) อยู ในระดับมาก รองลงมาไดแก ใชถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื ่อมีเพศสัมพันธ (�̅�𝑥=4.25, 
S.D.=0.70) และใชถุงยางอนามัยท่ีมีขนาดพอดี (�̅�𝑥=4.07, S.D.=0.76) อยูในระดับมาก ตามลำดับ (ตารางท่ี 5) 
 
ตางรางที่ 5 พฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย 

ทัศนคต ิ 𝒙𝒙� S.D. แปลผล ลำดับ 

1. ทานเตรียมถุงยางอนามัยกอนมีเพศสัมพันธ 3.70 0.92 มาก 7 
2. ทานดวัูนหมดอายุท่ีซองกอนใช 2.38 1.03 นอย 10 
3. ทานใชถงุยางอนามัยทุกคร้ังเม่ือมีเพศสัมพันธ 4.25 0.70 มาก 2 
4. ทานใชถงุยางอนามัยท่ีมีขนาดพอด ี 4.07 0.76 มาก 3 
5. ทานรูดถุงยางอนามัยขึ้นไปจนถึงโคนอวัยวะเพศ 4.69 0.46 มาก 1 
6. ทานใชเจลเพ่ือเพ่ิมความหลอลื่น 2.98 0.83 ปานกลาง 9 
7. หากถุงยางอนามัยแตกทานเปลี่ยนถุงยางอนามัยชิ้น
ใหมทันที 

3.80 1.21 มาก 6 

8. ทานท้ิงถงุยางอนามัยลงในถงัขยะท่ีมีฝาปดมิดชิด 3.91 1.06 มาก 5 
9. ทานหลีกเลี่ยงสัมผสัสารคดัหลัง่ดานนอกถุงยาง
อนามัย 

3.69 1.04 มาก 8 

10. ทานไมใชถงุยางอนามัย ขณะตอนดื่มเบยีร เหลา 
หรือเคร่ืองดื่มมึนเมา  

4.01 0.83 มาก 4 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาคร้ังน้ีพบวาความรูเก่ียวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการใชถุงยางอนามัยของกลุมตัวอยาง
อยูในระดับสูง เน่ืองจากกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูในชวงวัยทำงานจึงทำใหมีประสบการณและการรับรูขอมูล
เก่ียวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธรวมท้ังการใชถุงยางอนามัยไดหลากหลายชองทางและมักจะเปดรับขาวสารใหมๆ
อยูเสมอ นอกจากนั้นประชาชนในวัยกลางคน (middle adulthood) มีความคิดที่จะใชถุงยางอนามัยเพื่อชวย
ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในขณะที่ประชากรกลุมวัยรุนและวัยผูใหญตอนตนมีความคิดที่จะใชถุงยาง
อนามัยเพ่ือปลดปลอยอารมณทางเพศและการปองกัน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ วนิดา ปาวรีย, (2557) พบวา
อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทัศนคติตอการใช
ถุงยางอนามัย พบวาการศึกษาครั้งนี้คะแนนเฉลี่ยทัศนคติตอการใชถุงยางอนามัยโดยรวมอยูในระดับมาก หาก
พิจารณารายขอพบวา การใชถุงยางอนามัยเปนการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับ
มาก รองลงมาไดแก รูสึกปลอดภัยเม่ือใชถุงยางอนามัย และการใชถุงยางอนามัยเปนการรับผิดชอบตอตนเองและ
ผูอ่ืน ตามลำดับซ่ึงจะเห็นไดวากลุมตัวมีทัศคติท่ีดตีอการใชถุงยางอนามัยฉะน้ันการมีทัศนคติท่ีดีจึงมีแนวโนมท่ีจะใช
ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัยซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของดาวรุง โพธินี, (2554) พบวาทัศคติ
การใชถุงยางอนามัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เชนเดียวกับการศึกษาเก่ียวกับปจจัยทำนายพฤติกรรมการตั้งใจในการใชถุงยางอนามัยกับคูครอง/คูนอนของผูติด
เชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสพบวาทัศนคติตอพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยสามารถทำนายความตั้งใจในการใชถุงยาง
อนามัยไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (พูนสุข เจนพานิชย, 2558) สวนพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย พบวา โดยรวม
คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ รูดถุงยางอนามัยขึ้นไปจนถึงโคนอวัยวะ
เพศ รองลงมาคือ ใชถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ และใชถุงยางอนามัยที่มีขนาดพอด ีตามลำดับ ซึ่งจะ
เห็นไดวากลุมตัวอยางสวนใหญจะมีพฤติกรรมการปองกันโรคโดยการสวมถุงยางอนามัย ใชถุงยางอนามยัไดอยาง
ถูกตอง การใชถุงยางอนามัยที่ถูกตองจะสามารถปองกันโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจากการศึกษานี้กลุม
ตัวอยางมีความรู ทัศคติ และพฤติกรรมการใชถุงยางในระดับสูงซ่ึงจะเห็นไดวากลุมตัวอยางเปนกลุมท่ีมีสมรรถนะ
การรับรูสุขภาพเน่ืองจากมีความตระหนักเร่ืองของสุขภาพซ่ึงท้ังหมดของกลุมตัวอยางเปนผูท่ีเขามารับการตรวจหา
เชื้อเอชไอวีดวยความสมัครใจ (Mobile VCT) จากการใหบริการเชิงรุกของเจาหนาท่ี  
  

ขอเสนอแนะ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของในสวนของการใหบริการคลินิกโรคติดตอทางสมัพันธ (STIs Clinic) สามารถนำขอมูล
ไปใชในการวางแผนเพ่ือสนับสนุนการมีเพศสัมพันธอยางปลอดภยัโดยการตั้งจุดใหบริการถุงยางอนามัยฟรี หรือแจก
สื่อรณรงคการใหความรูเร่ืองโรคติดตอทางเพศสัมพันธตางๆ เพ่ือใหประชนสามารถเขาถึงไดงาย 
 

เอกสารอางอิง 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2018). National Disease Surveillance (Report506). สืบคน              

เม่ือ 15 เมษายน 2563, จาก ttp://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/506wk/y61/ 
d3738394041798081_5261.pdf 

งานระบาดวิทยา สาธารณสุขจังหวัดเชยีงราย. (2019). รายงานสถานการณโรคติดตอทางเพศสัมพันธ        
จังหวัดเชียงราย ป 2562. 

201

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



นัทธวิทย สุขรักษ, รุงรัตน ศรีสุริยเวศน และพรนภา หอมสินธุ. (2558). ปจจัยทำนายความสม่ำเสมอในการใช
ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชายรักชายในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดชลบุรี. วารสารพยาบาลสาธารณสุข. 
32(3), 83-100.สกลนคร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชฎัชสกลนคร 

พูลสุข เจนพานิชย.(2558). ปจจัยทำนายพฤติกรรมและความตั้งใจในการใชถุงยางอนามัยกับคู ครอง/คูนอน          
ของผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส. รามาธิบดีพยาบาลศาสตร. 21(1). 69-81. 

วนิดา ปาวรีย. (2557). พฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยเพ่ือการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธของประชาชนใน
ชุมชนวัดสีสุก เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง
ประเทศไทย (สสอท.). 20(2), 148-157. 

สมิทธิ์ บุญชุติมา, กิรติ คเชนทวา และอัจฉรา บุญชุม. (2558). ทัศนคติของประชาชนชาวไทยตอการใชถุงยาง
อนามัยในการปองกันควบคุมโรค. เขาถึงวันท่ี 15 มีนาคม 2563. จาก http://www.gscm.nida.ac.th/ 
public-action/Proceeding/2558/1-3.pdf 

Baliunas, D., Rehm, J., Irving, H. and Shuper, P. ( 2 010 ) .  Alcohol consumption and risk of incident 
human immunodeficiency virus infection: a meta-analysis. Int J Public Health, 55(3), 159-166. 

Cowan, S. A. and Haff, J. (2008). HIV and risk behavior among men who have sex with men Denmark-
the 2006 sex life survey. Euro Surveill. 13(48), 1-6. 

Jung, M. (2019). Risk factors of sexually transmitted infections among female sex worker in Republic 
of Korea. Infect Dis Poverty, 8(6), 1-8. 

Pinto, V.M., Basso, C. R., Barros, C.R.S, and Gutierrez, E. B. ( 2018) .  Factors associated withsexually 
transmitted in factions: a population based survey in the city of Sao Paulo, Brazil. Ciencia 
& Saude Coletiva, 23(7), 2423-2432. 

Wilson Chialepeh, N. and Sathiyasusuman, A. (2015 ) .  Associated risk factors of STIs and multiple 
sexual relationships among youths in Malawi. PLoS ONE, 10(8), e0134286 

World Health Organization, (2018). Report on global sexually transmitted infection surveillance 
2018. Retrieved February 21, 2020 from 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/277258/9789241565691-eng.pdf?ua 
Woolf-King, S.E. and Maisto, S.A, (2011). Alcohol use and high-risk sexual behavior in Sub Saharan 

Africa: a narrative review. Arch Sex Behav, 40(1), 17-42. 
 
 
 

202

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



การศึกษาความสามารถในการอานภาษาไทยของนักศึกษาจีนโดยเนนภาระงานเปนฐาน 
 
A STUDY OF THAI READING ABILITY OF CHINESS STUDENT BY TASK BASE 
LEARNING 
 
ผูวิจัย   กนกกาญจน  นุกูล 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถในการอานภาษาไทยของนักศึกษาจีนโดยเนนภาระงานเปนฐาน 
เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) วัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบ
กิจกรรมการอานเนนภาระงานตอความเขาใจในการอานภาษาไทยของนักศึกษาจีน 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาตอการใชรูปแบบของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน และ 3) ศึกษาผลการใชรูปแบบการอานเนนภาระ
งานตอความคงทนในการเรียน 
  กลุ มต ัวอยางคือ นักศ ึกษาจีนชั ้นปที ่ 4 ภาคการศึกษาที ่  2 ปการศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพจำนวน 36 คน โดยระยะเวลาในการทดลอง 1 ภาคการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ไดแก 1) กิจกรรมการอานเนนภาระงาน 2) แบบทดสอบความเขาใจในการอานกอนและหลังการใชกิจกรรม              
3) แผนการสอน 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาตอกิจกรรมการอานเนนภาระงาน การวิเคราะหขอมูล
ใชสถิติ Paired-Sample t-test แบบจับคูเพื่อเปรียบเทียบความเขาใจในการอานของผูเรียนกอนและหลังการใช
กิจกรรมและการสอบซ้ำเพ่ือประเมินความคงทนในการเรียนรูและใชการหาคาขนาดอิทธิพลตรวจสอบขนาดผลตาง
ท่ีเกิดขึ้นกอนและหลังการใชกิจกรรม ใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะหคาระดับความพึงพอใจตอการ
อานแบบเพิ่มขยายความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการอานเนนภาระงาน และใช One-Sample t-test 
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจกับเกณฑ 3.50 ท่ีกำหนด 
  ผลการวิจัยพบวา 1) การศึกษาความสามารถในการอานภาษาไทยของนักศึกษาจีนโดยเนนภาระงานเปนฐาน 
มีองคประกอบหลัก คือ กระบวนการเรียนรู  สาระความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน ระบบสังคม หลักการ
ตอบสนอง และสิ ่งสนับสนุน ซึ ่งมีขั ้นตอนการปฏิบัติภาระงาน 4 ขั ้นตอน คือ 1) ขั ้นกอนเรียน 2) ขั ้นปฏิบัติ                
3) ขั้นความรูความเขาใจ 4) ขั้นผลลัพธ มีประสิทธิภาพ 72.57/74.87 อยูในระดับดีและคะแนนความเขาใจในการอาน
ของกลุมตัวอยางกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีขนาดผลเทากับ 3.19 
หมายถึงระดับใหญมาก 2) คะแนนหลังเรียนและสอบซ้ำแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายถึง
นักศึกษามีความคงทนในการเรียน และ 3) ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบกิจกรรมการอานเปนทางบวก 
 
คำสำคัญ : รูปแบบกิจกรรมการอานเนนภาระงาน / ความสามารถในการอาน /ความพึงพอใจ / ความคงทน 

ในการเรียน 
 
Abtract 
  The general purpose of this study was to develop the task-based reading activity and 
the specific purposes were to investigate 1)  the North Bankok University Students reading 
comprehension achievement their learning retention n 2)  their opinions toward task-based 
reading activity model and 3) their learning retention . The subjectd of the study 36 North 
Bankok University students . The duration of the experiment covered 1 term 
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  The instruments used for this study were 1)  eight reading activity task 2)  a pre-post 
reading comprehension test 3)  a set of questionnaires for investiganting their satisfaction with 
the extensive reading and 4) another set of questionnaires for investigating the student opinions 
toward the task-based reading activities. A Paired-sample t-test was used to analyze the 
gathered data in order to assess the students reading comprehension achievement before and 
after using the model and to assess the student learning retention.Moreover the etTect size was 
calculated. In addition the means and standard deviation of items were used to evaluate the 
students opinion toward the model and the satistaction with the extensive reading and a One-
sample t-test was used to test the means of students satisfaction with 3.50 as a criterion. 
  The results of the study revealed that 1)  the task-based reading model consisted of 
principle objectives syntax instruction nurturant effects social system principles of reaction 
and support system. There were 4 step of task-based reading activity The average formative 
test score of the eight reading activity tasks was 72.57 percent and the average summative 
test score was 74.87 percent 72.57/74.87 signifying that the model was at a good level the 
student reading comprehension achievenment after using this model significantly higher at 
the 0.05 level and its effect size was 3.19 very large 2)  on average the students satisfactions 
with extensive reading was at high level. 3) the student reading comprehension achievement 
of re-test was not significantly higher at the 0.05 level. This means that the student retention 
was found and 4) the student opinions toward task-based reading activities were positive. 
 

บทนำ  
  การอานเปนเครื่องมือสำคัญในการการเรียนรูตลอดชีวิต กาวทันตอกระแสความเปลี่ยนแปลงของสงัคม
โลก โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจุบันประเทศในอาเซียนใหความสนใจในการเรียนภาษาไทยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะชาวจีน 
ดังน้ันทักษะการอานภาษาไทยจึงเปนประโยชนตอชาติตางๆท่ีสามารถสื่อสารดวยภาษาไทย ภาษาไทยจึงเขามามี
ความสำคัญตอการคา สังคม เศรษฐกิจและความสัมพันธระหวางประเทศ ประกอบกับมหาวิทยาลัยตางๆในประเทศ
จีนไดเปดหลักสูตรวิชาภาษาไทยมากมายและไดสงนักศึกษาจีนมาศึกษาแลกเปลี ่ยนภาษาไทยในประเทศไทย 
เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชภาษาไทยเปนเคร่ืองมือในการเขาถงึองคความรูและกาวทันโลก รวมถึง
การพัฒนาตนเองเพ่ือน นำไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยตอไป ดังน้ัน การจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยเพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารไดจึงเปนเร่ืองสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะครูผูสอนตอง
จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดฝกทักษะการใชภาษาใหมากที่สุดเพื่อใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการ
ติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดตามความตองการในสถานการณตางๆ ท้ังในชั้นเรียนและในชีวิตประจำวัน แนวทางหน่ึงท่ี
จะชวยใหนักเรียนไดใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได คือ การพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) การอานและการสอนการอานเปนเรื่องที่มีความสำคัญ
อยางยิ่ง (อารี พันธมณี, 2546, หนา 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูสวนใหญจะไมเห็นความสำคัญกับการ
พัฒนาการอาน การจัดการเรียนรูภาษาไทยครูควรเลือกใชกลยุทธการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของ
นักเรียน ไดแกกลยุทธในการพัฒนาทักษะการอาน ผูที่มีความสามารถและมีทักษะการอานจะไดเปรียบและได
โอกาสที่ดีกวาคนที่ขาดทักษะทางภาษา และการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูในศาสตรสาขาอื่นก็จะขาดทักษะ
ตามไปดวย (วาณี สุวรรณโข, 2550,หนา 4)  
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  รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชภาระงานเปนฐาน (Task base Learning) เปนรูปแบบการเรียนรู
หน่ึงท่ีมุงสงเสริมและพัฒนาทักษะการอานแกผูเรียน มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอิงแนวคิดของการจัดการ
เรียนการสอนแบบรวมงานของปรัชญาการศึกษากลุมการสรางความรู ซ่ึงเนนการสรางสังคมแหงการเรียนรูรวมกัน
เปนแนวการสอนหรือการจัดกิจกรรมท่ีเนนความหมายของการใชภาษามีจุดเดนและหลักการท่ีสามารถนำมาบูรณา
การรวมกับหลักการอานแบบเพ่ิมขยายเพ่ือใชเปนตัวกระตุนใหผูเรียนสนใจการอานภาษาไทย ผูวิจัยจึงสนใจการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชภาระงานเปนฐาน(Task base Learning) มาใชในการศึกษาความสามารถในการอาน
ภาษาไทยของนักศึกษาจีนโดยเนนภาระงานเปนฐานภาษาอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาทักษะการอาน
ภาษาไทยของผูเรียนตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบกิจกรรมการอานเนนภาระงานตอความเขาใจในการอานภาษาไทยของ

นักศึกษาจีน 
2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใชรูปแบบของกิจกรรมการอานเนนภาระงาน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลองตามแบบแผนวิธีวิจัยแบบกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง 

One Group Pretest Posttest Designสรุปไดเปน 3 ขั ้นตอน ดังนี ้ตอนที่ 1 การสรางและพัฒนาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยของนักศึกษาจีนโดยเนนภาระงานเปนฐาน (Task base Learning) ตอนท่ี 2 การสราง
และหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย (1) การสรางและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการอานภาษาไทย (2)การสรางและหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจ ตอนท่ี 3 การดำเนินการทดลองใช
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานภาษาไทยโดยใชภาระงานเปนฐาน(Task base Learning)เพ่ือศึกษาทักษะ
การอานภาษาไทย ทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 โดยใชเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง ผูวิจัย
ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยดำเนินการตามขั้นตอน 3 ระยะ ไดแก ระยะกอนทดลอง 
ระยะระหวางการทดลอง และระยะหลังการทดลอง 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาจีนชั้นปที่ 4 สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
นอรทกรุงเทพ ภาคเรียนท่ี 2ปการศึกษา 2562 จ านวน 36 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

2. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
  2.1ตัวแปรตน ไดแกแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานภาษาไทยของนักศึกษาจีนโดยใช

ภาระงานเปนฐาน (Task base Learning  
  2.2 ตัวแปรตามไดแก  
   1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยการจัดกิจกรรมการอานภาษาไทยโดยใชภาระงานเปนฐาน 

(Task base Learning) 
    2) ความคิดสรางสรรคของนักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย

โดยใชภาระงานเปนฐาน (Task base Learning) 
   3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการอานภาษาไทยโดยใชภาระงาน

เปนฐาน (Task base Learning) 
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3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานภาษาไทยโดยใชภาระงานเปนฐาน (Task base Learning) 

   3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอานภาษาไทยโดยใชภาระงานเปนฐาน (Task base Learning) 
  4. การสรางและตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

  4.1 การสรางและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานภาษาไทยโดยใชภาระงานเปนฐาน 
(Task base Learning) ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาตามลำดับขั้นตอน ดังน้ี 1) ศึกษาหลักสูตรภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร พุทธศักราช 2554 2) วิเคราะหหลักสูตภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยวิเคราะหคำอธิบายรายวชิา 
จุดประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดของหลักสูตร 3) ศึกษา
ทฤษฎี เก่ียวกับการอานสอนภาษาไทยโดยใชภาระงานเปนฐาน (Task base Learning) จากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ 4) ออกแบบและกำหนดหนวยการเรียนรู รายวิชา THA 4632 การอานวรรณกรรม 5) กำหนดรูปแบบ
การเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานสอนภาษาไทยโดยใชภาระงานเปนฐาน (Task base Learning)       
6) กิจกรรมการเรียนรูการอานสอนภาษาไทยโดยใชภาระงานเปนฐาน (Task base Learning) และ 7) ดำเนินการ
จัดทำแผนการกิจกรรมการเรียนรูการอานสอนภาษาไทยโดยใชภาระงานเปนฐาน (Task base Learning) จำนวน 
12 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวมเวลาเรียน 12 ชั่วโมง  

  4.2 การสรางและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูการอานสอนภาษาไทยโดย
ใชภาระงานเปนฐาน (Task base Learning) มีลำดับการสรางดังน้ี 1) ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิธีการสรางแบบทดสอบท่ีดี วิธีการหาความเที่ยงตรง คาอำนาจจำแนก 
และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (นันทิมานาคาพงษ, 2559, หนา 164)2)วิเคราะห
เน้ือหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง 3) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอานสอนภาษาไทยโดยใช
ภาระงานเปนฐาน (Task base Learning) เปนแบบชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือกใหสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรูและเน้ือหาท่ีสอนโดยยึดเกณฑตามผลการวิเคราะหหลักสูตร 4) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนการอานสอนภาษาไทยโดยใชภาระงานเปนฐาน (Task base Learning) ไปทดสอบ (try-out)              
มาวิเคราะหเปนรายขอ ทำการวิเคราะหเพ่ือหาคาความยาก (P) และคาอำนาจจำแนก (R) ของขอสอบแตละขอ และ 
5) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอานสอนภาษาไทยโดยใชภาระงานเปนฐาน (Task base Learning) 
ท้ัง 20 ขอ มาคำนวณหาคาความเชื่อม่ันของขอสอบท้ังฉบับ 

 

สรุปผลการวิจัย 
  1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู การอานสอนภาษาไทยของนักศึกษาจีนโดยใชภาระงานเปนฐาน          

(Task base Learning) ดังตารางท่ี1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู การอานสอนภาษาไทยของ
นักศึกษาจีนโดยใชภาระงานเปนฐาน (Task base Learning) 

รายการประเมิน  S.D ระดับความเหมาะสม 
1. สาระสำคัญ 4.70 0.50 มากท่ีสุด 
2. มาตรฐานและตัวชี้วัด 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
3. จุดประสงคการเรียนรู 4.67 0.52 มากท่ีสุด 
4. สาระการเรียนรู4 4.65 0.52 มากท่ีสุด 
5. สมรรถนะสำคัญของนักเรียน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 4.70 0.50 มากท่ีสุด 
8. สื่อและอุปกรณ 4.76 0.47 มากท่ีสุด 
9. การวัดและประเมินผล 4.60 0.61 มากท่ีสุด 
10. กิจกรรมการเรียนรู 4.70 0.50 มากท่ีสุด 

รวมท้ังสิ้น 47.18 4.97  
เฉลีย่รวมท้ังสิ้น 4.72 0.50  

  จากตารางท่ี1 พบวาการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานสอนภาษาไทย 
โดยใชภาระงานเปนฐาน (Task base Learning) พบวา ผลการประเมินโดยภาพรวม มีความเหมาะสม อยูในระดับ
มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 เม่ือวิเคราะหรายดาน พบวา ดานมาตรฐานและตัวชี้วัด สมรรถนะท่ีสำคัญของ
ผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค มีคาความเหมาะสมอยูในระดับสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.80 ดานที่มีความ
เหมาะสมมากท่ีสุดรองลงมา คือ ดานสื่อและอุปกรณ มีคาเฉลี่ย 4.76 
  2 .ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอานภาษาไทยของนักศึกษาจีนของนักเรยีน
ระหวางกอนและหลังเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานภาษาไทยโดยใชภาระงานเปนฐาน (Task base 
Learning) ดังตารางท่ี2 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนเรียนและ          

หลังเร ียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเร ียนรู การอานภาษาไทยโดยใชภาระงานเปนฐาน         
(Task base Learning)  

การทดสอบ N คะแนนเต็ม  S.D  t 
กอนเรียน 24 20 8.33 2.30   
หลังเรียน 24 20 16.88 1.08 8.54 18.80 

**มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากตารางท่ี2 พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานสอนภาษาไทยโดยใชภาระงานเปน

ฐาน (Task base Learning) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานภาษาไทยโดยใช
ภาระงานเปนฐาน(Task base Learning) พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอาน
ภาษาไทยโดยใชภาระงานเปนฐาน(Task base Learning) พบวา รวมเฉลี่ยทุกดาน นักเรียนมีความพึงพอใจ อยูใน
ระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานปจจัยนำเขา นักเรียนมีคาความพึง
พอใจมากท่ีสุด อยูในระดับสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.74 และดานท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดรองลงมา 
คือ ดานผลผลิตและดานกระบวนการตามลำดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยพบประเด็นสำคัญที่สามารถอภิปรายผลไดดังตอไปน้ี 
  1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานภาษาไทยโดยใชภาระงานเปนฐาน (Task base Learning)             
มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด แสดงวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดผานขั้นตอนการสรางอยางเปนระบบ 
มีวิธีการที่ถูกตอง วิเคราะห และออกแบบการจัดการเรียนรูและใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชภาระงานเปนฐาน 
(Task base Learning) มีการกำหนดสาระการเรียนรู ไดอยางถูกตอง มีความชัดเจน เขาใจงาย เหมาะสมกับ
ระดับชั้นของนักเรียน สาระการเรียนรูสอดคลองกับความสนใจของนักเรียน ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เหมาะสมกับวัยของนักเรียน โดยใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการแสดงออกที่หลากหลาย เกิดการเรียนรู
เกี่ยวกับคำศัพท ไวยากรณภาษาไทย สามารถสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจำวันได ดังที่ปาริชาต เตชะ (2553)             
ไดทำการวิจัยเกี่ยวกับการสรางและใชแผนการเรียนรู ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษโดยใชบทบาทสมมติ 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 5 และเพื ่อศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนดานทักษะการฟงและการพูด
ภาษาอังกฤษโดยใชบทบาทสมมติ พบวาแผนการจัดการเรียนรู ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช
บทบาทสมมติสำหรับนักเรียน มีความเหมาะสมสอดคลองกับความสนใจและวัยของนักเรียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดานทักษะการฟงและการพูด นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว และดังท่ีนิภาพร บุญกุศล (2554) ไดทำ
การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการฟง การพูดและการเรียนรูคำศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5 โดยใชชุดกิจกรรมการเลานิทานและบทบาทสมมติ พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทดสอบวัดผลทักษะการฟง 
การพูด และการเรียนรูคำศัพทภาษาอังกฤษ สูงกวาเกณฑท่ีกำหนดไว  
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอานภาษาไทยโดยใชภาระงานเปนฐาน (Task base Learning) มีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
อานภาษาไทยโดยใชภาระงานเปนฐาน (Task base Learning) มีการวางแผนการจัดกิจกรรมอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ คือ มีใบงานและใบกิจกรรมท่ีมีคำชี้แจงท่ีชัดเจน อานเขาใจงาย สื่อการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูเหมาะสม
กับเนื้อหาและวัยของนักเรียน ทำใหผูเรียนกลาแสดงออกอยางสรางสรรคสามารถใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได 
การท่ีผูสอนอาศัยสื่อหรือกิจกรรมชวยสอนเพิ ่มขึ ้นจากการจัดการเรียนการสอนตามปกติ สามารถสรางความ
เปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมการเรียนรูดานความรูและทักษะจากประสบการณนั้นๆ ได ดังที่ประภาพร นุชอำพันธ 
(2554) ไดทำการวิจัยเกี่ยวกับการสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง อาหารและสุขภาพ 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการอานภาษาไทยโดยใชภาระงานเปนฐาน 
(Task base Learning) โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และดังท่ี พรพหัส ถิ่นรัตน (2557) ไดทำการวิจัยเร่ืองผลการ
จัดการเรียนรูสาระทัศนศิลป เร่ือง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและงานกราฟกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชภาระงานเปนฐาน (Task base Learning) พบวา ความพึงพอใจของนักเรียน
ท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชภาระงานเปนฐาน (Task base Learning) ภาพรวมอยูในระดับมาก  
 

ขอเสนอแนะ  
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 
  1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการอานภาษาไทยโดยใชภาระงานเปนฐาน (Task base Learning) ผูสอน
ควรศึกษาขั้นตอนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเขาใจทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเปรียบเทียบอยางเปน
กระบวนการเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
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  1.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูผูสอนควรใชคำถามกระตุนใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห เลือก และ         
หาคำตอบเพ่ือใหนักเรียนกลาแสดงออกอยางสรางสรรค  
  1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูในขั้นตอนการเปรียบเทียบทุกรูปแบบผูสอนควรใหผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นโดยอิสระ ไมแสดงความคิดเห็นขัดแยงหรือตำหนินักเรียน 
  1.4 การออกแบบสื่อการเรียนรู ไดแก ใบกิจกรรมและใบงาน จะตองมีคำชี้แจงที่ชัดเจน ใหนักเรียน
สามารถเขาใจและปฏิบัติตามขั้นตอนได 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการอานภาษาไทยโดยใชภาระงานเปนฐาน 
(Task base Learning) ท่ีมีผลตอการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคดานอ่ืนๆ เชน ความรับผิดชอบ ความสามารถ 
ในการแกปญหาและความคิดสรางสรรค 
  2.2 ควรมีการเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนการอานภาษาไทยโดยใชภาระงานเปนฐาน (Task base 
Learning) กับวิธีการสอนแบบอ่ืนๆ เพ่ือนำผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนรูในรายวิชาอ่ืนๆ ตอไป 
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การพัฒนาผลิตภัณฑสโตรปวาฟเฟลจากขาวไรซเบอรร่ีไสคาราเมลมะกรูด 
  
Development of Riceberry Stroopwafles; Bergamot Caramel-Filled 
 
ผูวิจัย   ผูชวยศาสตราจารยเบญจางค อัจฉริยะโพธา 

หลักสูตรคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีเปนการพัฒนาผลิตภัณฑสโตรปวาฟเฟลจากขาวไรซเบอรร่ีไสคาราเมลมะกรูด เพ่ือเพ่ิมมูลคา
ของผลผลิตการเกษตร รสชาติท่ีแปลกใหม และเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการ จากการศึกษาพบวา แปงขาวไรซเบอร่ี              
มีคาสี L*, a*, b*, ความชื้น และ aw เทากับ 51.43, 3.63, 5.7, 9.12 และ 0.49 ตามลำดับ เม่ือปริมาณขาวไรซเบอร่ี 
ทดแทนแปงสาลีท่ีเหมาะสมในการผลิตแผนวาฟเฟล 5 ระดับ พบวา สูตรรอยละ 100 ไดรับการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัสสูงท่ีสุด โดยมีคะแนนดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม เทากับ 
7.86, 7.77, 7.50, 7.71, 7.68 และ 8.08 ตามลำดับ มีคาสี L*, a*, b*, คาความแข็ง, ความแตกหัก และ                
aw เทากับ 27.70, 6.17, 4.16, 6.15 N, -2.33 N และ0.26 ตามลำดับ เม่ือศึกษาปริมาณมะกรูดท่ีเหมาะสมในการ
ผลิตไสคาราเมลมะกรูด 5 ระดับ พบวา สูตรรอยละ 13 มีคะแนน การยอมรับทางประสาทสัมผัสมากท่ีสุด โดยมีมี
คะแนนลักษณะปรากฏ, สี, กลิ่น, รสชาติ, เน้ือสัมผัส, ความรูสึกหลังกลืน และความชอบโดยรวม เทากับ 7.40, 
7.40, 7.55, 7.45, 7.82, 7.51 และ 7.63 ตามลำดับ มีคา ๐Brix, พีเอช, ความชื้น, คาสี L*, a*และ b* เทากับ 
74.00, 2.92, 4.88, 0.47, 32.83, 12.43 และ 18.17 ตามลำดับ เม่ือศึกษาคุณภาพของสโตรปวาฟเฟลจากขาวไรซ
เบอรร่ีไสคาราเมลมะกรูด(สูตรแผนวาฟเฟลรอยละ 100 และสูตรไสคาราเมลมะกรูดรอยละ 13) พบวา มีคาความ
แข็ง, ความชื้น, สารอาหารคารโบไฮเดรต, ไขมัน, โปรตีน และพลังงาน เทากับ 8.23 N, รอยละ 2.20, 61.09, 
10.21, 7.52 และ 470.20 กิโลแคลอร่ี เม่ือนำมาทดสอบการยอมรับของผูบริโภคจำนวน 100 คน พบวา สวนใหญ
ใหการยอมรับตัวผลิตภัณฑ (รอยละ91) ความสนใจซ้ือผลิตภัณฑหากมีการวางจำหนายในทองตลาด (รอยละ 79) 
โดยเหตุผลท่ีสนใจซ้ือผลิตภัณฑ 3 อันดับแรก ไดแก ซ้ือมาเพ่ือรับประทานเอง (รอยละ 60) รับประทานรวมกับคน
ในครอบครัว หรือเพ่ือนฝูง (รอยละ48) เปนของฝากใหผูอ่ืน (รอยละ 46) ดวยเหตุผลท่ีผลิตภัณฑน้ีไมมีสวนผสมของ
แปงสาลี จึงเหมาะสำหรับใหผูแพกลูเตนรับประทานอีกดวย 
 
คำสำคัญ : สโตรปวาฟเฟล, ขาวไรซเบอรรี่, ไสคาราเมล, มะกรูด 
 
Abstract  
 This research aims to develop stroopwafles from riceberry flour, bergamot caramel 
filled, it can increase the value of agricultural products for a new flavor and increase 
nutrition properties. This study found that riceberry flour has the color value L*, a*, b* 
value is 51.43, 3 .63, 5 .7 , 9 .12 และ  0 .49, respectively. The suitable wheat flour test was 
instead of riceberry flour of 5 levels; found that 100% riceberry flour is the highest sensory 
acceptance, which appearance, color, smell, flavor, texture and overall liking value is 7.86, 
7.77, 7.50, 7.71, 7.68 and 8.08, respectively. The color value L * is 27.70, a * is 6.17, b * is 
4.16, hardness is 6.15 N and aw is 0.26. The optimum value study of bergamot juice in 5 
levels for caramel-filled, it was found that 1 3%  juice (3 .1 %  peel, 9 .9%  Juices) has the 
highest sensory acceptance, which appearance, color, smell, flavor, texture, after swallowing 
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feel and overall liking value is 7.40, 7.40, 7.55, 7.45, 7.82, 7.51 and 7.63, respectively. Total 
soluble solid is 74.00 ๐brix, pH is 2.92, moisture is 4.88, aw is 0.47, color L * is 32.83, a * is 
12.43 and b * is 18.17. The studying of riceberry stroopwafles; bergamot caramel filled 
characters, wheat flour was instead of 100% riceberry flour and 13% bergamot caramel filled, 
the result shows that the hardness is 8.23 N, energy is 470.20 Kcal., carbohydrate, fat, protein 
and moisture, is 61.09%, 10.21% 7.52% and 2.20%, respectively. 100 testers were tested in 
acceptance testing, most of them accept this product (91% ), they interested in buying the 
product (79%), the top 3 reasons for buying products are purchased for themselves (60%), eat 
with the family or friends (48%), as souvenirs (46%). Since the stroopwafles does not contain 
wheat flour; therefore, it suitable for the consumer who allergic to gluten. 
 
Key Word (s) : Stroopwafles, Riceberry Flour, Caramel-Filled, Bergamot 
 

บทนำ 
 ขาวไรซเบอร่ีเปนขาวท่ีผสมขามสายพันธุระหวางขาวเจาหอมนิลและขาวขาวดอกมะลิ 105 เน่ืองจากผาน
การขัดสีเพียงแคบางสวนเทาน้ัน จึงมีคุณคาทางโภชนาการสูง ประกอบดวยธาตุเหล็ก 13-18 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม, 
สังกะสี 31.9 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม, โอเมกาสาม 25.51 มิลลิกรัม, วิตามินอี 678 ไมโครกรัม, โฟเลต 48.1 
ไมโครกรัม, เบตา-แคโรทีน63 ไมโครกรัม, โพลีฟนอล 113.5 มิลลิกรัม, แทนนิน 89.33 มิลลิกรัม, แกมมาโอไรซานอล 
462 ไมโครกรัม, มีคาดัชนีน้ำตาลเทากับ 62 ตอ 100 กรัมซ่ึงต่ำกวาขาวขัดสีพันธเดียวกัน และมีใยอาหารท่ีอยูในรำ
ขาวสูงจึงชวยชะลอการดูดซึมน้ำตาล ทำใหระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นชากวาการบริโภคขาวกลองและขาวขาวขัด
ท่ัวไป (ศูนยขอมูลขาวตลาดเฉพาะ กองพัฒนาผลิตภัณฑขาว, 2559) 
 มะกรูด เปนพืชในกลุมตระกูลสม (Citrus) ผลลักษณะสีเขียวเขมคลายมะนาว ผิวเปลือกนอกขรุขระ ขั้วหัวทาย 
ของผลเปนจุก ผิวมะกรูดกลิ่นหอมเฉพาะตัวจากน้ำมันหอมระเหย มีรสปราหอม รอน เปนยาขับลมในลำไส แกแนน 
ขับระดู ขับผายลม เปนยาบำรุงหัวใจ สวนน้ำผลมะกรูดมีรสเปร้ียวจากกรดซิตริก (Citric) แกอาการมีเสมหะใน
ลำคอ เลือดออกตามไรฟน ฟอกโลหิตระดู ทองอืด ชวยขับลมในลำไสและเจริญ 
อาหาร (สุดารัตน หอมหวน, 2554) 
 สโตรปวาฟเฟล(Stroopwafles) เปนขนมท่ีมีลักษณะเปนแผนวาฟเฟลสองชิ้นบางๆ ประกบกันตรงกลาง
สอดไสดวยคาราเมลท่ีมีรสหวานหอม มีเน้ือสัมผัสกรอบนอกนุมใน ปจจุบันกำลังไดรับความนิยมบริโภคในประเทศ
ไทย นิยมรับประทานเปนขนมหวาน อาหารวาง ตลอดจนรับประทานคูกับกาแฟ มีการจำหนายตามรานกาแฟท่ัวไป 
โดยแผนวาฟเฟลมีสวนผสมหลักจากแปงสาลี ไข เนย เกลือ และกลิ่นวนิลา สวนไส คาราเมล มีสวนผสมหลักจาก
น้ำตาล วิปปงครีม เนย และเกลือ ใหสารอาหารไดแก คารโบไฮเดรต ไขมันเปนหลัก  
 ปจจุบันมีผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพไดรับความนิยมสูงขึ้น เน่ืองจากผูบริโภคเลือกรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชนตอสุขภาพ ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑสโตรปวาฟเฟลจากขาวไรซเบอรร่ีไสคาราเมลมะกรูด 
โดยนำแปงขาวไรซเบอร่ีมาทดแทนแปงสาล ีเพ่ือเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการ และเพ่ิมมูลคาของผลการผลิตทางเกษตร
ของไทย ลดการนำเขาแปงสาลีจากตางประเทศ รวมท้ังพัฒนาไสคาราเมลใหมีรสชาติท่ีแปลกใหม กลิ่นหอม
เฉพาะตัว และมีสรรพคุณทางยาอีกดวย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของแปงขาวไรซเบอร่ี 
 2. ศึกษาปริมาณขาวไรซเบอร่ีทดแทนแปงสาลีท่ีเหมาะสมในการผลิตแปงวาฟเฟลกรอบ 
 3. ศึกษาปริมาณมะกรูดท่ีเหมาะสมในการผลิตไสคาราเมลมะกรูด  
 4. ศึกษาคุณภาพของสโตรปวาฟเฟลจากขาวไรซเบอรร่ีไสคาราเมลมะกรูด  
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
 พัฒนาผลิตภัณฑวาฟเฟลจากขาวไรซเบอร่ีทดแทนแปงสาลี ตลอดจนพัฒนาไสคาราเมลมะกรูด โดยทำการ
ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี คุณคาทางโภชนาการ และการยอมรับของ
ผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑ  
 

วิธีการวิจัย 
1. ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของแปงขาวไรซเบอร่ี 
 1.1 การเตรียมแปงขาวไรซเบอร่ี โดยนำมาอบในตูอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที 
และท้ิงใหเย็นท่ีอุณหภูมิหอง จากน้ันนำมาโมหยาบแบบแหงดวยเคร่ืองโมยี่หอ Laboratory Mill จากน้ันนำมาปน
ดวยเคร่ืองบดละเอียดยี่หอ M-DAMING และนำไปรอนผานตะแกรง 100 Mesh (จิตตา เรืองรัศมี, กนกวรรณ        
จัดวงษ และอบเชย วงศทอง, 2561) 
 1.2 ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของแปงขาวไรซเบอร่ี ไดแก ดานคาสี ความชื้น และ aw 
2. ศึกษาปริมาณขาวไรซเบอร่ีทดแทนแปงสาลีท่ีเหมาะสมในการผลิตแผนวาฟเฟล  
 โดยผันแปรปริมาณการทำแทนแปงสาลีดวยแปงขาวไรซเบอร่ี 5 ระดับคือ รอยละ 0 (สูตรควบคุม) ของปูขาเก 
(2552), 25, 50, 75 และ100 ของแปงสาลีท้ังหมดท่ีใชในสูตร โดยใชปริมาณสวนผสมแผนละ 5 กรัม วางแผนการ
ทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (Randomized Complete Block Design; RCBD) จากน้ันนำผลิตภัณฑท่ีไดไป
ตรวจสอบคุณภาพตางๆ ดังน้ี 
 2.1 การประเมินคุณภาพประสาทสัมผัส โดยใชวิธีการใหคะแนนความชอบ (9 - Point Hedonic Scale) 
โดยใชผูทดสอบท่ีไมผานการฝกฝนจำนวน 30 คนทำการทดสอบ 3 ซ้ำ ซ่ึงพิจารณาคุณลักษณะของแปงวาฟเฟลก
รอบทางดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย 
ความแปรปรวนโดยวิธี ANOVA และหาความแตกตางดวย Duncan’s New Multiple Range Test) ท่ีระดับความ
เชื่อม่ันรอยละ 95 
 2.2 ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของแผนวาฟเฟล ไดแก คาWater Activity (aw) (ยี่หอ AquaLab,           
รุน CX 3, ประเทศสหรัฐอเมริกา), คาสี ดวยเคร่ืองวัดสี (Color meter) (ยี่หอ Minolta, รุน CR-10, ประเทศญี่ปุน), 
และคาเน้ือสัมผัส ดวยเคร่ืองวัดเน้ือสัมผัส (ยี่หอ Stable Micro System, รุน TA.XT plus, ประเทศอังกฤษ) ไดแก 
ความแข็ง(Hardness) ใชหัวรูปทรงสี่เหลี่ยม ดวยแรงกด 10 มิลลิเมตรตอวินาที, ความแตกหัก (Fracturability)            
ใชหัวรูปทรงสี่เหลี่ยม ดวยแรงกด 10 มิลลิเมตรตอวินาที วิเคราะหหาความแตกตางของคาเฉลี่ย หาคาเฉลี่ย ความ
แปรปรวนโดยวิธี ANOVA และหาความแตกตางดวย Duncan’s New Multiple Range Test) ท่ีระดับความ
เชื่อม่ันรอยละ 95  
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3. ศึกษาปริมาณมะกรูดท่ีเหมาะสมในการผลิตไสคาราเมลมะกรูด  
 ทำการศึกษาปริมาณมะกรูด(น้ำมะกรูดและผิวมะกรูด)ท่ีเสริมในไสคาราเมล 5 ระดับ ไดแก รอยละ 0 หรือ
สูตรควบคุม(ดัดแปลงจาก LittleFilmz, 2559), 8, 13, 18 และ 23 ของน้ำหนักท้ังหมด โดยปริมาณมะกรูดท่ีเพ่ิม
ในสวนผสมในแตละสูตรน้ันกำหนดใหมีปริมาณน้ำมะกรูดแตกตางกัน สวนปริมาณผิวมะกรูดเทากัน และวางแผน
การทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (Randomized Complete Block Design; RCBD) จากน้ันนำผลิตภัณฑท่ีได
ไปตรวจสอบคุณภาพตางๆ ดังน้ี 
 3.1 การประเมินคุณภาพประสาทสัมผัส ทำการเตรียมตวัอยางโดยแผนวาฟเฟลจากขาวไรซเบอร่ีสองชิ้นประกบ
กันตรงกลางสอดไสคาราเมล (3 กรัม) ใชวิธีการใหคะแนนความชอบ (9 - Point Hedonic Scale) โดยใชผูทดสอบท่ีไม
ผานการฝกฝนจำนวน 30 คนทำการทดสอบ 3 ซ้ำ ซ่ึงพิจารณาคุณลักษณะทางดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ           
เน้ือสัมผัส ความรูสึกหลังกลืน และความชอบโดยรวม โดยวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย ความแปรปรวนโดยวิธี ANOVA 
และหาความแตกตางดวย Duncan’s New Multiple Range Test) ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
 3.2 ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของของไสคาราเมลมะกรูด ไดแก คาความหวาน ดวยเคร่ืองวัด
ของแข็งท่ีละลายได (๐Brix Refractometer) (ยี่หอ ATAGO, ประเทศญี่ปุน), พีเอช (ยี่หอHanna, รุนHI 2211, 
ประเทศโรมาเนีย) ทดสอบโดยนำไสคาราเมลมาละลายน้ำในสัดสวนไสคาราเมล 5 กรัมตอน้ำ 10 กรัม, ความชื้น 
(ยี่หอSartorius, รุนMA 35, ประเทศเยอรมนี), คาWater Activity (aw) (ยี่หอ AquaLab, รุน CX 3, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) และคาสี ดวยเคร่ืองวัดสี (Color meter) (ยี่หอ Minolta, รุน CR-10, ประเทศญี่ปุน) วิเคราะหหา
ความแตกตางของคาเฉลีย่ หาคาเฉลี่ย ความแปรปรวนโดยวิธี ANOVA และหาความแตกตางดวย Duncan’s New 
Multiple Range Test) ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
4. ศึกษาคุณภาพของสโตรปวาฟเฟลจากขาวไรซเบอรร่ีไสคาราเมลมะกรูด  
 4.1 ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและคุณคาทางโภชนาการของสโตรปวาฟเฟลจากขาวไรซเบอรร่ีไสคารา
เมลมะกรูด ไดแก คาเน้ือสัมผัส ดวยเคร่ืองวัดเน้ือสัมผัส (ยี่หอ Stable Micro System, รุน TA.XT plus, ประเทศ
อังกฤษ) ไดแก ความแข็ง (Hardness) ใชหัวรูปทรงสี่เหลี่ยม ดวยแรงกด 10 มิลลิเมตรตอวินาที สวนคุณคาทาง
โภชนาการโดยวิเคราะหในหองปฏิบัติการ ไดแก คารโบไฮเดรต ดวยวิธี Calculation, ไขมัน ดวยวิธี Solvent 
Extraction, โปรตีน ดวยวิธี Kjeldahl Method, ความชื้น ดวยวิธี Moisture Blalance, ปริมาณเถาท้ังหมด          
ดวยวิธี Furnance, เสนใย ดวยวิธี Fiber Extraction และพลังงาน ดวยวิธี Bomb Calorimeter 
 4.2 การยอมรับของผูบริโภค ทำการแจกแบบสอบถามแบบเลือกตอบ รวมกับการทดสอบชิมตัวอยาง
ผลิตภัณฑ โดยศึกษากับผูบริโภคท่ัวไป จำนวน 100 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของแปงขาวไรซเบอร่ี 
 จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพของแปงขาวไรซเบอรีพบวา แปงขาวไรซเบอร่ีมีคาความสวาง (L*) 
เทากับ 51.43, สีแดง (a*) เทากับ 3.63 และสีเหลือง (b*) เทากับ 5.7 คาความชื้นเทากับ 9.12 และมีคา aw 
เทากับ 0.49  
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ภาพที่ 1 ลักษณะผงแปงขาวไรซเบอรี ่

 
2. ผลการศึกษาปริมาณขาวไรซเบอร่ีทดแทนแปงสาลีท่ีเหมาะสมในการผลิตแผนวาฟเฟล 
 โดยศึกษาปริมาณแปงขาวไรซเบอร่ีทดแทนแปงสาลีในแปงวาฟเฟล 5 ระดับ คือ รอยละ 0 (สูตรควบคุม), 
25, 50, 75 และ100 ของแปงสาลีท้ังหมด และนำมาทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสพบวา สูตรรอยละ 100 
หรือสูตรท่ีใชขาวไรซเบอร่ีท้ังหมดไดรับการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงท่ีสุดในดาน ลักษณะปรากฏ (7.86)           
สี (7.77) กลิ่น (7.50) รสชาติ (7.71) เน้ือสัมผัส (7.68) และความชอบโดยรวม (8.08) ดังน้ันจึงเลือกสูตรรอยละ 
100 เปนสูตรท่ีเหมาะสมในการผลิตแผนวาฟเฟลจากแปงขาวไรซเบอร่ีทดแทนแปงสาลี  
  
ตารางที่ 1 การทดสอบทางประสาทสัมผัสของแผนวาฟเฟลที่มีปริมาณแปงขาวไรซเบอรี่ทดแทนแปงสาลีแตกตางกัน 

คุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัส 

ปริมาณแปงขาวไรซเบอร่ีทดแทนแปงสาล ี
รอยละ 0 

(สูตรควบคุม) 
รอยละ 25 รอยละ 50 รอยละ 75 รอยละ 100 

ลักษณะปรากฏ 6.50d ± 1.24 6.24d ± 1.04 6.84c ± 0.92 7.31b ± 0.86 7.86a ± 0.98 
สี 6.24d ± 1.11 6.09d ± 0.94 6.80c ± 1.05 7.23b ± 0.91 7.77a ± 1.02 

กลิ่น 6.42d ± 1.19 6.40d ± 1.06 6.78c ± 1.09 7.16b ± 1.12 7.50a ± 1.09 

รสชาติ 6.51c ± 1.06 6.48c ± 0.89 6.93b ± 1.06 7.20b ± 1.09 7.71a ± 1.01 

เน้ือสัมผัส 6.67b ± 1.03 6.83b ±0.99 6.84b ± 1.09 7.44a ± 1.06 7.68a ± 0.95 
ความชอบโดยรวม 6.21c ± 1.07 6.40c ± 1.04 7.0b ± 0.94 7.27b ± 0.94 8.08a ± 0.91 
หมายเหตุ a-d หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 

 
             รอยละ 0 รอยละ 25     รอยละ 50 รอยละ 75 รอยละ 100 

     
ภาพที่ 2 ลักษณะแผนวาฟเฟลที่มีปริมาณแปงขาวไรซเบอรี่ทดแทนแปงสาลีแตกตางกัน 
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 จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของแผนวาฟเฟลท่ีมีปริมาณแปงขาวไรซเบอร่ีทดแทนแปงสาลี
แตกตางกัน พบวา โดยคาสีของสูตรรอยละ 100 มีคา L* เทากับ27.70, a*เทากับ 6.17, b* เทากับ 4.16,           
ความแข็งเทากับ 6.15 N, ความแตกหัก -2.33 N และ aw เทากับ 0.26 (ดังตารางท่ี 2)  
 
ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางกายภาพของแผนวาฟเฟลที่มีปริมาณแปงขาวไรซเบอรี่ทดแทนแปงสาลีแตกตางกัน 
ปจจัยทางกายภาพ รอยละ 0 

(สูตรควบคุม) 
รอยละ 25 รอยละ 50 รอยละ 75 รอยละ 100 

คาสี      
L* 67.30a ± 0.44 48.66b± 

0.40 
40.50c ± 0.62 33.63d ± 0.35 27.70e ± 

0.17 
a*  0.00c ± 1.20 0.97c ± 

0.47 
3.30b ± 0.17 4.50ab ± 0.56 6.17a ± 1.16 

b* 30.47a ± 0.42 7.83b ± 
0.72 

6.97b ± 0.85 4.23c ± 0.40 4.16c ± 0.87 

เน้ือสัมผัส      
 ความแข็ง(N)ns 4.96 ± 0.92 5.07 ± 1.30 5.09 ± 0.84 5.52 ± 1.01 6.15 ± 0.84 
 ความแตกหัก(N)ns -2.00 ± 0.23 -2.07 ± 

0.31 
-2.20 ± 0.11 -2.23 ± 0.08 -2.33 ± 0.19 

 aw
ns

 0.29 ± 0.01 0.26 ± 0.05 0.24 ± 0.03 0.25 ± 0.01 0.26 ± 0.10 
หมายเหตุ คา L* หมายถึง คาความสวาง (ดำ= 0,ขาว = 100)  
a* หมายถึง คาสีแดงหรือสีเขียว (+ สีแดง,- สีเขียว)  
b* หมายถึง สีเหลืองหรือสีน้ำเงิน (+ สีเหลือง,- สีน้ำเงิน)  
 ns หมายถึง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 a-e หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 
3. ผลการศึกษาปริมาณมะกรูดท่ีเหมาะสมในการผลิตไสคาราเมลมะกรูด  
 โดยเสริมปริมาณมะกรูด(น้ำมะกรูดและผิวมะกรูด)ในไสคาราเมล 5 ระดับ ไดแก รอยละ 0 (สูตรควบคุม), 
8, 13, 18 และ 23 ของน้ำหนักท้ังหมด โดยปริมาณมะกรูดท่ีเพ่ิมลงไปในแตละสูตรกำหนดใหมีสวนปริมาณผิว
มะกรูดเทากัน แตปริมาณน้ำมะกรูดแตกตางกัน เม่ือทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยนำแผนวาฟเฟลจาก
ขาวไรซเบอร่ีสองชิ้นประกบกันตรงกลางสอดไสคาราเมล พบวา สูตรรอยละ 13 มีคะแนนการยอมรับทางประสาท
สัมผัสมากท่ีสุด 5 ดาน คือ กลิ่น(7.55) รสชาติ(7.45) เน้ือสัมผัส(7.82) ความรูสึกหลังกลืน(7.51) และความชอบ
โดยรวม(7.63) สวนดานลักษณะปรากฏ(7.40) และสี(7.40) สูตรรอยละ 13 ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) กับสูตรพ้ืนฐาน(รอยละ 0), รอยละ 8 และรอยละ18 ดังน้ันจึงเลือกสูตรรอยละ 13 เปนสูตรท่ี
เหมาะสมในการผลิตไสคาราเมลมะกรูด  
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ตารางที่ 3 การทดสอบทางประสาทสัมผัสของไสคาราเมลมะกรูดที่มีปริมาณมะกรูดแตกตางกัน 
คุณลักษณะ 

ทางประสาทสัมผัส 
รอยละ 0 

(สูตรควบคุม) 
รอยละ 8 รอยละ 13 รอยละ 18 รอยละ 23 

ลักษณะปรากฏ 7.59a ±0.93 7.44a ±0.97 7.40ab±0.82 7.34ab ±1.00 7.12b ±1.00 

สี  7.52a ±0.88 7.54a ±0.82 7.40a ±0.86 7.40a ±0.82 7.11b ±0.89 

กลิ่น  6.93c ±1.06 7.21bc ±1.05 7.55a ±0.87 7.43ab ±0.90 7.18bc ±1.00 
รสชาติ 6.23c ±1.21 6.92b ±0.97 7.45a ±0.98 7.43a ±1.10 7.20ab ±1.39 

เน้ือสัมผัส 7.22c ±1.11 7.40bc ±1.01 7.82a ±0.88 7.50bc ±0.90 7.62ab ±0.97 

ความรูสึกหลังกลืน 7.14b ±1.08 7.17b ±1.04 7.51a ±0.85 7.49a ±1.00 7.03b ±1.13 

ความชอบโดยรวม 7.17b ±1.01 7.34ab ±0.88 7.63a ±0.81 7.63a ±1.01 7.07b ±1.12 

หมายเหตุ a-c หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 
 เม่ือนำไสคาราเมลมะกรูดมาทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี พบวา สูตรรอยละ 13 มีคา ๐Brix 
เทากับ 74.00, พีเอชเทากับ 2.92 ความชื้นเทากับ 4.88, aw เทากับ 0.47 สวนคาสีมีคา L* เทากับ32.83, a*เทากับ 
12.43 และ b* เทากับ 18.17  
  
ตารางที่ 4 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของไสคาราเมลมะกรูดที่มีปริมาณมะกรูดแตกตางกัน 
คุณสมบัติ รอยละ 0 

(สูตรควบคุม) 
รอยละ 8 รอยละ 13 รอยละ 18 รอยละ 23 

๐Brix 81.00a±0.00 72.00c±0.00 74.00b±0.00 74.00b±0.00 74.33b±1.15 
พีเอช 6.62a ±0.00 3.55b±0.00 2.92c±0.00 2.26d±0.02 1.50e±0.01 
ความชื้น 3.08d±0.31 3.64d±0.13 4.88c±0.14 6.31b±0.04 10.26a±0.88 
aw

 0.45e ±0.01 0.46d±0.00 0.47c±0.00 0.49b±0.00 0.53a±0.00 
คาส ี      
 L* 35.90a±1.40 34.03b±0.06 32.83c±0.06 32.27cd±0.23 31.30d±0.17 
 a* 13.97a±0.21 13.57a±0.11 12.43b±0.32 11.73c±0.29 11.10d±0.43 
 b* 21.03a±0.64 19.90b±0.10 18.17c±0.06 16.53d±0.06 16.43d±0.06 
หมายเหต ุคา L หมายถึง คาความสวาง (ดำ=0, ขาว=100) 
a* หมายถึง คาสีแดงหรือเขียว (+สีแดง, -สีเขียว) 
b* หมายถึง สีเหลืองหรือสีน้ำเงิน (+สีเหลือง, -สีน้ำเงิน)  
a-e หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมูลท่ีมีตัวอักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 
 ทางสถิติ (p  0.05) 
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รอยละ 0 รอยละ 8 รอยละ 13 รอยละ 18 รอยละ 23 

 
ภาพที่ 3 ลักษณะแผนวาฟเฟลที่มีปริมาณแปงขาวไรซเบอรี่ทดแทนแปงสาลีแตกตางกัน 

 
4. ผลการศึกษาคุณภาพของสโตรปวาฟเฟลจากขาวไรซเบอรร่ีไสคาราเมลมะกรูด  
 4.1 ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและคุณคาทางโภชนาการของสโตรปวาฟเฟลจากขาวไรซเบอรร่ีไสคาราเมลมะกรูด 
 เม่ือนำสโตรปวาฟเฟลจากขาวไรซเบอรร่ีไสคาราเมลมะกรูด(สูตรแผนวาฟเฟลรอยละ 100 และสูตรไสคาราเมล 
มะกรูดรอยละ 13) มาวัดคุณสมบัติทางกายภาพและคุณคาทางโภชนาการ โดยนำไส คาราเมลสอดแทรกตรงกลาง
ระหวางแผนวาฟเฟล พบวา มีคาความแข็ง (Hardness) เทากับ 8.23 N, ความชื้นรอยละ 2.20, สารอาหาร
คารโบไฮเดรตรอยละ 61.09, ไขมันรอยละ 10.21, โปรตีนรอยละ 7.52, และพลังงาน 470.20 กิโลแคลอร่ี 
 
ตารางที่ 5 คุณสมบัติทางกายภาพและคุณคาทางโภชนาการของสโตรปวาฟเฟลจากขาวไรซเบอรรีไ่สคาราเมลมะกรูด 

องคประกอบทางโภชนาการ ปริมาณสารอาหาร 
ความแขง็ (Hardness) (N) 8.23 ±0.98 
ความชื้น (รอยละ) 2.20 ±0.55 
คารโบไฮเดรต (รอยละ) 61.09 ±0.24 
ไขมัน (รอยละ) 10.21 ±2.44 
โปรตีน (รอยละ) 7.52 ±0.15 
พลังงาน (กิโลแคลอร่ี) 470.20 ±3.79 

 

 
 

ภาพที่ 4 ผลิตภัณฑสโตรปวาฟเฟลจากขาวไรซเบอรรี่ไสคาราเมลมะกรูด 
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4.2 การยอมรับของผูบริโภค  
 ผลการนำสโตรปวาฟเฟลจากขาวไรซเบอรร่ีไสคาราเมลมะกรูดมาทดสอบการยอมรับของผูบริโภค จำนวน 
100 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 75) อายุระหวาง 21-30 ป (รอยละ 40) ใหการยอมรับในตัว
ผลิตภัณฑ (รอยละ91) ใหความสนใจซ้ือผลิตภัณฑหากมีการวางจำหนายในทองตลาด (รอยละ 79) โดยเหตุผลท่ี
สนใจซ้ือผลิตภัณฑ 3 อันดับแรก ไดแก ซ้ือมาเพ่ือรับประทานเอง(รอยละ 60) รับประทานรวมกับคนในครอบครัว 
หรือเพ่ือนฝูง ฯลฯ (รอยละ48) เปนของฝากใหผูอ่ืนในวาระตางๆ เชน ของขวัญปใหม วันเกิด (รอยละ 46) 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพของแปงขาวไรซเบอร่ีพบวา คาสีสอดคลองกับลักษณะของเม็ดขาวไรซเบอรี 
โดยลักษณะเปนผงแหงละเอียด สีมวงดำ และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว คาความชื้น(9.12) สวนคา aw เทากับ 
0.49±0.01 ซ่ึงสภาวะอากาศปกติแปงโดยท่ัวไปควรมีความชื้นรอยละ 10-20 (w/w) และคา aw ต่ำกวา 0.88 หรือ
ต่ำกวาชวงท่ีจุลินทรียเติบโตไดดี (จุลินทรียเติบโตไดดีในชวง aw ระหวาง 0.88 – 0.96) (สุมาลี เหลืองสกุล, 2535)  

ผลการศึกษาปริมาณขาวไรซเบอร่ีทดแทนแปงสาลีท่ีเหมาะสมในการผลิตแผนวาฟเฟล 5 ระดับ พบวา 
สูตรท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ รอยละ 100 หรือสูตรท่ีใชขาวไรซเบอร่ีท้ังหมดไดรับการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงท่ีสุด
ในดาน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยเร่ือง การ
พัฒนาสูตรขนมปงแซนดวิชโดยใชรำขาวไรซเบอรร่ีทดแทนแปงสาลีของสุจิตตา เรืองรัศมี, กนกวรรณ จัดวงษ และ
อบเชย วงศทอง (2561) พบวา สูตรขนมปงแซนดวิชท่ีทดแทนดวยรำขาวไรซเบอรร่ีรอยละ 20 คะแนนการยอมรับ
ไมแตกตางกับขนมปงแซนดวิชสูตรควบคุม (p>0.05) อาจเน่ืองมาจากสาร กลูเตน (Gluten) ท่ีมีเฉพาะในแปงสาลี            
ท่ีมีคุณสมบัติในการรวมตัวเปนรางแหและเก็บกักกาซไวได ทำใหขนมอบมีเน้ือสัมผัสนุมและเพ่ิมปริมาตร เชน           
เคก ขนมปง แตไมมีผลตอการแผนวาฟเฟลท่ีไมตองอาศัยคุณสมบัติการขึ้นฟูดังกลาวจึงสามารถใชแปงขาวไรซเบอร่ี
ทดแทนแปงสาลีไดท้ังหมด โดยรอยละ 100 มีคา L* เทากับ 27.70, a* เทากับ 6.17, b* เทากับ 4.16, ความแข็ง
เทากับ 6.15 N, aw เทากับ 0.26 โดยการใสปริมาณแปงขาวไรซเบอร่ีทดแทนมากขึ้นสงผลทำใหมีคาความสวาง 
(L*) นอยลง คาสีแดง (a*) เพ่ิมมากขึ้น และคาสีเหลือง (b*) ลดนอยลงตามลำดับ เน่ืองจากแปงขาวไรซเบอร่ีมี
ลักษณะเปนสีมวงดำ สวนความแข็ง, ความแตกหัก และคา aw ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) 
เน่ืองจากอะไมโลสในแปง ขาวไรซเบอร่ีมีคุณสมบัติทำใหแผนวาฟเฟลมีความกรอบแข็งขึ้นมากกวาสูตรรอยละ 0             
ท่ีใหความกรอบรวน  
 ผลการศึกษาปริมาณมะกรูดท่ีเหมาะสมในการผลิตไสคาราเมลมะกรูด 5 ระดับ พบวา สูตรท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดคือ สูตรรอยละ 13 มีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากท่ีสุด 5 ดาน คือ กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส 
ความรูสึกหลังกลืน และความชอบโดยรวม สวนดานลักษณะปรากฏ พบวา มีแนวโนมลดลงเน่ืองจากการเสริมน้ำ
มะกรูดมากขึ้นจะใหความขนหนืดและความเนียนลดนอยลงตามลำดบั เน่ืองจากน้ำตาลซูโครสจะละลายตวังายท่ีสุด
ดวยกรดหรือน้ำมะกรูด จากการใหความรอนเปนการเรงปฏิกิริยาและการใชความรอนต่ำเวลานาน จะทำใหเกิดการ
สลายตัวไดมากกวาการใชความรอนสูงระยะสั้น ความเขมขนของกรดยิ่งสูงอัตราการสลายตัวยิ่งเร็วมากในการ
ประกอบอาหารอาจเกิดการสลายตัว ทำใหเน้ือสัมผัสของอาหารดีขึ้นการเกิดผลึกจึงลดลงตามไปดวย (ศิริลักษณ 
สินธวาลัย, 2552) และสงผลใหลักษณะสวนผสมเหลวมากขึ้นหรือทำใหมีคาความแข็ง (Hardness) ลดลง จึงใช
ระยะเวลากวนนานขึ้น สงผลทำใหไสคาราเมลมีสีน้ำตาลเพ่ิมมากขึ้นตามลำดับหรือมีคาความสวาง (L*) นอยลง
น่ันเอง สวนดานกลิ่นและรสชาติ พบวา ผิวมะกรูดและน้ำมะกรูดมีน้ำมันหอมระเหยเปนองคประกอบ น้ำมะกรูดให
รสชาติเปร้ียวจากกรดซิติก เม่ือนำมาเสริมในไสคาราเมลทำใหมีรสเปร้ียวเพ่ิมขึ้น เม่ือน้ำมันหอมระเหยโดนความ
รอนจากกระบวนการผลิตทำใหไสคาราเมลมีกลิ่นหอมมะกรูดเฉพาะตัว แตเม่ือใสในปริมาณท่ีมากจนเกินไป จะทำ
ใหมีรสเปร้ียวหรือทำใหคาพีเอชลดลง มีรสขมจนเกินไปและมีกลิ่นแรงไมเปนท่ียอมรับ เม่ือนำไสคาราเมลมะกรูดมา
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ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี พบวา ปริมาณมะกรูดท่ีเพ่ิมขึ้นมีแนวโนมสงผลใหคา ๐Brix พีเอชลดลง และ
คาความชื้น, aw เพ่ิมขึ้น คาความสวาง (L*)นอยลง คาสีแดง (a*) และสีเหลือง (b*) ลดลง สวนดานความแข็ง
(Hardness) ลดลงหรือลักษณะเหลวขึ้น 

ผลการศึกษาคุณภาพของสโตรปวาฟเฟลจากขาวไรซเบอรร่ีไสคาราเมลมะกรูด พบวา เม่ือนำสโตรปวาฟเฟล 
จากขาวไรซเบอรร่ีไสคาราเมลมะกรูด (สูตรแผนวาฟเฟลรอยละ 100 และสูตรไส คาราเมลมะกรูดรอยละ 13 พบวา 
มีคาความแข็ง (Hardness) เทากับ 8.23 N สารอาหารคารโบไฮเดรตรอยละ 61.09, ไขมันรอยละ 10.21, โปรตีน
รอยละ 7.52, ความชื้นรอยละ 2.20, และพลังงาน 470.20 กิโลแคลอร่ี ผลทดสอบการยอมรับของผูบริโภค พบวา 
สวนใหญผูบริโภคใหการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ (รอยละ91) ใหความสนใจซ้ือผลิตภัณฑหากมีการวางจำหนายใน
ทองตลาด (รอยละ 79) โดยเหตผุลท่ีสนใจซ้ือผลิตภัณฑ 3 อันดับแรก ไดแก ซ้ือมาเพ่ือรับประทานเอง (รอยละ 60) 
รับประทานรวมกับคนในครอบครัว หรือเพ่ือนฝูง ฯลฯ (รอยละ48) เปนของฝากใหผูอ่ืนในวาระตางๆ เชน ของขวัญ
ปใหม วันเกิด ฯลฯ (รอยละ 46) และเน่ืองจากไมมีสวนผสมของแปงสาลี จึงเหมาะสำหรับใหผูแพสารกลูเตน
รับประทานอีกดวย 
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การใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมีการจัดการ
การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ กับท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย 
 
The Use of English Learning Strategies among Undergraduate Students in Private 
University Teaching and Learning in English and Thai 
 
ผูวิจัย   ศิริพร  เสริตานนท 
   อาจารยประจำคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยเอกชนท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ กับท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย 2) เปรียบเทีย 
บความแตกตางของการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียน ระหวางเพศ ชั้นปท่ีศึกษา กลุมสาขาวิชา และ
การใชสื่อภาษาในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางการใชสื่อภาษาในการเรียนการสอน 
กับการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชน  
 กลุมตัวอยางเปนผูเรียนชั้นปท่ี 1-4 ในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ กับมหา วิทยาลัยเนชั่น ลำปาง 
จำนวน 230 คน เคร่ืองมือวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีปรับปรุงจาก Strategy Inventory for Language Learning 
(SILL) จำนวน 50 ขอ วัดกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ 6 ดาน มีคาความเชื่อม่ัน .947 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test ,F-test และการทดสอบ ไคสแควร ผลวิจัยชี้ใหเห็นวา  
 1. ไมพบความแตกตางในการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษระหวางเพศ และชั้นปท่ีศึกษา แตพบวา
ผูเรียนท่ีตางกลุมสาขาวิชามีกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดานความรูความเขาใจ การแกไขขอบกพรอง การนำไปสู
ความสำเร็จ และกลยุทธทางสังคม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของผู เรียนใน
มหาวิทยาลัยท่ีมีการใชสื่อภาษาในการเรียนการสอนตางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญ .05 พบวา มีการใชกลยุทธการเรียน
ภาษาอังกฤษแตกตางกันทุกดาน ยกเวน กลยุทธดานอารมณและความรูสึก 
 3. กลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดานความรูความเขาใจ การแกไขขอบกพรอง การนำไปสูความสำเร็จ 
และดานสังคม มีความสัมพันธกับการใชสื่อภาษาในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
โดยท่ีกลยุทธดานการแกไขขอบกพรอง มีขนาดความสัมพันธกับการใชสื่อภาษาในการเรียนการสอนมากกวากลยุทธ
ดานอ่ีนๆ ในขณะท่ีกลยุทธทางสังคมมีขนาดความสัมพันธนอยท่ีสุด 
 
คำสำคัญ : กลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
Abstract 
The objectives of the resrarch were as follows :  
 1) to study the use of English learning strategies of under-grauate students in private 
universities using English and Thai as a medium language in teaching. 
 2) to compare the differences in using English learning strategies of under-grauate 
students among sex, year of study, groups of department and medium language of teaching. 
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 3) to study the relationship between the use of English learning strategies of under-
grauate students and the medium language of teaching in university. The sample used in 
study was 230 year 1 to year 4 students in Assumption University Bangkok and Nation 
University Lampang. The research instruments consisted of 50 rating scale questionnaires 
measuring 6 dimensions of English learning strategies adapted from Oxford’s Strategy 
Inventory for Language Learning (SILL) version 7.0 with reliability at .947. 
The results indicated that :  
 1. There was no difference in using English language learning strategies between 
gender and year of study but found that learners from different subject groups used English 
language learning strategies in dimension of Cognitive Strategies, Compensation Strategies, 
Metacognitive Strategies and Social Strategies were statistical significantly at the .05 level. 
 2. The test result of different mean of the English language learning strategies with 
different medium language of teaching in university at the significant level of .05  showed 
that the English language learning strategies were used differently in every aspect except 
the strategy of emotions and feelings 
 3) English language learning strategies in the aspect of Cognitive Strategies, 
Compensation Strategies, Metacognitive Strategies and Social Strategies had a significant 
relation with a medium language using in university teaching while Compensation 
Strategies are more sizes in relation to the use of medium language in teaching than other 
strategies , meanwhile the social strategy had the least relationship size. 
 
Key word(s) : English Learning Strategy 
 

บทนำ 
 ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีไดรับการยอมรับวาเปนภาษาสากล และเปนภาษาท่ีใชเพ่ือการติดตอสื่อสาร              
ไมวาจะในดานวิชาการ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ขอมูลลาสุดจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี บันทึกวา
มีผูพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักประมาณ 379.0 ลานคน สหรัฐมีผูพูดพ้ืนเมืองมากท่ีสุด 258 ลานคน นอกจากน้ี
มีผูพูดภาษาอังกฤษพ้ืนเมือง 60 ลานคนในสหราชอาณาจักร 19 ลานคนในประเทศ แคนาดา 4.5 ลานคนใน
ประเทศไอรแลนด และ 3.8 ลานคนในประเทศนิวซีแลนด และยังมีประเทศอ่ืนใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักและ
ภาษาราชการ ภาษาอังกฤษจัดเปนภาษาท่ีมีผูพูดพ้ืนเมืองมากท่ีสุดอันดับสาม รองจากภาษาจีนกลางและภาษา
สเปน (Ethnologue : Languages of the World, 2019) ประมาณการท่ีรวมผู พูดภาษาท่ีสองดวยมีตั้งแต 
753.3 ลานคนถึงกวา 1 พันลานคน เม่ือรวมผูพูดพ้ืนเมืองและมิใชพ้ืนเมืองแลว ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีมีผูพูดมาก
ท่ีสุดในโลก 1.132 พันลานคน  
 ดังน้ันภาษาอังกฤษจึงเขามามีอิทธิพลตอชีวิตคนไทยมากขึ้นอยางตอเน่ือง ผูท่ีเรียนรู และใชภาษาอังกฤษ
ไดดีจึงกลายเปนผูท่ีมีโอกาสมากกวาคนอ่ืนๆในสังคม กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะหนวยงานหลักทาง
การศึกษาของประเทศไดเล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษและความจำเปนท่ีคนไทยตองใชถาษาอังกฤษ
ดังกลาว ไดวางนโยบายยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษคร้ังใหญของประเทศ ทดแทนของเดิมท่ีใชมาแลว
กวา 10 ป โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.) ใหปรับปรุงการสอนสาระวิชาภาษาอังกฤษในทุก
ระดับชั้นรวมถึงโปรแกรมหองเรียนพิเศษ MEP-EP-IP ใหเปนการเรียนแบบเขมขน และสอดคลองในทิศทางเดยีวกับ
การท่ีมหาวิทยาลัยรับตรงจากเด็กท่ีมีความรูความสามารถทางดานภาษาเขาไปเรียน International Program            
ในมหาวิทยาลัย พรอมท้ังวางมาตรฐานหลักสูตรกลุมสาระภาษาอังกฤษ และเกณฑของครูผูสอน รวมถึงผลสัมฤทธ์ิ
ของนักเรียนใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกระดับทุกประเภท (Naewna,2019) 
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 ประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิกประชาคมอาเซียนอยางเต็มตัว เม่ือป พ.ศ. 2558 ทำใหทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเปนสิ่งท่ีสำคัญอยางยิ่ง ผลการจัดอันดับทักษะภาษาอังกฤษของหลายหนวยงาน อาทิ 
Education First (EF) และ English Proficiency Index (EPI) ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศท่ีมีทักษะการใช
ภาษาอังกฤษระดับต่ำมาก จึงเปนเร่ืองเรงดวนท่ีจะผลักดันการเรียนรูและพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของ
นักเรียนและนักศึกษาไทยใหทัดเทียมกับผูเรียนภาษาอังกฤษในประเทศสมาชิกอาเซียน (ณภัทร วุฒิวงศา, 2557) 
ดังน้ัน การเรียนรูและเขาใจการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนภาษาอังกฤษ รวมถึงการใชกลยุทธของ
ผูเรียนภาษาอังกฤษชาวไทย จึงนาจะมีประโยชนตออาจารยผูสอนภาษาอังกฤษ อยางนอยคือ ในแงของการ
ตระหนักถึงการสอนผูเรียนใหใชกลยุทธการเรียนรูภาษาอังกฤษไดอยางหลากหลาย (Ellis, 2005) เพ่ือเปาหมายท่ี
จะเพ่ิมระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษและทักษะการใชภาษาอังกฤษของผูเรียน นอกจากน้ีการเรียนการสอนท่ี
เปลี่ยนมาเนนผูเรียนและการเรียนรูเปนสำคัญ แทนท่ีจะศึกษาครูผูสอนและการสอน ทำใหการศึกษากระบวนการ
เรียนรูและกลยุทธการเรียนรูของผูเรียนกลายเปนเร่ืองสำคัญท่ีตองคำนึงถึงในระดับตน ๆ (Santikarn, 2014) 
 Oxford (1990) ใหคำนิยามกลยุทธการเรียนรูวา เปนขั้นตอนท่ีผูเรียนเลือกใชเพ่ือสงเสริมการเรียนรู และ
กลาวเพ่ิมเติมวากลยุทธการเรียนน้ันเปนการกระทำท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีผูเรียนเลือกใช เพ่ือใหการเรียนรู
เปนไปโดยงาย รวดเร็ว และสนุกสนานมากขึ้น รวมท้ังมีประสิทธิภาพ สามารถถายโอนไปยังสถานการณใหม ๆ ได
และ เปนการเรียนรูแบบนำตนเอง กลยุทธการเรียนรูภาษาของ Oxford ดังกลาว แบงไดเปน 6 กลุมกลยุทธ          
ซ่ึงแบงยอยไดเปนกลยุทธทางตรง 3 รูปแบบ และกลยุทธทางออมอีก 3 รูปแบบ ดังน้ี  
กลยุทธการเรียนรูภาษาทางตรง  
 1. กลยุทธการจำ (Memory Strategies) หรือเทคนิคชวยจำตาง ๆ เชน การจัดรวมหมวดหมู การจินตนาการ 
การใชคำสำคัญ แผนผังความคิด การใชเสียงสัมผัส หรือการใชทาทาง เปนตน 
 2. กลยุทธปริชาน (Cognitive Strategies) หรือกลยุทธดานความรูความเขาใจ เชน การฝกซ้ำๆ การให
เหตุผล การวิเคราะห การสรุปความ การเนนย้ำ และการจดบันทึกเปนตน  3. กลยุทธการชดเชย (Compensation 
Strategies) หรือกลยุทธการแกไขขอบกพรอง คือ การท่ีผูเรียนใชความรูท่ีจำกัดอยางชาญฉลาด เชน การคาดเดา
คำศัพทจากบริบท การใชคำท่ีมีความหมายเหมือนกัน การเปลี่ยนกลับไปใชคำท่ีมาจากภาษาแม การสรางคำใหม 
หรือการใชทาทางประกอบ เปนตน  
กลยุทธการเรียนรูภาษาทางออม  
 1. กลยุทธอภิปริชาน หรือกลยุทธการนำไปสูความสำเร็จ (Metacognitive Strategies) หมายถึง วิธีท่ีชวย
ใหผูเรียนเขาใจการเรียนรูของตนเอง ซ่ึงเก่ียวของกับความสนใจ ความเอาใจใส การตั้งเปาหมายท่ีทำไดจริง การจัด
ระเบียบ การวางแผน การประเมินผลตนเอง และการตรวจสอบความผิดพลาดของตนเอง เปนตน  
 2. กลยุทธดานอารมณ และความรูสึก (Affective Strategies) เก่ียวกับเร่ืองทัศนคติ อารมณ แรงจูงใจ 
เชน การลดความตึงเครียดหรือความกังวลดวยการฟงเพลง ดูหนังหรือภาพยนตร หัวเราะ การระบายความคับของ
ใจใหผูอ่ืนฟง การใหรางวัลและการใหกำลังใจตนเอง เปนตน  
 3. กลยุทธทางสังคม (Social Strategies) เชน การถามคำถาม การทางานรวมกับผูอ่ืน และการทำความ
เขาใจวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เปนตน 

ประเภทกลยุทธการเรียนรูภาษาอังกฤษขางตนสามารถแสดงเปนแผนผังดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 การแบงประเภทกลยุทธการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
ที่มา : สมพร โกมารทัต (2559) 

 

  ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป (2562) ท่ีหนังสือพิมพบางกอกโพสตไดอางวาใหสัมภาษณเก่ียวกับการเรียน
ภาษาอังกฤษของไทยท่ีเนนท่ีความถูกตองและความจำมากกวาการสื่อสาร ทำใหนักเรียนไทยสวนใหญไมสามารถท่ี
จะสื่อสารเปนภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ เขายอมรับวา แมคนไทยจะเรียนภาษาอังกฤษเปนเวลา 12 ป   
ในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แตเม่ือจบออกมาแลวสวนใหญไมสามารถท่ีจะสื่อสารเปนภาษาภาษาอังกฤษได 
ซ่ึงเปนอุปสรรคหลักในการแขงขันระดับนานาชาติ แสดงดังภาพท่ี 2 

 
 

ภาพที่ 2 8 ป ทกัษะภาษาอังกฤษชาวไทยอยูในอันดับใดของโลก จาก https://www.bbc. 
com/thai/Thailand-46093794 5 November 2018 (สืบคนเม่ือ 5 ตุลาคม 2562) 

 

 การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ถือวาเปนระดับการเรียนท่ีมุงเนนใหผูเรียนสามารถนำความรูท่ีมีเฉพาะทาง
ไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคต เกษม วัฒนชัย (2539 : 107-113) ไดกลาวถึงการศึกษาในยุคโลกาภิวัตนวา 
บัณฑิตท่ีมหาวิทยาลัยผลิตออกมาน้ัน นอกเหนือจากความรูในสาขาท่ีเรียนมาแลว บัณฑิตท่ีจบออกมาจะตองมี
ความรูภาษาตางประเทศอยางนอยหน่ึงภาษา ซ่ึงการใหความสำคัญของภาษาอังกฤษในผูเรียนระดับอุดมศึกษาน้ี 
ปราณี กุลละวณิชย (2548 : 27) ใหความเห็นวา “แมในระดับอุดมศึกษาท่ีคาดหวังกันมากวาจะเรียนดีแตก็ยังไมดี
เทาท่ีควร ท่ีเรียนเอกภาษาอังกฤษก็มีท่ีเรียนไดดีบาง แตไมท้ังหมด สาขาอ่ืนท่ีไดเรียนภาษาอังกฤษก็ไมคอยไดอะไร 
เพราะไมมีทักษะการพูดกับการฟงรวมไปถึงคนไทยไมคอยมีโอกาสจะฝกภาษาอังกฤษเทาท่ีควร” 
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 สมพร โกมารทัต (2559) ศึกษากลยุทธการเรียนภาษาตางประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตัวอยางในการวิจัยเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน และภาษาญีปุ่น ปการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 455 คน เคร่ืองมือ
วิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาท่ีดัดแปลงจาก Oxford’s Strategy Inventory for Language 
Learning version 7.0 และแบบสัมภาษณการใชกลยุทธการเรียนภาษาตางประเทศ ผลการวิจัยพบวา 1) การใชกล
ยุทธการเรียนภาษาตางประเทศของนักศึกษาท้ัง 3 สาขาวิชาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 2) นักศึกษาท่ีเรียน
ภาษาตางประเทศท่ีแตกตางกันมีการใชกลยุทธการเรียนภาษาท่ีไมแตกตางกัน 3) การใชกลยุทธการเรียน
ภาษาตางประเทศของนักศึกษามีความสัมพันธกับผลการเรียนภาษาของนักศึกษาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ศิวนนท นิลพาณิชย (2560) ศึกษากลยุทธการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปท่ี 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภจำนวน 75 คน เพ่ือศึกษาการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ
ของผูเรียน และเพ่ือเปรียบเทียบการใชกลยทุธของผูเรียนภาษาอังกฤษชาวไทย กับผูเรียนชาวกัมพูชาและเวียดนาม
ในระดับมหาวิทยาลัย เคร่ืองมือวิจัยเปนเปนแบบสอบถามท่ีดัดแปลงจาก Oxford’s Strategy Inventory for 
Language Learning version (SILL) version 7.0 จำนวน 50 ขอ ผลวิจัยชี้ใหเห็นวา ผูเรียนชาวไทยใชกลยุทธ
การเรียนภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง โดยใชกลยุทธอภิปริชานมากท่ีสุด และใชกลยุทธปริชานนอยท่ีสุด 
นอกจากน้ียังพบวา ผูเรียนผูเรียนชาวไทยใชกลยุทธใชกลยุทธทางสังคมในการเรียนภาษาอังกฤษระดับปานกลาง 
ขณะท่ีผูเรียนชาวชาวกัมพูชาและเวียดนามใชในระดับสูง 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปนมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อมาตั้งแตเร่ิมจัดตั้งมหาวิทยาลัย ผูเรียนจึงแวดลอมดวยบริบทของการใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารเกือบตลอดชวงเวลาท่ีอยูในสถานศึกษา นักศึกษามีโอกาสสูงในการไดใชทักษะทางภาษาอังกฤษท้ัง 4 ดาน 
คือฟง พูด อาน เขียน จึงนาจะเกิดความคุนชินและมีความไดเปรียบในการใชกลยุทธในการเรียนภาษาอังกฤษ
มากกวาผูเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมีการจัดการเรียนการสอนสวนใหญเปนภาษาไทย  
 จากท่ีกลาวมาขางตน และจากประสบการณตรงของผูวิจัย ซ่ึงเปนท้ังผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษาของนิสิต
ในมหาวิทยาลัยเอกชน ท้ังในอดีตและปจจุบัน พบวา พฤติกรรมการเรียนและกลยุทธในการเรียนของผูเรียน เปน
องคประกอบหน่ึงท่ีมีความสำคัญและสงอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนระดับปริญญาตรี โดยสวน
ใหญยังประสบปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษหลายดาน อาจเน่ืองจากยังขาดแนวทางปฏิบัติและกลยุทธในการ
เรียนท่ีถูกตองเหมาะสม และขาดโอกาสในการไดใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงมีความ
ประสงคท่ีจะศึกษาการใชกลยุทธในการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมีการจัดการเรียนการ
สอนสวนใหญเปนภาษาอังกฤษ กับ ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนสวนใหญเปนภาษาไทย เพ่ือศึกษากลยุทธการเรียน
ภาษาอังกฤษท่ีผูเรียนประพฤตปิฏิบตัิเพ่ือใหตนเองบรรลุผลสัมฤทธ์ิสูงสุดในการเรียนภาษาอังกฤษตามท่ีตนคาดหวัง 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษากลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีจัดการ

เรียนการสอนสวนใหญเปนภาษาอังกฤษ กับ มหาวิทยาลัยเอกชนท่ีจัดการเรียนการสอนสวนใหญเปนภาษาไทย 
2. เพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียน ระหวาง

เพศ ชั้นปท่ีศึกษา กลุมสาขาวิชา และ การใชสื่อภาษาในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการใชสื่อภาษาในการเรียนการสอน กับการใชกลยุทธการเรียน

ภาษาอังกฤษของผูเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชน 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผูเรียนท่ีมีเพศ ชั้นปท่ีศึกษา สาขาวิชา และ การใชสื่อภาษาในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ตางกัน มีกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษท่ีไมแตกตางกัน 
 2. การใชสื่อภาษาในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย กับการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของ
ผูเรียนมีความสัมพันธกัน 
ประโยชนที่ไดรับ  

1. ทราบกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีจัดการเรียนการสอน
สวนใหญเปนภาษาอังกฤษ กับ มหาวิทยาลัยเอกชนท่ีจัดการเรียนการสอนสวนใหญเปนภาษาไทย  

2. ทราบความแตกตางการใชกลยุทธในการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนปริญญาตรีจำแนกตามเพศ ชั้นปท่ี 
ศึกษา สาขาวิชา และ การใชสื่อภาษาในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

3. ทราบความสัมพันธระหวางการใชสื่อภาษาในการเรียนการสอน กับการใชกลยุทธการเรียน
ภาษาอังกฤษของผูเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชน 

4. ไดแนวทางในการใหคำแนะนำกลยุทธในการเรียนภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมแกผูเรียนในมหาวิทยาลัย 
5. ไดแนวทางการเรียนรูท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิผลในวิชาภาษาอังกฤษใหแกผูเรียน และแนวทางการบริหาร

จัดการชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมแกผูสอน 
ขอจำกัดในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางวิจัยคร้ังน้ีเปนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยเนชั่น 
ลำปาง จำนวน 240 คน ปการศึกษา 2562 ในชั้นปท่ี 1 ถึง 4 จากสาขาวิชานิเทศศาสตร บริหารธุรกิจ และ
สาขาวิชาอ่ืนๆ ไดแก สาขาวิชาพยาบาล รัฐประศาสนศาสตร และสารสนเทศคอมพิวเตอร 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ศึกษาทฤษฎีและแบบสอบถาม Oxford Strategy Inventory for Language Learning version 7.0 

เพ่ือดัดแปลง และปรับปรุงขอความท่ีตองประเมินใหเขาใจงายขึ้น โดยแบบสอบถามมี 2 ตอน ประกอบดวยตอนท่ี 
1 เปนขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ ชั้นปท่ีศึกษา สาขาวิชาท่ีเรียน มหาวิทยาลัยท่ีสังกัด ตอนท่ี 2 เปนขอ
คำถามเก่ียวกับการใชกลยุทธในการเรียนภาษาอังกฤษ 6 กลยุทธ จำนวนรวม 50 ขอ จำแนกเปน 
 กลยุทธดานการจำ จำนวน 9 ขอ 
 กลยุทธปริชาน หรือดานความรูความเขาใจ จำนวน 14 ขอ 
 กลยุทธการชดเชย หรือดานการแกไขขอบกพรอง จำนวน 6 ขอ 
 กลยุทธอภิปริชาน หรือดานการนำไปสูความสำเร็จ จำนวน 9 ขอ 
 กลยุทธดานอารมณและความรูสึก จำนวน 6 ขอ 
 กลยุทธทางสังคม จำนวน 6 ขอ 
 2. ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน และตรวจสอบความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือวิจัย
พบวา มีคาแอลฟาครอนบาค (α Cronbach) ของขอคำถามท้ังฉบับ เทากับ 0.947 และรายดานเทากับ 0.852 คา
ความเชื่อม่ันของขอคำถามเปนรายขออยูระหวาง 0.264 ถึง 0.699 และรายดานท้ัง 6 อยูระหวาง 0.475 ถึง 0.755  
 3. เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจำนวน 240 ฉบับ ตรวจสอบความถูกตองและคัดเลือกฉบับท่ีขาดความ
ครบถวนสมบูรณออก ไดแบบทดสอบท่ีนำไปใชวิเคราะหขอมูลจำนวน 230 ชุด 
 4. นำขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหคาทางสถิติ ดังน้ี 
  4.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ใชสถิติเชิงพรรนณา (Descriptive Statistic) ไดแกคาความถี่ 
คารอยละ และคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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   4.2 กำหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษจากขอมูลในแบบ 
สอบถามชนิดประมาณคา 5 ระดับเพ่ือวัดระดับความถี่ของการใชกลยุทธแตละขอ ในแตละดาน ดังน้ี 

 3.50 – 5.00 หมายถึง ใชกลยุทธการเรียนในระดับมาก 
 2.50 – 3.49 หมายถึง ใชกลยุทธการเรียนในระดับปานกลาง  
 1.00 – 2.49 หมายถึง ใชกลยุทธการเรียนในระดับนอย 

4.3 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียน 
ระหวางเพศ ชั้นปท่ีศึกษา (2 กลุม คือชั้นปท่ี 1 กับ ชั้นปท่ี 2,3,4) และ การใชสื่อภาษาในการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยใชการวิเคราะห Independent -Sample T-Test สวนระหวางกลุมสาขาวิชา 3 กลุม ใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กำหนดนัยสำคัญทางสถิติในการทดสอบท่ีระดับ 0.05 
  4.4 ทดสอบคาความสัมพันธระหวางการใชสื่อภาษาในการเรียนการสอน กับการใชกลยุทธการ
เรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชน สถิติท่ีใชการวิเคราะหไดแก Chi-square Test ท่ีระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
 

ผลการวิจัย 
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางวิจัย เปนเพศชาย 88 คน คิดเปนรอยละ 38.3 เพศหญิง 141 คนคิดเปน

รอยละ 61.7 โดยสวนใหญเปนผูเรียนชั้นปท่ี 1 รอยละ 44.3 จากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร จำนวน 
97 คน และ 44 คน คิดเปนรอยละ 42.2 และ 19.1 ตามลำดับ สาขาอ่ืนๆ ไดแก พยาบาล รัฐประศาสนศาสตร 
และสารสนเทศคอมพิวเตอร จำนวน 89 คน คิดเปนรอยละ 38.7 โดยเปนผูเรียนจากมหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง 
จำนวน 130 คน และ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 คน คิดเปนรอยละ 56.5 และ 43.5 ตามลำดับ 

2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค  
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนท้ัง 3 สาขาวิชา 

แสดงดังตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียน 3 สาขาวิชา 
(n=230) 

กลยุทธการเรียน คาเฉล่ีย (x ̄) สวนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน (SD) 

ระดับการใช 

กลยุทธการจำ 3.029 .601 ปานกลาง 
กลยุทธความรู ความเขาใจ 2.956 .674 ปานกลาง 
กลยุทธแกไขขอบกพรอง 3.385 .767 ปานกลาง 
กลยุทธการนำไปสูความสำเร็จ 3.267 .721 ปานกลาง 
กลยุทธดานอารมณและความรูสึก 2.953 .693 ปานกลาง 
กลยุทธทางสังคม 3.083 .845 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.112 .717 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 1 ภาพรวมการใชกลยทุธการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนปริญญาตรี 3 กลุมอยูในระดับปานกลาง 
และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนอยูในระดับปานกลางทุกดาน
เชนกัน โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลำดับจากมากไปนอย 3 ลำดับแรกไดแก กลยุทธแกไขขอบกพรอง กลยุทธการ
นำไปสูความสำเร็จ และกลยุทธทางสังคม ตามลำดับ กลยุทธดานท่ีมีความคิดเห็นแตกตางกันมากกวาดานอ่ืนๆ 
ไดแก กลยุทธทางสังคม และ กลยุทธแกไขขอบกพรอง (SD = .845 และ .767 ตามลำดับ) 
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ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนจำแนก
ตามกลุมสาขาวิชา 

กลยุทธการเรียน 

ระดับการใช 

นิเทศศาสตร n = 44 บริหารธุรกิจ n = 98 สาขาอ่ืนๆ n = 88 

x̄ SD ระดบัการใช x̄ SD ระดบัการใช x̄ SD ระดบัการใช 
1. กลยุทธการจำ 3.083 .423 ปานกลาง 3.098 .637 ปานกลาง 2.926 .625 ปานกลาง 

2. ก ลยุ ท ธ ค ว าม รู
ความเขาใจ 

3.132 .557 ปานกลาง 3.112 .704 ปานกลาง 2.694 .615 ปานกลาง 

3. กลยุทธการแกไข
ขอบกพรอง 

3.724 .659 มาก 3.515 .761 มาก 3.070 .715 ปานกลาง 

4. กลยุทธการนำไปสู
ความสำเร็จ 

3.402 .609 ปานกลาง 3.367 .751 ปานกลาง 3.088 .709 ปานกลาง 

5. กลยุทธทางอารมณ 
และความรูสีก 

3.117 .564 ปานกลาง 2.935 .734 ปานกลาง 2.890 .698 ปานกลาง 

6. กลยุทธทางสังคม 3.277 .713 ปานกลาง 3.238 .872 ปานกลาง 2.813 .814 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.111 .588 ปานกลาง 3.21 .743 ปานกลาง 2.914 .696 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 2 ภาพรวมการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษทุกดานของผูเรียนท้ัง 3 กลุมวิชาอยูในระดับ
ปานกลาง  
เม่ือพิจารณาตามกลุมสาขาวิชา พบวา 
 ผูเรียนกลุมวิชานิเทศศาสตร ใชกลยุทธการเรียนทุกดานในระดับปานกลาง ยกเวนดานกลยุทธการแกไข
ขอบกพรองมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก (3.724) รองลงไปเรียงตามลำดับจากมากไปนอย ไดแก กลยุทธการ
นำไปสูความสำเร็จ กลยุทธทางสังคม กลยุทธความรูความเขาใจ กลยุทธทางอารมณและความรูสึก และกลยุทธการ
จำซ่ึงมีคาเฉลี่ยนอยกวากลยุทธดานอ่ืนๆ (3.083) 
 ผูเรียนกลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ใชกลยุทธการเรียนทุกดานในระดับปานกลาง ยกเวนดานกลยุทธการ
แกไขขอบกพรองมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก (3.515) รองลงไปเรียงตามลำดับจากมากไปนอย ไดแก กลยุทธ
การนำไปสูความสำเร็จ กลยุทธทางสังคม กลยุทธความรูความเขาใจ กลยุทธการจำ และกลยุทธทางอารมณและ
ความรูสึก ตามลำดับ 
 ผูเรียนกลุมสาขาวิชาอ่ืนๆ (พยาบาล รัฐประศาสนศาสตร และสารสนเทศคอมพิวเตอร) ใชกลยุทธการ
เรียนทุกดานในระดับปานกลาง เรียงตามลำดับจากมากไปนอย ไดแก กลยุทธกลยุทธการนำไปสูความสำเร็จ 
(3.088) ซ่ึงมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกับกลยุทธการแกไขขอบกพรอง (3.070) กลยุทธการจำ กลยุทธทางอารมณและ
ความรูสึก กลยุทธทางสังคม และกลยุทธความรูความเขาใจ ตามลำดับ 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของขอมูลระหวางเพศ และชั้นปท่ีศึกษา พบวา ไมมีความแตกตางใน
การใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05  
 2. ผลการวิเคราะหความแตกตางของการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนท้ัง 3 กลุมวิชา   

สมมติฐานขอที่ 1 ผูเรียนท่ีมี เพศ ชั้นปท่ีศึกษา กลุมสาขาวิชา และการใชสื่อภาษาในการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยตางกัน มีกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษท่ีไมแตกตางกัน ผลการวิเคราะหแสดงดังตารางท่ี 3 และ 4 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียการใชกลยุทธการเรียนภาษาองักฤษของผูเรียนทัง้ 3 กลุมวิชา 
กลยุทธการเรียน n x̄ SD F p 

การจำ  
 นิเทศศาสตร 
 บริหารธุรกิจ 
 อ่ืนๆ (พยาบาล รัฐประศาสน 
 ศาสตร สารสนเทศคอมพิวเตอร) 

 
44 
96 
88 

 
3.083 
3.098 
2.926 

 
.423 
.637 
.625 

 
2.146 

 

 
.119 

ความรู ความเขาใจ 
 นิเทศศาสตร 
 บริหารธุรกิจ 
 อ่ืนๆ (พยาบาล รัฐประศาสน 
 ศาสตร สารสนเทศคอมพิวเตอร) 

 
44 
96 
88 

 
3.132 
3.112 
2.694 

 
.557 
.704 
.615 

 
11.762 

 
.000 

การแกไขขอบกพรอง 
 นิเทศศาสตร 
 บริหารธุรกิจ 
 อ่ืนๆ (พยาบาล รัฐประศาสน 
 ศาสตร สารสนเทศคอมพิวเตอร) 

 
44 
96 
88 

 
3.724 
3.515 
3.070 

 
.659 
.761 
.715 

 
14.684 

 
.011 

 
 

การนำไปสูความสำเร็จ 
 นิเทศศาสตร 
 บริหารธุรกิจ 
 อ่ืนๆ (พยาบาล รัฐประศาสน 
 ศาสตร สารสนเทศคอมพิวเตอร) 

 
44 
96 
88 

 
3.402 
3.367 
3.088 

 
.609 
.751 
.709 

 
4.555 

 
.011 

 
 

อารมณและความรูสึก 
 นิเทศศาสตร 
 บริหารธุรกิจ 
 อ่ืนๆ (พยาบาล รัฐประศาสน 
 ศาสตร สารสนเทศคอมพิวเตอร)  

 
44 
96 
88 

 
3.117 
2.935 
2.890 

 
.564 
.734 
.698 

 
1.642 

 
.196 

 
 

ทางสังคม 
 นิเทศศาสตร 
 บริหารธุรกิจ 
 อ่ืนๆ (พยาบาล รัฐประศาสน 
 ศาสตร สารสนเทศคอมพิวเตอร) 

 
44 
96 
88 

 
3.277 
3.238 
2.813 

 
.713 
.872 
.814 

 
7.737 

 

 
.001 

ภาพรวม นิเทศศาสตร 
 บริหารธุรกิจ 
 อ่ืนๆ (พยาบาล รัฐประศาสน 
 ศาสตร สารสนเทคอมพิวเตอร) 

44 
96 
88 

3.111 
3.210 
2.914 

.588 

.743 

.696 

7.088 .055 

*p< 0.05 
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 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ในภาพรวม คาสถิติ F= 7.088 และคา sig.=.055         
จึงยอมรับสมมติฐาน ดังน้ันผูเรียนท่ีเรียนตางสาขากัน มีกลยุทธในการเรียนภาษาอังกฤษท่ีไมแตกตางกัน  
 แตเม่ือพิจารณาในแตกลยุทธ พบวา กลยุทธความรู ความเขาใจ กลยุทธการแกไขขอบกพรอง กลยุทธการ
นำไปสูความสำเร็จ และกลยุทธทางสังคม มีนัยสำคัญทางสถิต ิ(คา p<.05) จึงปฎิเสธสมมติฐาน ดังน้ัน ผูเรียนท่ีตาง
สาขากัน มีกลยุทธในการเรียนภาษาอังกฤษดานกลยุทธความรูความเขาใจ กลยุทธการแกไขขอบกพรอง กลยุทธ
การนำไปสูความสำเร็จ และกลยุทธทางสังคมท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนใน

มหาวิทยาลัยที่มีการใชส่ือภาษาในการเรียนการสอนตางกัน 

กลยุทธการเรียน 

ลักษณะการใชสื่อภาษาในสถานศึกษา 
ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ 

ในการเรียนการสอน (n=100) 
ใชภาษาไทยเปนสื่อ 

ในการเรียนการสอน (n=130) 

x̄ SD ระดับการใช x̄ SD ระดับการใช 

1. กลยุทธการจำ 
 

3.141 .565 ปานกลาง 2.943 .615 ปานกลาง 

2. กลยุทธความรูความเขาใจ 
 

3.248 .639 ปานกลาง 2.731 .613 ปานกลาง 

3. กลยุทธการแกไข 
 ขอบกพรอง 

3.788 .707 มาก 3.074 .682 ปานกลาง 

4. กลยุทธการนำไปสู 
 ความสำเร็จ 

3.516 .697 มาก 3.076 .682 ปานกลาง 

5. กลยุทธทางอารมณและ 
 ความรูสึก 

3.030 .680 ปานกลาง 2.894 .699 ปานกลาง 

6. กลยุทธทางสังคม 
 

3.422 .799 ปานกลาง 2.822 .788 ปานกลาง 

ภาพรวม 
 

3.358 .681 ปานกลาง 2.923 .680 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียน
ในมหาวิทยาลัยท่ีมีการใชสื่อภาษาในการเรียนการสอนตางกัน พบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  
 เม่ือพิจารณาตามลักษณะการใชสื่อภาษาในสถานศึกษา พบวผูเรียนในมหาวิทยาลัยท่ี 
ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยระดับมากในการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดานการ
แกไขขอบกพรอง และดานการนำไปสูความสำเร็จ สวนผูเรียนในมหาวิทยาลัยท่ีใชภาษาไทยเปนสื่อในการเรียนการสอน 
มีคาเฉลี่ยของการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษทุกดานในระดับปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยในแตกลยุทธ พบวา ผูเรียนในมหาวิทยาลัยท่ีใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการเรียนการสอน 
มีคาเฉล่ียการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษทุกดานสูงกวาผูเรียนในมหาวิทยาลัยท่ีใชภาษาไทยเปนสื่อในการ
เรียนการสอน 
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนใน
มหาวิทยาลัยที่มีการใชส่ือภาษาในการเรียนการสอนตางกัน 

กลยุทธการเรียน 

คาทดสอบความแปรปรวนของประชากร 
Levene ‘Test t-test 

F p t df p 
1. กลยุทธการจำ 3.141 .565 2.512 228 .013 
2. กลยุทธความรูความเขาใจ 3.248 .639 6.226 288 .000 
3. กลยุทธการแกไขขอบกพรอง 3.788 .707 7.877 288 .000 
4. กลยุทธการนำไปสูความสำเร็จ 3.516 .697 4.799 288 .000 
5. กลยุทธทางอารมณและความรูสึก 3.030 .680 1.484 288 .139 
6. กลยุทธทางสังคม 3.422 .799 5.688 288 .000 
*p<.05 
 จากตารางท่ี 5 ผลการทดสอบความแปรปรวนของประชากร พบวา คาสถิติ F ในทุกกลยุทธ มีนัยสำคัญ
มากกวา .05 ดังน้ันความแปรปรวนของประชากรสองกลุมน้ีไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสำคัญ .05 
 เม่ือพิจารณาคา t ของคาเฉลี่ยในแตละกลยทุธ พบวาคา p มีนัยสำคัญเกือบทุกดาน โดยยกเวนกลยุทธทาง
อารมณ และความรูสีก จึงสรุปไดวา การใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนในมหาวิทยาลัยท่ีมีการใชสื่อ
ภาษาในการเรียนการสอนตางกัน มีกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษตางกันใน 5 ดาน คือ กลยุทธการจำ กลยุทธ
ความรูความเขาใจ กลยุทธการแกไขขอบกพรอง กลยุทธการนำไปสูความสำเร็จ และกลยุทธทางสังคม สวนกลยุทธ
ทางอารมณและความรูสึก ผูเรียนใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษท่ีไมแตกตางกัน  
 3. สมมติฐานขอที่ 2 การใชสื่อภาษาในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย กับการใชกลยุทธการเรียน
ภาษาอังกฤษของผูเรียนมีความสัมพันธกัน แสดงดังตารางท่ี 6 
 
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการใชส่ือภาษาในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย กับการ

ใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียน 

การใชกลยุทธการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

Chi-square 
Test 

p-value 

คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ 

(Contingency 
Coefficient) 

ความสัมพันธ 

กลยุทธการจำ 30.592 .288 .343 ไมมี 
กลยุทธความรู ความเขาใจ 61.035 .029 .458 มี 
กลยุทธการแกไขขอบกพรอง 62.712 .000 .463 มี 
กลยุทธการนำไปสูความสำเร็จ 52.351 .007 .431 มี 
กลยทุธทางอารมณและความรูสึก 20.823 .470 .288 ไมมี 
กลยุทธทางสังคม 39.825 .016 .384 มี 

รวม 44.556 .135 .341 ไมมี 
*p<.05 
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 จากตารางท่ี 6 ผลการทดสอบความสัมพันธ ระหวางการใชสื่อภาษาในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
กับการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียน พบวา ภาพรวมการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษไมมี
ความสัมพันธกับการใชสื่อภาษาในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  
 แตเม่ือพิจารณาในแตละกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ พบวา กลยุทธการเรียนดานความรูความเขาใจ 
การแกไขขอบกพรอง การนำไปสูความสำเร็จ และดานทางสังคม มีความสัมพันธกับการใชสื่อภาษาในการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Contingency Coefficient) 
เทากับ 0.458 0.463 0.431 และ 0.384 ตามลำดับ 
 เม่ือพิจารณาขนาดความสัมพันธ พบวา กลยุทธการเรียนดานการแกไขขอบกพรองมีความสัมพันธกับการ
ใชสื่อภาษาในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มากกวากลยุทธดานอ่ืนๆ โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 
0.463 .ในขณะท่ีกลยุทธทางสังคมมีความสัมพันธกับการใชสื่อภาษาในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนอยท่ีสุด 
โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.384  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูเรียนระดับปริญญาตรีท้ัง 3 กลุมสาขาใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษทุก
ดานในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยอ่ืน  ๆอาทิ Papangkorn & others (2012) Santikarn (2014) Somporn 
(2016) และ Siwanon (2017)  
  โดยผูเรียนเลือกใชกลยุทธการชดเชย หรือการแกไขขอบกพรองมากกวากลยุทธดานอ่ืนๆ เพราะเปนกล
ยุทธในการคาดเดาขอมูลจากความรูท่ีมีจำกัด ยิ่งถาผูเรียนวิตกกังวลกับการใชภาษาอังกฤษมากเทาไร ก็จะทำใหใช
กลยุทธการชดเชยเพ่ิมขึ้นเทาน้ัน สอดคลองกับ Oxford (1990,อางใน Khamkhien,2011) ท่ีกลาววา ผูเรียนท่ีมี
ระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษมากและนอย หรือแมกระท่ังเจาของภาษา ตางใชกลยุทธการชดเชยน้ี เพ่ือเอาชนะ 
ปญหาการพูด และการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะผูเรียนในกลุมสาขาวิชานิเทศศาสตรและบริหารธุรกิจ          
ไดเลือกใชกลยุทธการชดเชยในระดับมากกวากลยุทธดานอ่ืนๆ อาจเน่ืองจากธรรมชาติของผูเรียนใน 2 สาชาวิชา
ดังกลาวมักมุงประกอบวิชาชีพท่ีตองใชการสื่อสาร และการประประเมินสถานการณในแวดวงธุรกิจ จึงชอบใชการใช
กลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษดวยการคาดเดาคำศัพทจากบริบทท่ีเก่ียวของ และการใชทาทางประกอบการสื่อสาร
ในการสนทนาในสถานการณตางๆ 
 อยางไรก็ตาม ผูเรียนในการวิจัยคร้ังน้ี ไดเลือกใชกลยุทธอภิปริชานมาชวยในการเรียนภาษาอังกฤษมากใน
ระดับใกลเคียงกับกลยุทธการชดเชยเชนกัน อาจเน่ืองจากผูเรียนมีแรงบันดาลใจในการท่ีจะพัฒนาตนเองในการ
เรียนรูภาษาอังกฤษดวยการตั้งเปาหมาย วางแผนการเรียน และรูจักประเมินตนเองโดยการตรวจสอบความ
บกพรองของตนเอง แลวเติมเต็มเพ่ือนำไปสูความสำเร็จตามเปาหมายท่ีตองการ  
 กลยุทธทางสังคมเปนอีกกลยุทธท่ีนาสนใจ ซ่ึงผูเรียนเลือกใชในระดับปานกลาง เหตุผลประการหน่ึงอาจ
เน่ืองจากผูเรียนชาวไทยสวนใหญคุนชินกับการเรียนภาษาอังกฤษกับผูสอนชาวไทย และเปนเชนน้ีถายทอดตอๆกัน
มานานหลายรุนอายุ จนกลายเปนบุคลิกภาพ และลักษณะนิสัยของผูเรียน ประกอบกับโอกาสท่ีจะไดติดตอสื่อสาร 
หรือมีปฏิสัมพันธกับอวจารยเจาของภาษามีไมมากนัก ผนวกกับการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอยูในระดับต่ำ 
ทำใหกลยุทธทางสังคมซ่ึงไดแกการถามคำถาท การพูดคุย การขอคำแนะนำหรือการใหเจาของภาษาชวยแกไข
ภาษา ตลอดจนการเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษาเปนเร่ืองท่ีไกลตัวและมีโอกาสเปนไปไดนอย 
 มีผลการวิจัยท่ีชี้ใหเห็นวาผูเรียนท่ีมักประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาตางประเทศมักใชกลยุทธทาง
สังคมมาชวย จากงานวิจัยของ ศิวนนท  นิลพาณิชย (2560) ไดนำงานวิจัยของ Khamkhien (2011) และ 
Seng&Khleang (2014) มาเปรียบเทียบพบวา ผูเรียนชาวกัมพูชาและเวียดนามมีแนวโนมท่ีจะพัฒนาและประสบ
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ความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษมากกวาผูเรียนชาวไทย เน่ืองจากนิยมใชกลยุทธทางสังคมในการเรียน
ภาษาอังกฤษในระดับสูง ในขณะท่ีผูเรียนชาวไทยใชกลยุทธน้ีในระดับปานกลาง  
 ผูวิจัยเองเคยมีประสบการณตรงท่ีพบวา ในทองถิ่นขนาดใหญแหงหน่ึงของจังหวัดลำปาง ผูนำของทองถิ่น
แหงน้ีมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาทักษะการพูด การฟงภาษาอังกฤษของเยาวชนในทองถิน่ จึงนำเยาวชนอเมริกันท่ีตองการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมารวมกิจกรรมตางๆในพ้ินท่ี เชน ชวยทำนา ทำไร เขาปาหาของ รวมประเพณีพ้ืนบาน 
ฝกอาชีพงายๆของทองถิ่น รวมท้ังการชมความงามธรรมชาติของชุมชนรวมกับเยาวชนไทยเปนเวลาหลายเดือน 
ผลลัพธจากการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมดังกลาว พบวา เยาวชนอเมริกันกลุมน้ันไดรับการถายทอดภาษาและ
วัฒนธรรมไทยอยางมากจากเยาวชนในทองถิ่น ในขณะท่ีเยาวชนไทยมีการพัฒนาดานภาษาอังกฤษจากเจาของ
ภาษานอยมาก ต่ำกวาเกณฑท่ีคาดหวัง ซ่ึงผลลัพธเชิงประจักษน้ีสนับสนุนผลการวิจัยของ Khamkhien (2011) 
และ Seng&Khleang (2014) ท่ีอางถึงขางตนเชนกัน 
 ในสวนของกลยุทธเชิงปริชาน (ดานความรูความเขาใจ) ผลการวิจัยคร้ังน้ีแสดงใหเห็นวาผูเรียนใชกลยทธ
ปริชานนอยในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในกลุมสาขาวิชาอ่ืนๆซ่ึงไดแก พยาบาล รัฐประศาสนศาสตร และ
สารสนเทศคอมพิวเตอรมีการใชกลยุทธปริชานนอยกวาดานอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม Wu (2008 อางใน สมพร โก
มารทัต,2559) กลาววา กลยุทธปริชานน้ีมีความสัมพันธอยางมากกับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ กลาวคือ ถา
ผูเรียนใชกลยุทธน้ีมาก แสดงวามีศักยภาพทางภาษาอังกฤษในระดับดี ดังน้ันอาจกลาวไดวา กลุมประชากรวิจัยน้ีมี
ระดับทักษะภาษาอังกฤษอยูในระดับพ้ืนฐาน 
 2. ผลการวิจัยพบวา การใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนในมหาวิทยาลัยท่ีมีการใชสื่อภาษาใน
การเรียนการสอนตางกัน มีกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษตางกันใน 5 ดาน คือ กลยุทธการจำ กลยุทธความรูความ
เขาใจ กลยุทธการแกไขขอบกพรอง กลยุทธการนำไปสูความสำเร็จ และกลยุทธทางสังคม สวนกลยุทธทางอารมณ
และความรูสึก ผูเรียนใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษท่ีไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากกลยุทธดานอารมณและ
ความรูสึกมีความเก่ียวของกับความสามารถในการควบคุมอารมณและทัศนคติในการเรียน รวมท้ังเปนกลยุทธท่ี
ผูเรียนนำมาใชในการสรางความเชื่อม่ันใหตนเอง ดังน้ันไมวาจะเปนผูเรียนจากสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศการเรียน
การสอนแบบใดก็ตาม ยอมเกิดภาวะความเครียด ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ ซ่ึงสภาวะอารมณ
ดังกลาวยอมนำไปสูแรงจูงใจในการเรียนรู และทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษไดไมตางกัน แตภายใตสภาวะ
ความกดดันทางอารมณท่ีตางกัน กลาวคือ ผูเรียนท่ีอยูในสภาพแวดลอมท่ีใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางในการสื่อสาร
ภายในมหาวิทยาลัย จำเปนตองปรับตัวใหไดกับสถานการณแวดลอมในสังคมท่ีตนเปนสมาชิก ซ่ึงตองอาศัยความ
พยายามฝกฝนและความอดทนในการใชภาษาอังกฤษใหมากพอ เพ่ือใหตนเองอยูในสังคมน้ันไดอยางไรปญหา ซ่ึง
แมจะไมใชเร่ืองยากจนเกินไป แตก็คงไมใชเร่ืองงายสำหรับผูเรียนหลายคน ในขณะท่ีผูเรียนซ่ึงอยูในสภาพแวดลอม
ท่ีใชภาษาแมในการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย ก็จะมีลักษณะความเครียดในการปรับตัวตางไปอีกรูปแนชบบ น่ัน
คือการท่ีจะตองเรียนรูภาษาอังกฤษซ่ึงมีความแตกตางจากภาษาแม โดยเฉพาะภาษาทองถิ่นของตนเอง ผนวกกับ
การรับรูความสามารถในตนเองซ่ึงเปนความเชื่อ ความม่ันใจในการเรียนและการใชภาษาอังกฤษของตนเองอยูใน
ระดับต่ำ ทำใหผูเรียนหลีกเลี่ยงจากสิ่งท่ีเขาคิดวาไมสามารถทำได Kamonphan Damsrinil (2005 ; 11) กลาววา 
บุคคลท่ีมีการรับรูความสามารถของตนเองต่ำอาจเชื่อวาสิ่งเหลาน่ียากเกินกวาความสามารถของเขา ทำใหเขาเกิด
ความเครียด ความวิตกกังวล ความกดดันและมีการมองภาพรวมในการแกไขปญหาไมกวางพอ ดังน้ัน ผลการวิจัยน้ี
จึงชี้ใหเห็นวา แมจะอยูภายใตสภาวะความกดดันทางอารมณท่ีตางกันในรูปแบบใด ผูเรียนท้ัง 2 มหาวิทยาลัยจึงใช
กลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษทางอารมณและความรูสึกท่ีไมแตกตางกัน 
 3. ผลการวิจัยพบวา กลยุทธดานการจำ และ กลยุทธทางดานอารมณและความรูสึกไมมีความสัมพันธกับ
การใชสื่อภาษาในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  
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 กลยุทธดานการจำ เปนกลยุทธท่ีใชกลไกทางสมองชวยใหผูเรียนสามารถเก็บขอมูลความรู และนำ
ออกมาใชเม่ือตองการ และเปนกลยุทธท่ีเสริมสรางกระบวนการทางสมอง จึงเปนกลยุทธท่ีจำเปนสำหรับการเรียน
ภาษาตางประเทศทุกภาษา ดังน้ัน แมวาสถานศึกษาจะจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออำนวยตอการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ี
แตกตางกัน ผูเรียนก็จำเปนตองใชกลยุทธการจำในการเรียนภาษาอังกฤษไมตางกันในภาพรวม ผลการวิจัยคร้ังน้ีจึง
ชี้ชัดวา กลยุทธการจำไมมีความสัมพันธกับการใชสื่อภาษาในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธทางดานอารมณและความรูสึก เปนอีกกลยุทธหน่ึงท่ีผูเรียนนำมาใชไมแตกตางกัน และไมมี
ความสัมพันธกับการใชสื่อภาษาในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ท้ังน้ีจึงสอดคลองกับท่ีไดอภิปรายไวแลวใน
ขอท่ี 2 ดังน้ันในประเด็นน้ีผูวิจัยจึงขอพิจารณาตัวแปรการรูคุณคาในตนเองเขามาประกอบดวย  
 การรูคุณคาในตนตางจากการรับรูความสามารถของตนอยางมาก น่ันคือ การรับรูความสามารถเปนการ
ตัดสินทางความคิดเก่ียวกับความสามารถของตนเอง สวนการรูคุณคาในตนเปนการตัดสินทางความรูสึกเก่ียวกับ
คุณคา การยอมรับตัวเอง ดวยเหตุน้ีการรูคุณคาในตนจึงมีโครงสรางในลักษณะเปนองครวม น่ันคือ เปนการรวมกัน
ขององคประกอบทางการอธิบาย ทางการประเมิน และทางอารมณเขาดวยกัน (Bandura,1997: 11) โดยท่ัวไปแลว
ความเชื่อท่ีวาตนเองมีความสามารถในการกระทำพฤติกรรมน้ันๆ เปนปจจัยสำคัญอยางหน่ึงสำหรับการมีทัศนคติ
ตอตนเอง โดยระดับการรับรูความสามารถท่ัวไปและความสามารถทางสังคมสูง มีความเก่ียวของตอการเพ่ิมขึ้นของ
ระดับการรูคุณคาในตน (Sherer, et al. as cited in McKenzie, 1999) ดังน้ัน หากผูเรียนรูคุณคาในตน โดยเชื่อ
วาตนเองมีความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ และมีทัศนคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษเปนพ้ืนฐานทาง
บุคลิกภาพภายในแลว ไมวาจะศึกษาอยูในบรรยากาศหรือสภาพแวดลอมแบบใด ยอมไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
ประสิทธิผลในการเรียนรูภาษาอังกฤษของผูเรียนมากนัก ผลการวิจัยคร้ังน้ีจึงชี้ชัดวา กลยุทธทางดานอารมณและ
ความรูสึกไมมีความสัมพันธกับการใชสื่อภาษาในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
ขอเสนอแนะในดานการเรียนการสอน 
 1. ผลการวิจัยคร้ังน้ีแสดงใหเห็นวาผูเรียนใชกลยทธปริชาน หรือดานความรูความเขาใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษนอยกวาดานอ่ืนๆ ดังน้ัน ผูสอนภาษาอังกฤษอาจใชกระบวนการเรียนรูท่ีมุงพัฒนากระบวนการทาง
ความคิดของผูเรียน โดยการปอนคำถามในลักษณะตาง ๆ  ท่ีเปนคำถามท่ีสามารถพัฒนาความคิดผูเรียน ถามเพ่ือให
ผูเรียนใชความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห วิจารณ สังเคราะห หรือ การประเมินคาเพ่ือจะตอบคำถามเหลาน้ัน 
 2. ผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีประยุกตใชกลยุทธการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย  
เนนการสรางบรรยากาศการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในกระบวนการเรียนรูในชั้นเรียนตลอดเวลา อาจมีอุปสรรคบาง
ในระยะแรกๆ แตเม่ือเวลาผานไปไมนานนัก ผูเรียนจะใชการเดาคำศัพทจากเสียงท่ีไดยินไดฟง เกิดความคุนชินกับ
การใชภาษาอังกฤษ และกลาแสดงออกโดยลดความวิตกกังวล ความเคอะเขินลงไปทีละนอย อันจะนำไปสูความ
ม่ันใจ และการรับรูความสามารถในตนเองรวมท้ังการเห็นคุณคาในตนเองไปพรอมๆกัน 
 3. ผูสอนภาษาอังกฤษควรสำรวจการใชกลยุทธการเรียนรูภาษาอังกฤษของผูเรียนของตนวาใชกลยุทธใด
มากหรือนอยท่ีสุด เพ่ือนำไปพัฒนาการเรียนการสอนตอไป  
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
 1. ควรศึกษาการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนในระยะยาว วามีผลตอการเพ่ิม สมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชกลยุทธปริชานในการเรียนภาษาอังกฤษ  
 2. ควรเก็บขอมูลเพ่ิมเติมดวยวิธีการสัมภาษณ เพ่ือใหขอมูลนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  
 3. กลุมตัวอยางในงานวิจัยคร้ังน้ี อาจมีขนาดเล็กเกินไป หรืออาจมีตัวแปรอ่ืนบางตัวท่ีเปนลักษณะเฉพาะ
ของกลุมตัวอยาง ท่ีควรนำมารวมศึกษาในงานวิจัยคร้ังตอไป 
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บทคัดยอ 
 วัตถุประสงคการวิจัยเพื ่อศึกษาพฤติกรรมและวิธีเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหน่ึงท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับสูง ตลอดจนเปรียบเทียบพฤติกรรมและวิธีการเรียน
ของนิสิตชายและหญิงในสาขาวิชา และชั้นปเดียวกัน กลุมตัวอยางเปนนิสิตชาย 2 คน หญิง 4 คน ชั้นปที่ 4 ที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มากกวา 3.50 เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตแบบไมมีสวนรวม การสัมภาษณแบบเจาะลกึ 
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อสรางขอสรุปแบบอุปนัย วิเคราะหสวนประกอบเพื่อเปรียบเทียบขอมูล ตรวจสอบ
ขอมูลแบบสามเสา และสรางแผนภูมิเครือขายแสดงความสัมพันธระหวางรหัสขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป 
ผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี 
 1. นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับสูง ใชกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษแบบรู
ลึกมากท่ีสุด รองลงไปไดแก กลวิธีการเรียนแบบใฝสัมฤทธ์ิ และแบบผิวเผินตามลำดับ 
 2. นิสิตชายและหญิงที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูงใชกลวิธีการเรียนที่ไมแตกตางกัน แตจะมี
ระดับความถี่ของการแสดงพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน โดยนิสิตหญิงมีระดับความถี่ของพฤติกรรมมากกวานิสิตชายใน
เกือบทุกรูปแบบ 
 3. ปจจัยหลักที ่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงของนิสิต ไดแก 
บุคลิกภาพภายใน บุคลิกภาพภายนอก ปฏิสัมพันธทางสังคม ทักษะทางภาษาอังกฤษ และกลวิธีในการเรียนของนิสิต 
 4. การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา พบวาขอมูลจากท้ัง 3 ทาง มีความสอดคลองตองกันท้ังหมด และตรง
กับขอมูลจากการสังเกตแบบไมมีสวนรวมของผูวิจัย 
 
คำสำคัญ : วิธีเรียนภาษาอังกฤษ 
 
Abstract  
 The purposes of this research were to study English learning behaviors and study 
methods of high achieving students majoring in English for International Communication at 
a private university through the comparison of male and female’s study methods in the same 
sample group which composed of 2 male students and 4 female learners. All of them are the 
year-four students in their last semester and who received more than 3.50  of grade point 
average throughout the past seven academic semesters. The data were collected by using 
observation, structural and indepth interview, then were qualitatively analyzed by making 
analytic induction, compared them by using component analysis and approved the collected 
data by applying data triangulation and network diagram using atlas.ti program 
The research findings were summarized as follows : 
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  1. The English learning behavior and study method practiced the most by high achieving 
students were deep approach, achieving approach and surface approach respectively. 
  2. There is no difference in English learning behavior and study methods between 
male and female student but the research found some different frequencies of performance 
between them : female student practiced mostly more the achieving behaviors than the male 
student does. 
  3. The main factors relating to high achieving in English learning are overt and covert 
personalities, social interaction, language skills and study methods. 
  4. The data triangulation process approved that the data collected from 3 group 
informants are well related to one another and dealing with the data from nonparticipant 
observation collected by the researcher. 
 
Key word(s) : Method of English study 
 

บทนำ 
 ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ไดรับการยอมรับวาเปนภาษาสากล และเปนภาษาที่ใชเพื่อการติดตอสื่อสาร           
ไมวาจะในดานวิชาการ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ขอมูลลาสุดจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี บันทึกวา
มีผูพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักประมาณ 379.0 ลานคน สหรัฐมีผูพูดพ้ืนเมืองมากท่ีสุด 258 ลานคน นอกจากน้ี
มีผู พูดภาษาอังกฤษพื ้นเมือง 60 ลานคนในสหราชอาณาจักร 19 ลานคนในประเทศ แคนาดา 4.5 ลานคนใน
ประเทศไอรแลนด และ 3.8 ลานคนในประเทศนิวซีแลนด และยังมีประเทศอ่ืนใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักและ
ภาษาราชการ ภาษาอังกฤษจัดเปนภาษาที่มีผูพูดพื้นเมืองมากที่สุดอันดับสาม รองจากภาษาจีนกลางและภาษา
สเปน (Ethnologue : Languages of the World , 2019) ประมาณการที ่รวมผู พูดภาษาที ่สองดวยมีตั ้งแต 
753.3 ลานคนถึงกวา 1 พันลานคน เม่ือรวมผูพูดพ้ืนเมืองและมิใชพ้ืนเมืองแลว ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีมีผูพูดมาก
ท่ีสุดในโลก 1.132 พันลานคน  
 ดังน้ันภาษาอังกฤษจึงเขามามีอิทธิพลตอชีวิตคนไทยมากขึ้นอยางตอเน่ือง ผูท่ีเรียนรู และใชภาษาอังกฤษ
ไดดีจึงกลายเปนผูที่มีโอกาสมากกวาคนอ่ืน ๆ ในสังคม กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะหนวยงานหลักทาง
การศึกษาของประเทศไดเล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษและความจำเปนที่คนไทยตองใชภาษาอังกฤษ
ดังกลาว ไดวางนโยบายยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษคร้ังใหญของประเทศ ทดแทนของเดิมท่ีใชมาแลว
กวา 10 ป โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ใหปรับปรุงการสอนสาระวิชาภาษาอังกฤษในทุก
ระดับชั้นรวมถึงโปรแกรมหองเรียนพิเศษ MEP-EP-IP ใหเปนการเรียนแบบเขมขน และสอดคลองในทิศทางเดียวกับ
การท่ีมหาวิทยาลัยรับตรงจากเด็กท่ีมีความรูความสามารถทางดานภาษาเขาไปเรียน International Program ใน
มหาวิทยาลัย พรอมท้ังวางมาตรฐานหลักสูตรกลุมสาระภาษาอังกฤษ และเกณฑของครูผูสอน รวมถึงผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียนใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกระดับทุกประเภท (แนวหนา: 2562 ) ท้ังน้ี คณะอนุกรรมการการศึกษาพ้ืนฐาน
สูสากลจะไดจัดทำคูมือ English HANDBOOK เพ่ือเปนแนวทางใหกับโรงเรียน ซ่ึงทุกอยางจะอธิบายอยูในเอกสาร
ดังกลาว สำหรับโรงเรียนรอบใหมหากมีความพรอมสามารถใชหลักสูตร IEP ไดเลย ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอน
กลุมสาระภาษาอังกฤษท่ีปรับปรุงใหมน้ี โรงเรียนเอกชนสามารถนำไปใชได (เอกชัย ก่ีสุขพันธ, 2562) โดยพิจารณา
ปรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน 3 หลักสูตร ดังน้ี 
 1. หลักสูตรภาษาอังกฤษนานาชาติ International Program (IP) โดยใชหลักสูตรที่มาจากตางประเทศ 
จัดการเรียนการสอนโดยครูเจาของภาษา หรือครูท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนด 
 

237

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



 2. หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเขมขน (Intensive English Program : IEP) โดยเนนเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ 
ตองจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากกวา 5 คาบตอสัปดาห เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะการฟง พูด อาน เขียน และ
การใชภาษาอังกฤษตองอยู ในระดับ B2 สามารถสื่อสารเรียนรู และทำงานในสภาพแวดลอมหรือประเทศที่ใช
ภาษาอังกฤษเปนหลักได โรงเรียนสามารถเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมได ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. หลักสูตรยกระดับภาษาอังกฤษสำหรับทุกโรงเรียน (General English Program : GEP) เด็กตองได
เรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ ตั้งแตยังเล็ก ๆ เนนการสอนใหสื่อสารได ครูใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดจริง 
โดยนำครูจากโครงการ English Boot Camp ที่มีความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ และกระจายอยู ท่ัว
ประเทศมาสอน โรงเรียนไมจำเปนตองเก็บเงินเด็กเพิ่ม เนตรปรียา ชุมไชโย (2561) หรือ "ครูเคท" ผูอำนวยการ
โรงเรียนสอนภาษาครูเคท กลาวกับบีบีซีไทยวา พัฒนาการภาษาอังกฤษท่ีตกต่ำลงของคนรุนใหม มีสวนเก่ียวของกับ
การใชภาษาไทยท่ีออนแอ เน่ืองจากภาษาจะเก่ียวของโดยตรงตอระบบการทำงานของสมอง 
 "เม่ือใชไทยออนดอย ความลึกซ้ึงจะนอย เม่ือใชอังกฤษท่ีมีโครงสรางท่ีชัดเจน ผูเรียนจะรูสึกวายากจังเลย" 
ยิ่งเปนภาษาไทยรุนโบราณจะมีความลึกมาก ลักษณะโครงสรางภาษาราชการหรือภาษาไทยรุนโบราณจะเปนแพทเทิรน 
(รูปแบบ) เดียวกันกับภาษาอังกฤษ แตปจจุบันหนังสือภาษาไทยจะเขียนเปนประโยคสั ้น ๆ เมื ่อเทียบกับ
ภาษาอังกฤษ ประโยคยังมีความซับซอน เลยทำใหภาษาอังกฤษใชยากยิ่งกวาเดิม"  
 ทั้งนี้ เนื่องจากทักษะการอานของคนไทยรุนใหมลดลงอยางตอเนื่อง และเด็กรุนใหมไมมีสมาธิที่จะอาน
หนังสือเปนเวลานาน อีกสองปจจัยท่ี "ครูเคท" เห็นก็คือ  
 คนไทยไมกลาพูดภาษาอังกฤษ "กลัวพูดผิดแลวอาย และยิ่งพอเห็นตัวอยางของคนรุนกอนที่ไมกลาพูด 
แลวคนรุนใหมก็ไมกลาพูดเหมือนกัน" และความสามารถของครูสอนภาษาอังกฤษก็มีสวน ปจจุบันคนที่สอน
ภาษาอังกฤษเกงท่ีสุดน้ัน สอนอยูมหาวิทยาลัย "ซ่ึงท่ีจริงแลว ควรจะไปสอนเด็กประถมเพ่ือสรางพ้ืนฐานใหกับเด็ก
มากกวา"  
 มินตรา ภูริปญญวานิช (2561) อาจารยประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความเห็นวา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ป 2542 ไดเสนอการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหเปนไปในทางท่ีเนน
ใหใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือท่ีเรียกวา communicative language teaching 
 "แตในทางปฏิบัติ มันไมเปนไปตามน้ัน เพราะครูคุนชินกับวิธีการสอนท่ีเนนโครงสรางหลักไวยากรณเปน
สำคัญ (grammar translation) ซ่ึงเปนวิธีดั้งเดิมท่ีใชมาตลอด ไมวาครูจะรุนใหมหรือเกาก็ตาม"  
 "ระบบการเรียนการสอน เราปฏิเสธไมไดวาเรามุงเนนเพ่ือใหเด็กสอบผาน แปลวาวิธีการสอนก็จะเหมือน
การติว พอมันเนนตรงน้ันเม่ือไร มันไมไดเนนกระบวนการฝกใชภาษา ตองทอง ตองจำ" 
(https://www.bbc.com/thai/thailand-46093794) 
 ความเห็นดังกลาวสอดคลองกับความเหน็ของ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป (2561) ท่ีหนังสือพิมพบางกอก
โพสตไดอางวาใหสัมภาษณเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษของไทยที่เนนที่ความถูกตองและความจำมากกวาการ
สื่อสาร ทำใหนักเรียนไทยสวนใหญไมสามารถที่จะสื่อสารเปนภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ เขายอมรับวา 
แมคนไทยจะเรียนภาษาอังกฤษเปนเวลา 12 ป ในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แตเม่ือจบออกมาแลว สวนใหญ
ไมสามารถท่ีจะสื่อสารเปนภาษาอังกฤษได ซ่ึงเปนอุปสรรคหลักในการแขงขันระดับนานาชาติ  
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ภาพประกอบ 1 8 ป ทกัษะภาษาองักฤษชาวไทยอยูในอันดบัใดของโลก 

จาก https://www.bbc.com/thai/thailand-46093794 5 November 2018 (สืบคนเม่ือ 5 ตุลาคม 2562) 
 จากการศึกษาพบวาตัวแปรที่สงอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนที่สนใจและมี
การศึกษาอยางแพรหลาย ไดแก วิธีการเรียน (Learning Approaches) John B. Biggs and Ross Tefler (1987 : 
149-500) ไดกลาวถึงวิธีการเรียนวา หมายถึง วิธีที่ผูเรียนใชในการเรียนรู วิธีเหลานี้เกิดจากการเชื่อมโยงของ
แรงจูงใจและกลวิธีท่ีใชในการเรียน โดยท่ีแรงจูงใจของผูเรียนจะมีอิทธิพลตอการเลือกใชกลวิธีในการเรียน วิธีการ
เรียนที ่ต างกันจะนำไปสู ผลการเรียนที ่แตกตางกัน Biggs and Tefler (1987) ได อธ ิบายความหมายของ 
กระบวนการเรียนรูแบบลึก กับกระบวนการเรียนรูแบบตื้นเอาไววา กระบวนการเรียนรูแบบลึก เปนการเรียนรูท่ี
อาศัยแรงจูงใจภายใน (Intensive motivation) ในการทำงานท่ีตองใชวิธีการท่ีเปนเหตุเปนผล โดยมีความพึงพอใจ
ที ่จะเรียนรู ในสิ ่งใดสิ ่งหนึ ่ง เปนการคนหาอยางมีความหมายโดยการอานอยางมากและจนกวาจะเขาใจ มี
ความสัมพันธกับความรูท่ีเคยไดรับมากอน 
  สวนกระบวนการเรียนรูแบบตื้น เปนการเรียนรูท่ีอาศัยแรงจูงใจภายนอก (Extensive motivation) โดยท่ี
ผูเรียนจะมีการเรียนรูตามท่ีกำหนดใหหรือตามเปาหมาย เปนวิธีการเรียนท่ีจำกัดเปาหมายท่ีเห็นวาจำเปน และใช
การจำสิ่งที่เรียนในชั้นตามปกติ การระลึกแตเหตุผลที่ถูกตองที่ไดจากการบรรยาย ผูเรียนมีความเขาใจเฉพาะท่ี
ตองการ ตามวัตถุประสงคเฉพาะดานท่ีจัดให 
  ความแตกตางระหวางกระบวนการเรียนรูแบบลึกและแบบตื้น ท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจนคือ ความลึกของ
กระบวนการ ที ่ผ ู  เร ียนจะมีทักษะการเรียนรู ต างกัน ซึ ่ง Huang and Bonzon (1995) ได อธ ิบายเอาไววา 
กระบวนการเรียนรูแบบลึก ผูเรียนตองคนหาใหชัดเจนวามีอะไรซอนอยูภายในตัวผูเรียน มีกระบวนการ ลำดับขั้น
และวิธีการคิด ท่ีนำไปสูวิธีการในการปญหา ขณะท่ีกระบวนการเรียนรูแบบตื้น ผูเรียนไดมีการเรียนรูอยางกวาง ๆ 
และไดความเขาใจตามท่ีไดรับการอธิบายหรือบอกกลาว 
  กระบวนการเรียนรูแบบลึกเปนความละเอียดของกระบวนการ เขาถึงในรายละเอียดของเน้ือหาการเขาถึง
ขอมูลของกระบวนการเรียนรูแบบลึกจึงกระทำไดมากกวากระบวนการเรียนรูแบบตื้น การเขาถึงขอมูลจำนวนมาก
กระทำไดดีในผูเรียนท่ีมีกระบวนการเรียนรูแบบลึก แตถาเน้ือหาท่ีเรียนรูมีปริมาณมากและไมมีความซับซอน ผูท่ีมี
กระบวนเรียนรูแบบลึกก็จะเสียเวลาในการคนความาก และไดขอมูลท่ีไมจำเปนจำนวนมากเชนเดียวกัน ดังน้ันการ
ออกแบบการเรียนการสอนจึงยากท่ีจะทำใหเหมาะสมกับผูเรียนท่ีมีกระบวนการเรียนรูลึก ขณะท่ีผูมีกระบวนการ
เรียนรูตื้นสามารถใชวิธีการสอนในแบบใดก็ได เพราะผูเรียนจะสนใจในเน้ือหากวาง ๆ และจำในสิ่งท่ีจัดใหเปนหลัก
โดยไมลงลึกไปในรายละเอียดของเน้ือหาน้ัน  
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 Spenser (1988) สรุปแนวคิดของทฤษฎีกระบวนการเรียนรูในแบบลึกและแบบตื้นวา ทฤษฎีน้ีสนับสนุน
แนวคิดท่ีวา การท่ีคนเราจำและเรียนรูสิ่งตาง ๆ  อยางมีความหมายได เกิดจากการเรียนรูท่ีเปนกระบวนการมากกวา
การกระตุนใหเกิดการเรียนรู โดยกระบวนการจะมีหลายระดับตามสิ่งเราท่ีกระทำ โดยไดแบงวิธีการเรียนเปน 3 วิธี
คือ 1) วิธีการเรียนแบบผิวเผิน (Surface Approach) หมายถึง วิธีการเรียนท่ีผูเรียนศึกษาโดยการทองจำเพียงเพ่ือ
ตองการรางวัลตอบแทนภายนอก อาทิเชน การสอบผาน 2) วิธีการเรียนแบบรูลึก (Deep Approach) หมายถึง 
การเรียนโดยการอานหนังสือมาก การเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนกับบริบทภายนอกและพยายามทำความเขาใจกับ
บทเรียนที่อานเพื่อใหทราบเนื้อหารายละเอียดในเรื่องที่ตนสนใจ และ 3) วิธีการเรียนแบบใฝสัมฤทธ์ิ (Achieving 
Approach) หมายถึง รูปแบบการศึกษาหาความรูที่ผูเรียนสามารถจัดระบบการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ แบง
เวลาในการเรียนไดอยางเหมาะสม มีการวางแผนลวงหนา ท้ังน้ีเพ่ือมุงหวังจะไดเกรดในระดับสูง 
 วิธีการเรียนเปนปจจัยสำคัญท่ีสงผลตอความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยวิธีการเรียนแตละวิธีจะ
นำไปสูผลการเรียนภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกัน และวิธีการเรียนของผูเรียนแตละคนสามารถเปลี่ยนแปลงและสราง
ขึ้นใหมได สาเหตุที่ทำใหผูเรียนประสบความสำเร็จหรือความลมเหลวในการเรียน มีทั้งเกิดจากพันธุกรรม ฐานะ
เศรษฐกิจและสังคมของผูปกครอง และเกิดจากคุณลักษณะของผูเรียนหลายประการ เชน แรงจูงใจ พ้ืนฐานความรู 
ทักษะการเรียน เปนตน แสวง ทองปาน (2544) ไดสรุปวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละบุคคลขึ้นอยู กับ
องคประกอบทางดานสติปญญาและความสามารถทางสมองรอยละ 50-60 ขึ ้นอยู กับความพยายามและวิธี
การศึกษารอยละ 30-40 และขึ้นอยูกับโอกาสและสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ อีกรอยละ 10-15 และพบวานิสัยทางการเรียน
และวิธีการเรียน ทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู เรียนแตละคนแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจ ัยของ 
Brownman (1965 : 8 cited in แสวง ทองปาน (2544: 3) ไดสรุปผลการวิจัยของเขาวา วิธีการเรียนหรือ
พฤติกรรมการเรียน เจตคติของผูเรียน เปนองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และ
สอดคลองกับ Hildreth (1966 : 424) ซึ่งกลาววา สาเหตุที่ทำใหเด็กฉลาดจำนวนหนึ่งไมประสบผลสำเร็จในการ
เรียน เนื่องมาจากมีนิสัยทางการเรียนไมดี ขาดการวางแผนการทำงานที่ดีและไมรูจักใชเวลาในการเรียนอยาง
ถูกตองและเหมาะสม ผูเรียนท่ีเรียนดีน้ัน จำตองมีนิสัยทางการเรียนท่ีดี ไมจำเปนตองเปนคนท่ีมีสติปญญาเฉลียว
ฉลาดมาก แตตองเปนคนท่ีรูจักวิธีเรียน และวิธีการทำงานใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพ  
 การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ถือวาเปนระดับการเรียนท่ีมุงเนนใหผูเรียนสามารถนำความรูท่ีมีเฉพาะทาง
ไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคต เกษม วัฒนชัย (2545) ไดกลาวถึงการศึกษาในยุคโลกาภิวัตนวา บัณฑิตท่ี
มหาวิทยาลัยผลิตออกมานั้น นอกเหนือจากความรูในสาขาที่เรียนมาแลว บัณฑิตที่จบออกมาจะตองมีความรู
ภาษาตางประเทศอยางนอยหนึ่งภาษา ซึ่งการใหความสำคัญของภาษาอังกฤษในผูเรียนระดับอุดมศึกษานี้ ปราณี 
กุลละวณิชย, 2548 : 27) ใหความเห็นวา “แมในระดับอุดมศึกษาที่คาดหวังกันมากวาจะเรียนดีแตก็ยังไมดี
เทาท่ีควร ท่ีเรียนเอกภาษาอังกฤษก็มีท่ีเรียนไดดีบาง แตไมท้ังหมด สาขาอ่ืนท่ีไดเรียนภาษาอังกฤษก็ไมคอยไดอะไร 
เพราะไมมีทักษะการพูดกับการฟงรวมไปถึงคนไทยไมคอยมีโอกาสจะฝกภาษาอังกฤษเทาท่ีควร” 
 จากท่ีกลาวมาขางตน และจากประสบการณตรงของผูวิจัย ซ่ึงเปนท้ังผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษาของนิสิต 
ทั้งในอดีตและปจจุบัน พบวา พฤติกรรมการเรียนและวิธีการเรียนของนิสิต เปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญ
และสงอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ผูเรียนสวนใหญยังประสบปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากยังขาดแนวปฏิบัติในการเรียนที่ถูกตองเหมาะสม ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงตองการที่จะศึกษาพฤติกรรมและ
วิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับสูง เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
ที่ผูเรียนเหลานี้ประพฤติปฏิบัติแลวนำไปสูการประสบความสำเร็จในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของตนเองตามท่ี
คาดหวัง จากเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่กลาวมาทั้งหมด ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวคิดการ
วิจัย ดังน้ี 
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงของมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือนำผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการใหขอเสนอแนะแกผูปกครอง ครูอาจารย ตลอดจนผูเก่ียวของ
ไดนำไปประยุกตใชในการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดอีกทางเลือกหน่ึง 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 1. เปนแนวทางสำหรับอาจารยสอนภาษาอังกฤษในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และ
สงเสริมใหนิสิตมีรูปแบบการเรียนท่ีจะนำไปสูผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาอังกฤษท่ีนาพึงพอใจของทุกฝาย 
 2. เปนแนวทางสำหรับผูเรียนและผูเกี่ยวของในการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนและวิธีการศึกษา
ภาษาอังกฤษของผูเรียนใหประสบความสำเร็จมากขึ้น 
 3. เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตอไป 
 

วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีตัวผูวิจัยเปนเครื่องมือหลัก โดยใชเครื่องมือประกอบการวิจัยไดแก 1) แบบ
บันทึกภาคสนาม เปนการจดบันทึกขอมูลแบบละเอียดครอบคลุม แบงแยกระหวางสวนท่ีเปนขอมูล กับสวนท่ีเปน
ความคิดเห็นของผูวิจัยไวคนละดานของกระดาษจดบันทึก โดยจัดทำดัชนีขอมูลสำหรับบันทึกภาคสนามไปพรอม ๆ 
กับการเก็บขอมูลดวยการสังเกตแบบไมมีสวนรวมท้ังในชั้นเรียน 3 คร้ัง และนอกชั้นเรียนตามโอกาสท่ีเหมาะสมเพ่ือ
สังเกตพฤติกรรมและวิธีการเรียนของนิสิตกลุมตัวอยาง 2) แบบบันทึกการสัมภาษณชนิดก่ึงโครงสรางสำหรับนิสิต 
และแบบบันทึกการสัมภาษณแบบเจาะลึกสำหรับอาจารยอาวุโสผูสอน 1 ทาน และอาจารยท่ีปรึกษา 1 ทาน โดย
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การบันทึกเสียงการสัมภาษณ เพื่อเก็บรายละเอียดสำหรับการวิเคราะห และสรุปขอมูลในอันดับตอไป การเก็บ
รวบรวมขอมูลไดกระทำท้ังภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ซ่ึงเปนนิสิตชั้นปท่ี 4 ภาคการศึกษาสุดทาย สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตลอด 7 ภาคการศึกษาท่ีผานมามากกวา 3.50 ขึ้นไป จำนวน 6 คน เปน
นิสิตชาย 2 คน และนิสิตหญิง 4 คน นำขอมูลที ่ไดมาสรางขอสรุปชั่วคราว กอนทำการวิเคราะหขอมูลตาม
กระบวนการตรวจสอบและวิธีวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือสรางขอสรุปและใหขอเสนอแนะตามลำดับ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 เมื ่อทำการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาโดยใชขอมูลที ่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมและวิธีการเรียน
ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางท้ังในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ตลอดจนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนิสิตกลุม
ตัวอยางเปนรายบุคคล วิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมและวิธีการเรียนรวมทั้งพฤติกรรมดานอ่ืนๆ เชนในดาน
แรงจูงใจในการเรียน ดานความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนและในดานการมี
ปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลรอบขาง อันเปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกอาจารยอาวุโสผูสอนท่ี
ใกลชิด คุนเคยและมีประสบการณในการสอนหลากหลายวิชาท่ีนิสิตกลุมตัวอยางตองลงทะเบียนเรียนตั้งแตชั้นปท่ี 
2 จนถึงปจจุบัน ประกอบกับขอมูลอีกดานหนึ่งซึ่งไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกอาจารยที่ปรึกษาของกลุม
ตัวอยางซ่ึงมีความเอาใจใสดูแลนิสิตกลุมน้ีอยางใกลชิดมาตั้งแตชั้นปท่ี 1 จนถึงชั้นปท่ี 4 ซ่ึงผลการตรวจสอบขอมูล
จากท้ัง 3 ฝายดังกลาว รวมท้ังจากการสังเกตแบบไมมีสวนรวมของผูวิจัย ปรากฏผลสอดคลองตองกันในทุกดานดัง
แสดงในภาพประกอบ 2 ดังน้ี 

 
ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธสอดคลองของขอมูลภาคสนามที่ไดจากการสัมภาษณนิสิต  

อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรกึษา และจากการสังเกตของผูวิจยั 
 

 นอกจากน้ี เม่ือวิเคราะหขอมูลซ่ึงไดจากการสัมภาษณแบบสามเสา และการสังเกตแบบมีสวนรวม ผูวิจัยได
จัดกลุมของขอสนเทศในขอมูลท่ีไดรับมา เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ท่ีเปนรหัสหลัก รหัสยอย 
และรหัสเสริม โดยสรางแผนภูมิเครือขายแสดงการเชื่อมโยงดวยโปรแกรมสำเร็จรูป ดังน้ี  
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ภาพประกอบ 3 แผนภูมิเครือขาย (Network) เม่ือเช่ือมโยงความสัมพันธของขอมูลปจจัยตาง ๆ  

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในระดบัสูงของนิสิต 
 

 จากแผนภูมิ ไดกลุมปจจัยหลัก 5 ประการท่ีสงผลตอสัมฤทธ์ิผลระดับสูงทางการเรียนภาษาอังกฤษ ไดแก 
ปฏิสัมพันธทางสังคม บุคลิกภาพภายในของผูเรียน บุคลิกภาพภายนอกของผูเรียน ทักษะทางภาษาองักฤษ 
และกลวิธีในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิต โดยท่ีปฏิสัมพันธทางสังคมท่ีดีกับอาจารยผูสอน, อาจารยท่ีปรึกษา, 
เพ่ือน และสมาชิกทุกคนในครอบครัวยอมสงผลตอการกอรูปบุคลิกภาพภายในท่ีเอ้ือตอการศึกษาเลาเรียนอันไดแก 
ทัศคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษ แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ความรับผิดชอบสูงตอการเรียนของตน และ
การมีสมาธิท่ีดีในการเรียนอันเน่ืองมาจากการใชอิทธิบาทสี่ ซ่ึงแสดงออกทางพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพภายนอกของ
บุคคลอันไดแก การศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง การบริหารเวลาอยางเหมาะสม การวางแผนการเรียนการสอน การ
ทำงานทุกชิ้นดวยความละเอียดรอบคอบระมัดระวัง ความกระตือรือรนในการเรียน การเรียนอยางมีความสุข การ
ซักถามเม่ือไมเขาใจ และการมีสวนรวมในชั้นเรียนอยางสม่ำเสมอ เชน การเขาเรียนทุกคร้ัง/เกือบทุกคร้ัง การรวม
อภิปราย หรือทำกิจกรรมตาง ๆ  ในชั้นเรียน เปนตน ซึ่งพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพภายนอกที่กลาวมาทั้งหมดนี้จะ
ชวยใหผูเรียนเกิดทักษะระดับสูงในการใชภาษาอังกฤษ ทำใหสามารถเชื่อมโยงความคิดหลักของเนื้อหาบทเรียน 
สามารถวิเคราะหโครงสรางทางภาษาไดดี สามารถอานจับใจความโดยรูจักใชเทคนิคการเดาคำศัพทจากบริบทของ
เนื ้อหาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการฝกการนำวิธีการเหลานี ้มาใชบอย ๆ ประกอบกับการที ่ผูเรียนมีพ้ืน
ฐานความรูทางภาษาอังกฤษท่ีแข็งแรงมากอนจากการเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 ปจจัยทั ้ง 4 ประการขางตนมีความสัมพันธทั ้งทางตรงและทางออมกับการใชกลวิธีทางการเรียน
ภาษาอังกฤษท้ัง 3 รูปแบบ ไดแก การเรียนแบบผิวเผิน การเรียนแบบรูลึก และการเรียนแบบใฝสัมฤทธิ์ อันจะ
สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงของนิสิต 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัย สรุปผลไดดังน้ี 
 1. นิสิตขั ้นปที ่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษที ่มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในระดับสูง ใชกลวิธีการเรียน
ภาษาอังกฤษแบบรูลึกมากท่ีสุด รองลงไปไดแก กลวิธีการเรียนแบบใฝสัมฤทธ์ิและกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษแบบ
ผิวเผินตามลำดับ 
 2. เมื่อศึกษาเปรียบเทียบองคประกอบตางๆ ของขอมูลระหวางเพศ พบวานิสิตชายและหญิงที่มีพ้ืนฐาน
ครอบครัว มีแรงจูงใจ มีความรับผิดชอบตอการเรียนในระดับเดียวกัน และมีพ้ืนฐานความรูในภาษาอังกฤษกอนเขา
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาใกลเคียงกัน จะใชกลวิธีในการเรียนภาษาอังกฤษไมแตกตางกัน 
 3. เมื่อทำการเทียบเคียงพฤติกรรมและวิธีการเรียนของนิสิตชายและหญิงที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษในระดับสูง จากขอมูลภาคสนามเขากับแนวคิดทฤษฎี โดยวิเคราะหความคลายคลึง ความแตกตาง 
และระดับความถี่ในการแสดงพฤติกรรม พบวา 
   3.1 นิสิตชายและหญิงมีพฤติกรรมและวิธีการเรียนแบบผิวเผินที่คลายคลึงกัน 3 รูปแบบไดแก 
การไมเชื่อมโยงเนื้อหาบทเรียนในบางครั้ง การเรียนเพียงเพื่อใหสอบผาน และการเรียนใหสำเร็จโดยเร็วเพื่อจะได
งานท่ีดีและคาตอบแทนเปนท่ีนาพอใจ ในสวนที่แตกตางกันไดแก นิสิตหญิงอาจจะใชวิธีการทองจำโดยไมเขาใจเปน
ครั้งคราว สวนนิสิตชายจะใชวิธีการอานทำความเขาใจตามตัวอักษรที่ปรากฏโดยเปดหาคำศัพทใหมเกือบทุกคำ
ในขณะอาน 
   3.2 นิสิตชายและหญิงมีพฤติกรรมและวิธีการเรียนแบบรูลึกที่คลายคลึงกัน 7 รูปแบบ ไดแก 
การทำความเขาใจในเนื้อหาหลัก การเชื่อมโยงความคิดและเหตุผล การอานภาษาอังกฤษมากและอานหมดทุก
ประเภท เรียนภาษาอังกฤษเพราะชอบและสนใจที่จะเรียน ตองการพัฒนาตนเองดวยการศึกษาเพิ่มเติม และการ
ซักถามเมื่อไมเขาใจบทเรียน โดยที่นิสิตหญิงมีพฤติกรรมและวิธีการเรียนทั้ง 7 รูปแบบเกิดขึ้นถี่มากกวานสิติชาย 
ยกเวนการซักถามเม่ือไมเขาใจบทเรียน สวนรูปแบบพฤติกรรมและวิธีการเรียนแบบรูลึกที่แตกตางกัน ไดแกการท่ี
นิสิตหญิงมีการวิเคราะหโครงสรางทางภาษารวมดวยในขณะอานเน้ือเร่ืองภาษาอังกฤษอันเปนพฤตกิรรมและวิธีการ
เรียนท่ีไมปรากฏในนิสิตชาย 
  3.3 นิสิตชายและหญิงท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมีพฤติกรรมและวิธีการเรียนแบบใฝสัมฤทธิ์
ที่คลายคลึงกัน 6 รูปแบบ คือ การบริหารเวลาอยางเหมาะสม การจดบันทึกขอมูลจากแหลงตาง ๆ  การอานและทำ
ความเขาใจเน้ือหาบทเรียน โดยการเนนขอความสำคัญ การรูจักวางแผนการเรียนการสอบ การเขียนตอบขอสอบ
อยางระมัดระวัง และการทำงานที่ไดรับมอบหมายอยางละเอียดรอบคอบ โดยมีความแตกตางทางพฤติกรรมและ
วิธีการเรียนแบบใฝสัมฤทธ์ิระหวางเพศท้ัง 2 เพียงประการเดียว ไดแก การท่ีนิสิตชายมุงเรียนเพ่ือใหไดเกรดระดบัสงู 
ในขณะท่ีนิสิตหญิงไมไดเนนในเร่ืองดังกลาวมากนัก 
   3.4 พฤติกรรมและวิธีการเรียนของนิสิตที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับสูงซึ่งพบจากขอมูล
ภาคสนามนอกเหนือจากกรอบแนวคิดในการวิจัย มี 13 รูปแบบ ไดแก สมาธิที่ดีในการเรียน สัมพันธภาพที่ดีกับ
อาจารยผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษา สัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือน ทักษะทางภาอังกฤษในระดับสูง ทัศนคติท่ีดีตอการ
เรียนภาษาอังกฤษ การมีความสุขกับการเรียน การมีความรับผิดชอบสูงตอตนเอง แรงจูงใจในการเรียน ความ
กระตือรือรนในการเรียนพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่แข็งแรง แรงสนับสนุนทางครอบครัว บุคลิกภาพภายในของ
ผูเรียนและการจัดสภาพแวดลอมดวยตนเองใหเอ้ืออำนวยตอการเรียนรู โดยรูปแบบพฤติกรรมประการหลังสุดน้ีจะ
ปรากฎเฉพาะในเพศหญิง 
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 4. เมื่อทำการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา ขอมูลที่ไดจากนิสิตกลุมตัวอยาง จากอาจารยอาวุโสซึ่งเปน
ผูสอนและจากอาจารยที่ปรึกษาซึ่งดูแลทั้งในดานการเรียนและการใหคำปรึกษาแนะนำในดานอื่น ๆ  ทั่วไปอยาง
ใกลชิดมาตลอดชวงเวลาที่นิสิตเรียนอยูในมหาวิทยาลัย พบวา ขอมูลทั้ง 3 ดานมีความสอดคลองตองกันทั้งหมด 
รวมท้ังยังตรงกับขอมูลท่ีมาจากการสังเกตแบบไมมีสวนรวมของผูวิจัยเองดวย 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยดังกลาว มีประเด็นสำคัญท่ีผูวิจัยไดนำมาอภิปราย ดังน้ี 
 1. จากผลการวิจัยที่พบวา นิสิตชั้นปที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง           
มีกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษแบบรูลึกและแบบใฝสัมฤทธ์ิมากกวากลวิธีการเรียนแบบผิวเผิน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ
นิสิตที่มีความสามารถและผลสัมฤทธิ์สูงในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถเขาใจความคิดหลักของเนื้อหาที่เรียน 
รูจักเชื่อมโยงเนื้อหาที่เคยเรียนรูกับเนื้อหาใหมในรายวิชาตอ ๆ  มาไดอยางเปนเหตุเปนผลกัน รูจักใชวิธีการคิดใน
ระดับสูงอันไดแก การวิเคราะห การสังเคราะห และบูรณาการเน้ือหาสาระเพ่ือการนำมาใชกับบริบทท่ีแตกตางได
อยางกลมกลืนสมเหตุสมผล สวนในการอานนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์สูงทางการเรียนภาษาอังกฤษ จะไมเพียงแตมี
ความสามารถในระดับท่ีรูความหมายของคำและประโยคอันจะนำไปสูวิธีการเรียนแบบผิวเผินเทาน้ัน แตจะรูจักการ
เดาความหมายของคำจากการทำความเขาใจสถานการณตาง ๆ  ที่ปรากฎในเนื้อเรื่องโดยรวมไดทั้งหมด รวมท้ัง
สามารถคาดหมายผลลัพธหรือผลกระทบที่จะเกิดตามมา จึงสามารถจัดทำรายงานที่ไดรับมอบหมายและสามารถ
ตอบคำถามในขณะทำขอสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. จากการศึกษาท่ีพบวาพฤติกรรมและวิธีการเรียนท้ังแบบรูลึก และแบบใฝสัมฤทธ์ิของนิสิตชายและหญิง
ซ่ึงมีความคลายคลึงกันเปนสวนใหญ แตนักศึกษาหญิงมีระดับความถี่ในการเกิดพฤติกรรมเหลาน้ันมากกวานักศึกษา
ชาย อาจเนื่องมาจากอุปนิสัยสวนตัวและธรรมชาติของเพศหญิง ประกอบกบัความสนใจทางดานภาษาของเพศชาย
และหญิงท่ีมีความแตกตางกันในรายละเอียด เน่ืองจากภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนใดก็ตาม มีความละเอียดออนในเชงิ
โครงสรางทางภาษา และสลับซับซอนในเชิงบริบทของการนำไปใชท้ังในภาษาพูดและภาษาเขียน เพศหญิงจึงมักจะ
สามารถเรียนรูภาษาไดรวดเร็วและใชภาษาไดคลองแคลวกวาเพศชาย อยางไรก็ตาม นิสิตชายมักจะมีภาวะผูนำใน
ตนเองเหนือกวาเพศหญิงในบางเร่ือง เชน การกลาซักถามเม่ือไมเขาใจหรือการเปนผูนำอภิปรายในชั้นเรียน เปนตน 
 3. ผลการศึกษาพบวา นิสิตทั้งชายและหญิงสามารถใชทักษะการพูดภาษาอังกฤษในระดับใชงานไดดีมาก 
แตยังคงใชไวยากรณภาษาอังกฤษในการพูดผิดพลาดอยูเสมอ โดยเฉพาะในเพศชายจะเกิดขึ้นถี่และผิดพลาดใน
จุดสำคัญๆ เช น การใช tense และการใช part of speech ซึ ่งอาจทำใหการสื ่อความหมายไมเป นไปตาม
วัตถุประสงคท่ีตองการ ท้ังน้ีนาจะเน่ืองมาจากความสับสนทางวัฒนธรรมในภาษาแมกับภาษาท่ีสอง (first language 
interference) โดยการนำโครงสรางและไวยากรณในภาษาแมมาเทียบเคียงขณะสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ เชน It 
makes my hair not dirty. แทนการใชประโยคท่ีถูกตองวา It keeps my hair from dirt. หรือ It keeps my hair 
always clean. และใชวลี “animal store” แทนคำวา “pet shop” ที่ตนนึกไมออกในขณะสื่อสาร สวนนิสิตหญิง
มักจะแกปญหาเดียวกันน้ีดวยการอธิบายคำศัพทดังกลาวดวยวลี “a place for selling pets” เปนตน 
 4. จากขอมูลภาคสนามที่พบวา ปฏิสัมพันธทางสังคมทั้งในสถานศึกษาและภายในครอบครัวเปนปจจัย
สำคัญประการหนึ่งซึ่งนำไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง ยอมเปนสิ่งชี้ชัดวาระบบอาจารยท่ี
ปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานคุณภาพในระดับอุดมศึกษา ผนวกกับการดูแลเอาใจใสของอาจารยผูสอน
อยางใกลชิด จดจำอุปนิสัย จุดออนจุดแข็งของนิสิตแตละคนที่ตนรับผิดชอบอยางสม่ำเสมอ และสามารถให
คำปรึกษาทางวิชาการ ตลอดจนชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตนและการปรับตัวท้ังดานการเรียน ความรับผิดชอบ การ
ฝกฝนตนเอง และการเสริมแรงจูงใจในการเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ของอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูสอน จะชวย
ใหนิสิตเดินทางไปสูจุดหมายปลายทางไดอยางอบอุนใจ มั่นใจ และมั่นคงในอารมณ ทำใหเกิดความมุมานะ เพียร
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พยายามในการเรียน และเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ไปไดดวยดี ดวยเทคนิค“ความใกลชิดพิชิตปญหาการเรียน” ของ
คณาจารยผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย เชนเดียวกับความสัมพันธอันดีกับเพ่ือนท่ีรวมเรียนท้ังรุนพ่ี รุนนอง และรวมรุน
เดียวกัน ยอมกอใหเกิดความเอื้ออาทรชวยเหลือเกื้อกูลตอกัน อีกทั้งยังเปนกำลังใจและการเสริมแรงในการเรยีน
ใหแกกันและกันจนสามารถบรรลุวัตถุประสงคไปพรอม ๆ กันในท่ีสุด ท้ังน้ีโดยไดรับการกระตุนสนับสนุนจากบุคคล
สำคัญภายในครอบครัวเปนพื้นฐานสำคัญในอันที่จะชวยใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนและการใชความเพยีร
พยายามอยางสูงสุดของผูเรียน 
 5. ผลการวิจัยที่ไดจากขอมูลภาคสนามมีลักษณะในเชิงบวกเปนสวนใหญ เนื่องจากกลุมตัวอยางที่นำมา
ศึกษาเปนผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง เม่ือลองเปรียบเทียบกับพฤติกรรมและวิธีการ
เรียนของนิสิตท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษในระดับต่ำ (มีเกรดเฉลี่ยสะสมตัง้แต 2.40 ลงไป) ดูแลวก็พบวา
วา นิสิตกลุมน้ีจะเลือกใชกลวิธีการเรียนแบบผิวเผิน น่ันคือใหเวลากับการเรียนและการทบทวนบทเรียนเพียงเล็กนอย 
ตั้งใจเรียนเพียงชวงสั้นๆ เพ่ือจดจำขอมูลไวเขียนตอบขอสอบ เพียงเพ่ือใหสอบผานยอมรับความคิดเห็นตาง ๆ แมจะ
ไมเขาใจก็ตาม ใชความพยายามในการเรียนเพียงเล็กนอยเพียงเพ่ือใหจบหลักสูตร และมีงานทำมีเงินเดือนเปนท่ีนา
พอใจ เม่ือประสบปญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษไมวาจะเปนทักษะการพูดหรือการเขียนก็ตาม นิสิตท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษในระดับต่ำนาจะมีแนวโนมท่ีจะเลือกใชการสื่อสารแบบแปลคำตอคำ หรือเปนการพูดหรือ
การเขียนที่เรียงคำ กลุมคำ หรือประโยคตามแบบการพูดและโครงสรางไวยากรณในภาษาแมเชน “My mother 
looks have happiness.” (แมของขาพเจาดูมีความสุข) แทนประโยคท่ีถูกตองวา “My mother looks happy.” 
 การสื่อสารอีกรูปแบบหน่ึงท่ีจะพบไดบอยคร้ังในกลุมนิสิตท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษในระดับต่ำ 
ก็คือ การใชวิธีสลับภาษาระหวางภาษาแมกับภาษาท่ีสองในระดับคำ หรือกลุมคำ เชน คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท 
คำวิเศษณ คำบุพบท หรือคำสันธาน เชน My teacher สั่งรายงานเพ่ิมอีก 1 ชิ้น She ทำให I เครียดจัด จน can’t 
sleep ท้ังคืน เน่ืองจากไมอาจสื่อประโยคภาษาอังกฤษท่ีถูกตองไดวา My teacher assigned one more report. 
She made me get so much stress that I couldn’t sleep all night. เปนตน 
 จึงอาจสรุปไดอีกนัยหนึ่งวา ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่แตกตางกัน จะมี
พฤติกรรมวิธีการเรียน และวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษในรูปแบบท่ีแตกตางกันดวย 
 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
ขอเสนอแนะสำหรับผูปกครอง 
 1. การสนับสนุนในเร่ืองการเรียนจากทางครอบครัวและอุปนิสัยท่ีดีในการเรียน เปนปจจัยท่ีสำคัญท่ีทำให
นิสิตเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูงในการเรียน ซ่ึงอุปนิสัยท่ีดีดังกลาวตองไดรับการปลูกฝงสั่งสอนอบรมมาตั้งแตวัยเด็ก
ดวยวิธีการท่ีเหมาะสมตามวัย โดยจะตองไมเปนลักษณะของการเรงรัดอัดแนนเน้ือหาสาระมากเกินกวาท่ีเด็กจะรับ
ได โดยสิ่งท่ีควรปลูกฝงอันดับแรก ๆ ในชวง 2 ขวบปแรกนาจะไดแก การฝกใหเด็กรูจักรับผิดชอบในหนาท่ีเล็ก ๆ 
นอย ๆ และมีระเบียบวินัยในตนเองตั้งแตเยาววัย อันจะนำไปสูอุปนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา และ
ควบคุมตนเองไดอยางอัตโนมัต ิโดยไมเกิดความรูสึกวาตองฝนใจ หรือฝนความเปนตัวตนท่ีแทจรงของเขามากเกินไป 
ขอเสนอแนะสำหรับอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา  
 1. อาจารยผูสอนควรจัดโครงการใหนิสิตท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูงในการเรียนภาษาอังกฤษทำหนาท่ีเปนผูชวยสอนเสริม 
(tutor) ใหกับเพ่ือนๆรวมชั้นเรียน เพราะนอกจากจะเปนกลยุทธ์ิในการสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนตาม
แนวคิด”เพื่อนชวยเพื่อน” แลว ยังเปนการสงเสริมใหผูที่เรียนเกงไดแสดงศักยภาพทางภาษาอังกฤษไดอยางเต็ม
ความสามารถและเปนประโยชนตอกลุมเพ่ือน เปนการประสานประโยชนรวมกันท้ังสองฝาย ท้ังน้ีโดยอาจารยผูสอน
อาจเปนผูจัดประสบการณ กำหนดวัตถุประสงคและเนื้อหารวมกับนิสิตที่ทำหนาที่เปนผูชวยสอนเสริมในรูปแบบ
ของการรวมดวยชวยกัน ก็จะชวยทำใหโครงการน้ีบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งขี้น 
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 2. อาจารยผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษาควรใหความสำคัญกับการสรางบรรยากาศท้ังในชั้นเรียนและนอก
ชั้นเรียน เพ่ือสงเสริมใหเกิดปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางกลุมผูเรียนโดยผานการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีอาจารย
กำหนดให อาจเปนสวนหน่ึงของเน้ือหาบทเรียน หรือเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ เชน การแสดงละคร 
การโตวาที การแขงขันตอบปญหา การแขงขันรองเพลง โดยควรจะใหนิสิตเปนแกนหลักในการดำเนินงาน มี
อาจารยคอยใหคำปรึกษา ท้ังน้ีการไดทำงานรวมกันเพ่ือสูจุดมุงหมายปลายทางเดียวกันยอมกอใหเกิดสัมพันธภาพ
อันดีตอกันของสมาชิกภายในกลุม รวมท้ังไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการทำงานและอุปนิสัยใจคอซ่ึงกันและกัน
ไดอีกวิธีหน่ึง 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมโดยนำตัวแปรดานวิธีการสอนและวิธีการประเมินผลการเรียนการสอนของ
อาจารยเขามาศึกษารวมดวย 
  2. ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการใชวิธีการเรียนแบบผิวเผินของ
ผูเรียนในระดับอุดมศึกษาทั้งชองเอกชนและของรัฐ หรือศึกษาเปรียบเทียบระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชนรวมดวยก็ได 
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ทองถิ่นนิยมกับการปลุกกระแสฟุตบอลไทย 
 
Localism and the Boost of Trend for Thai Football Leagues. 
 
ผูวิจัย   ดร.ธีร  คันโททอง 

นิฤมล  หิรัญวิจิตรภรณ 
 

บทคัดยอ 
สำหรับฟุตบอลไทยแลวกระแสการเชียรฟุตบอลในสนาม ปจจุบันเปนเพียงกาวแรกที่กำลังเดินตามการ

พัฒนาฟุตบอลตามแบบฟุตบอลในตางประเทศ เพราะฉะนั้นพื้นฐานที่มั่นคงของสโมสรก็คือ แฟนบอล และแฟน
บอลที่จะอยูรวมทุกขรวมสุขกับสโมสรที่ดีที่สุดคือ กลุมทองถิ่นนิยม (Localism) ไมวาบอลจะแพหรือชนะ ไมวา
สโมสรจะเลื่อนชั้นหรือตกชั้น ไมวาทีมจะไดแชมปหรือไมไดแชมป แฟนบอลทองถิ่นนิยม (Localism) ก็จะยังคงอยู
และสนับสนุนสโมสรตอไป เพราะน่ันคือสโมสรของทองถิ่นของเขา การใหความสำคัญกับการพัฒนากลุมแฟนคลับ
โดยวางรากฐานท่ีกลุมคนในทองถิ่น จึงถือเปนกลยุทธท่ีสำคัญในการพัฒนาสโมสรฟุตบอลไทยในปจจุบัน เน่ืองจาก
ทุกสโมสรตางตระหนักเปนอยางดีวาการสนับสนุนของคนในทองถิ่นจะสามารถสรางพลังขับเคลื่อนในมิติตาง ๆ  เชน 
จำนวนผูชม รายไดของสโมสร งบประมาณจากสปอนเซอร กำลังใจของนักฟุตบอล และอ่ืน ๆ ใหกับสโมสรไดเปน
อยางดี ความสำเร็จของทีมทองถิน่ท่ีมีรากฐานแฟนบอลเปนคนทองถิน่ โดยใชหลักทองถิ่นนิยม (Localism) น้ันก็จะ
เปนประโยชนตอวงการฟุตบอลไทย และเปนประโยชนตอนักฟุตบอลไทยท่ีจะตองพัฒนาขึ้นตามการเปลี่ยนแปลง
และกระแสของฟุตบอลไทย คำกลาวท่ีวา “อยากเห็นบอลไทยไปบอลโลก” ก็คงอยูอีกไปไกลนับจากน้ีตอไป 
 
คำสำคัญ : ทองถิ่นนิยม, ฟุตบอลไทย 
 
Abstract 

In Thailand, a current trend of viewing football match is to be right at a football field 
or a stadium. This is considered the first step of a rising trend of football, following a western 
style. Therefore, a fundamental base to this development is football fans. The best potential 
football fanbase who provide a constant support to the teams are the group called ‘localism’. 
Whether the teams win or lose, on the rise or hit the low, succeed as a champion or not, the 
local fanbase or localism will always be supportive to their teams. This is due to the sense of 
belonging the local fanbase have for their teams. Therefore, it is important to that local 
fanbase system is properly supported. This is one of the key strategies to develop Thai 
football leagues. In the present, each league is well aware that local fanbase support is key to 
boost up and drive the leagues in many ways. For example, local support can increase the 
number of the football audiences, budget sponsorship and moral support to players and more. 
By the principal of localism, part of the local football league’s success is based on the support 
of the local fanbase. This produces a good and beneficial course to the trend of Thai football 
leagues as well as the players in these changing days. This is according to the famous Thai 
catchphrase “We want to see Thai Football leagues play global”. 

 
Keyword : Localism, Thai Football League  
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บทนำ 
ในบรรดากีฬาประเภทตาง ๆ แลว กีฬาฟุตบอลนับวาเปนกีฬาท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดชนิดหน่ึงจากคน

ท่ัวทุกมุมโลก ซ่ึงอาจเปนเพราะกฎกติกาของกีฬาฟุตบอลน้ันมีความเขาใจงาย ไมซับซอน และมีอุปกรณในการเลน
ไมมากนัก แทบทุกคนไมวาชายหรือหญิงตองเคยเลนกีฬาฟุตบอลมาแมวาอาจถูกบังคับใหเลนในรายวิชาบางตั้งแต
เล็กจนโต แตน้ันกลับเปนผลดีสำหรับกีฬาฟุตบอล เปนพ้ืนฐานของการดูกีฬาฟุตบอลและทำใหเขาใจในกฎกติกาได
งายขึ้นและจินตนาการแบบมีสวนรวมในกีฬาชนิดไดงายขึ้นนัก ทำใหฟุตบอลเปนกีฬาท่ีมีเสนหและเปนท่ีนิยมอยาง
กวางขางในสังคมไทยไดไมยาก คนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยสามารถเขากีฬาชนิดนี้ได จะเห็นไดจากรายงานผลการ
สำรวจการเขารวมกิจกรรมออกกำลังกาย เลนกีฬา และดูกีฬาของประชากรในประเทศไทยของการกีฬาแหง
ประเทศไทย ในป พ.ศ. 2538 พบวา ประชากรท่ีมีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป ท่ีเลนกีฬาท่ัวประเทศ นิยมเลนกีฬาฟุตบอล
เปนอันดับหนึ ่ง คิดเปนรอยละ 32.6 และดูกีฬาฟุตบอล คิดเปนรอยละ 46.8 นับวาเปนอัตราที ่สูงที ่สุดเม่ือ
เปรียบเทียบกับกีฬาประเภทอ่ืน การกีฬาแหงประเทศไทย (ณัฐณิชา ภูโคกสูง, 2547:2) 

ในปจจุบันเองท่ีฟุตบอลไทยกลายเปนกระแส มีคนติดตามเชียรจำนวนมาก มีกลุมแฟนคลับเชียรกันอยาง
จริงจังไมตางไปกับฟุตบอลในตางประเทศเลย โดยเร่ิมตนอยางจริงจังในป พ.ศ. 2539 ท่ีผานมา สมาคมฟุตบอลแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ก็ไดจัดใหมีการแขงขันฟุตบอลระบบลีก โดยจัดการแขงฟุตบอลอาชีพขึ้นในป 
พ.ศ. 2539 โดยใชชื่อวา “การแขงขันฟุตบอลไทยแลนดลีก พ.ศ. 2539” อยางเปนทางการ การเกิดขึ้นของฟุตบอล
ลีกอาชีพน้ัน ทำใหแตละสโมสรตองเรงหากลุมแฟนคลบั เพ่ือทำหนาท่ีสนับสนุนสโมสร คอยใหกำลังใจสโมสรเม่ือลง
แขงขัน แตเน่ืองจากแตยังมีอีกหลายสโมสรยังเปนรูปแบบองคกรของรัฐหรือเอกชนอยู จึงสงผลใหมีกลุมกองเชียรท่ี
คอยติดตามสนับสนุนสโมสรมีจำนวนไมมากเทาท่ีควร แหลงรายไดท่ีสำคัญจึงมาจากงบประมาณของหนวยงานเปน
หลัก แทนที่จะมาจากกองเชียรตามท่ีสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภคาดหวังเอาไว (วรุตม 
โอนพรัตนวิบูล, 2553:5) แตอยางไรก็ตาม การยกระดับมาตรฐานฟุตบอลอาชีพขึ้นน้ัน จะนำไปสูการวางรากฐานสู
การเปนลีกฟุตบอลอาชีพไดอยางสมบูรณ และเพ่ิมความสนใจจากแฟนบอลท้ังประเทศใหไดรับความนิยมมากยิ่งขึ้น
แฟนบอลจึงเปนสวนสำคัญท่ีจะเปนในฐานแหลงเงินของแตละทีม ซึ่งจะสงผลใหคนดูมีอำนาจตอรอง มีความรูสึก
เปนเจาของทีม และเปนกำลังหลักในการผลักดันทีมฟุตบอลท่ีตนเองชื่นชอบและรักอยางแทจริงใหพัฒนาไดอยาง
ตอเน่ือง การแขงขันฟุตบอลจึงจะสามารถพัฒนาใหกลายเปนฟุตบอลอาชีพท่ีแทจริง  

ท้ังน้ีองคประกอบหน่ึงของความสำเร็จท่ีสำคญัอยางยิง่ในการแสดงใหเห็นถงึระดับความมากนอยของความ
นิยมชมชอบกีฬาฟุตบอล ก็คือ กองเชียรหรือแฟนคลับ อาจกลาวไดวา กลุมแฟนคลับเปนเหมือนดัชนีชี้วัดท่ีสำคัญ
ของระดับการพัฒนาฟุตบอลในประเทศก็วาได จากการแขงขันฟุตบอล “ไทยแลนด พรีเมียรลีก คร้ังท่ี 10” ไดเกิด
ปรากฏการณท่ีสำคัญของวงการฟุตบอลไทย เม่ือมีตัวแทนสโมสรฟุตบอลในรูปแบบจังหวัดเขามารวมแขงขันในลีก
สูงสุดของประเทศ โดยเฉพาะสโมสรฟุตบอลชลบุรี หรือ “ฉลามชล” ที่สามารถปลุกกระแสความเปนทองถิ่นนิยม 
(Localism) จนสามารถรวบรวมสมาชิกแฟนคลับเปนกลุมเปนกอนไดจำนวนมากใหเขามาชมและเชียรในสนาม
ฟุตบอลทุกครั้งที่สโมสรฟุตบอลชลบุรีลงแขงขัน ความยิ่งใหญของทีมชลบุรี กองเชียรน้ำเงิน-ฟา ของชลบุรี 
กลายเปน “ปรากฏการณใหม” เปนตัวอยางของสโมสรตาง ๆ  ที่เริ่มมองเห็นวา สโมสรของตนเองสามารถที่จะมี
แฟนบอลเขามาเชียรไดไมตางไปจากชลบุรี และไมตางไปจากสโมสรในตางประเทศคนเราไดตดิตามและเห็นภาพน้ัน
มาโดยตลอด จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา การพัฒนาวงการฟุตบอลของไทย ตองเร่ิมตนจากการวางระบบการแขงขัน
ฟุตบอลลีกอาชีพภายในประเทศใหเขมแข็งกอน เพื่อใหนักฟุตบอลสามารถยึดการเลนฟุตบอลเปนอาชีพไดอยาง
แทจริง และจะทำใหผูเลนตองพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเทาเทียมตางประเทศ และเปนการสรางแรงจูงใจใหเด็ก
รุนใหมหันมาเลนฟุตบอลอยางจริงจังตามแบบอยางจากรุนพ่ีท่ีประสบความสำเร็จไดจากกีฬาฟุตบอล ซ่ึงจะนำไปสู
การยกระดับมาตรฐานวงการฟุตบอลไทย และเปาหมายสูงสุดของคนไทยทุกคน คือ อยากเห็นฟุตบอลไทยไปบอล
โลกน่ันเอง แตท้ังน้ีปจจัยท่ีมีสวนสำคัญในการพัฒนาฟุตบอลและพัฒนาสโมสรฟุตบอลอยางยั่งยืนไดน้ัน ก็คือ กลุม
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แฟนคลับ ท่ีชวยสงแรงใจเชียรนักฟุตบอลของสโมสรท่ีตนเองรัก และแฟนคลับยังเปนกำลังสำคัญในการสรางรายได
ใหเปนกอบเปนกำแกสโมสร อีกท้ังยังเปนแรงดึงดูดใหสปอนเซอรตาง ๆ เขามาสนับสนุนสโมสรมากขึ้นดวยน้ันเอง 

ดังน้ันความเปนทองถิ่นนิยม (Localism) จึงมีสวนสำคัญเปนอยางยิ่งในการปลุกกระแสบอลไทยพรีเมียร
ลีกใหไดรับความนิยมและเปนปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอความรักและความภักดีของผูชมท่ีมีตอสโมสรฟุตบอลไทยลีก 
ซึ่งแฟนบอล หรือแฟนคลับนั้นเปรียบไดกับผูเลนคนท่ี 12 ของทีม เปนสิ่งที่สำคัญที่สุดของกีฬาฟุตบอลเลยก็วาได 
ยิ่งแฟนบอลเชียรเต็มท่ี นักฟุตบอลก็เลนไดอยางเต็มท่ี และก็จะมีเงินทุนสนับสนุน สโมสรเองก็จะมีความม่ันคงเพ่ิม
มากขึ้นตามลำดับ และน่ันก็จะเปนรากฐานและหนทางท่ีสำคัญ ในการท่ีจะใหวงการฟุตบอลไทยไดพัฒนาในระดับ
สากลตอไป 
 

แนวคิดเร่ืองทองถิ่นนิยม (Localism) 
คำวาทองถิ่นนิยม (Localism) มีผูรูหลายทานที่ไดอธิบายไวเพ่ือความเขาใจ ดังตอไปน้ี 

Merton (1957) ไดอธิบายความหมายของคำวา localism วาไมไดหมายความเฉพาะพื้นที่ ซึ่งมีอิทธพิล
ตอบุคคลเทาน้ัน แต localism มีอิทธิพลตอทุกสิ่งทุกอยางในชุมชนเลยและสวนใหญบุคคลในชุมชนจะทำตามคำสั่ง
และแบบอยางในชุมชน มีอยูเพียงสวนนอยมากท่ีทำตามคำสั่ง ทำตามแบบอยางภายนอกชุมชน เราสามารถกลาว
ไดวา Merton เปนบุคคลแรกที่ไดนำเอาแนวคิด localism มาใชศึกษาอางอิงความผูกพันของบุคคลในชุมชน 
แนวคิด localism ไดเร่ิมจากจุดท่ีปจเจกบุคคลมีแนวความคิดในเร่ืองสภาพแวดลอมของตนเองในรูปแบบจากสังคม
แคบ ๆ ไปสูสังคมที่กวางกวา โดยที่แนวคิด localism เนนที่ปจเจกบุคคลที่มีความเกี่ยวพันโดยตรงกับชุมชนหรือ
สังคมท่ีตนอาศัยอยูในรูปแบบท่ีมีความสมัพันธใกลชิดกันภายในกลุมในลักษณะปฐมภูมิ (Primary Group) พวกน้ีให
ความสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ ที่อยูในชุมชนเปนอยางมาก เชน การใหความสำคัญกับครอบครัว กลุมเพื่อนบานและ
องคกรตาง ๆ ภายในชุมชนของตน พวก localism น้ีจะมีทัศนะในการมองโลกจากการมองเฉพาะชุมชนของตนเอง
โดยตรง และจะมีลักษณะความคิดแบบอนุรักษนิยม มีความยึดมั่นในระบบการถายทอดขนบธรรมเนียมประเพณี
แบบเกา มากกวา จะยอมรับการปรับเปลี่ยนตามอยางสังคมภายนอก 

สรรเพชญ ธรรมธิกุล (2539) ไดใหความเห็นวา ความเปนทองถิ่นน้ันมีรากฐานดั่งเดิมมาจากประวัติศาสตร 
ประเทศไทยเปนรัฐท่ีมีโครงสรางท่ีแตกตางกันโดยเผาพันธุและเชื้อชาติ จึงยังคงมีความรูสึกลึกๆ ในจิตใจท่ีมีทองถิ่น
นิยมในตัวเองซ่ึงเปนเร่ืองปกติธรรมดา แตไมไดนำความรูสึกน้ันมาแสดงออกในเชิงตอตาน ความภูมิใจในชาติและใน
การรวมตัวกันตองมาจากทองถิ่นกอนเสมอ การพูดเรื่องทองถิ่นนิยมก็เพื่อรื้อฟนหนวยที่เล็กที่สุดเพื่อสรางชาติ
บานเมืองและเพ่ือรวมเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

สุวัฒน จันทรสุข (2539) ไดอธิบายวา อุดมการณทองถิ ่นนิยมนั ้น เปนความรูสึกทั่วไปของทุกกลุมชน 
ความรูสึกน้ีจะมีความสำคัญตอการตัดสินใจเร่ืองตาง ๆ มาก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขวาคนๆ น้ัน หรือ กลุมๆ น้ันมีการยึด
อุดมการณน้ีท่ีมีความเข็มขนมากนอยเพียงใด ซ่ึงโดยท่ัวไปสามารถแบงความเขมขนของอุดมการณทองถิ่นนิยมไดดังน้ี 

1. อุดมการณทองถิ่นนิยมระดับปกติ อุดมการณระดับน้ีเปนระดับปกติท่ัวไปของทุกคน ซ่ึงจะมีความรูสึก
วาตนเองมีความแตกตางจากคนทั่วไปหรือจากกลุมอื่น ๆ อุดมการณทองถิ่นนิยมในระดับปกตินี้จะมีลักษณะท่ี
สำคัญ คือ มีความรูสึกวากลุมของตนเองแตกตางจากกลุมอ่ืน ๆ น่ันเอง 

2. อุดมการณทองถิ่นนิยมระดับสูง ซึ่งในระดับนี้จะมีอุดมการณที ่สูงกวาในระดับแรก และมีลักษณะ
เพิ่มขึ้น คือ มีความรูสึกวา กลุมตนเองดีกวากลุมอื่น ๆ ผูที่มีความรูสึกเชนนี้ เมื่อมีการปลุกปนจะสามารถเพ่ิม
ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงไดงาย 
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3. อุดมการณทองถิ่นนิยมระดับรุนแรง ซึ่งเปนระดับสูงสุด โดยจะมีลักษณะเพิ่มขึ้นอีกคือ โดยจะมีการ
ยอมรับในกลุมอ่ืน ๆ ท่ีนอยหรือไมยอมรับเลย กลาวคือ เม่ือมีการตัดสินปญหาตาง ๆ  ผูมีอุดมการณในระดับรุนแรงน้ี 
จะไมมีการยอมรับใหกลุมอ่ืน ๆ มาแกปญหาไมวาดวยเงื่อนไขใด ๆ ก็ตาม และยังพรอมท่ีจะโตตอบกลุมอ่ืน ๆ ท่ีเขา
มากาวกายกลุมของตนเองดวย 

พัฒนา กิติอาษา (2546) ไดใหความสำคัญกับองคความรูในขบวนการทองถิ่นนิยม มากกวา การอวดรูป
โฉมของงานศิลปวัฒนธรรม โดยชี้ใหเห็นวาขบวนการตระหนักรู (Consciousness) ของทองถิ่นนิยมเกิดขึ้นมา
กอนที่จะไดรับอิทธิพลของโลกาภิวัตน โดยเสนอวา ทองถิ่นภิวัตน คือ ขบวนการเคลื่อนไหวของชุมชนทองถิ่นท่ี
ตั้งอยูบนทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญา การพัฒนาและประวัติศาสตร ท่ีคนทองถิ่นเปนเจาของ ดังน้ันทองถิ่นภิวัตน
เพ่ือแสดงความเปนทองถิ่น จึงควรหมายถึง การขับเคลื่อนขององคความรูซ่ึงประกอบดวยเน้ือหา คำนิยาม และองค
ความรู ท่ีซับซอน ตั้งแตสวนท่ีมีอยูในระดับทองถิ่น ระดับชาติไปจนถึงระดับโลก 

ดังน้ันเม่ือพิเคราะหโดยรวมแลว ความหมายของทองถิ่นนิยม (Localism) จึงหมายถึง การมีความรูสึกวา
ตนเองเปนคนทองถิ่นนั้น ซึ่งไมใชการเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แตเกิดขึ้นโดยสังคมไปสรางใหเกิดความรูสึกวาตนเอง
เปนคนพื้นที่นั้น ๆ  ดังนั้น สังคมเปนผูมีสวนสรางทองถิ่นนิยม (Localism) ขึ้น และไมไดมีความหมายครอบคลุม
เฉพาะอาณาบริเวณในทางภูมิศาสตรเทาน้ัน แตยังหมายรวมกันเพราะสาเหตุอยางอ่ืนดวย อาทิเชน มีผลประโยชน
รวมกัน มีความสนใจรวมกัน มีอารมณรวมกัน มีความรูสึกเอ้ืออาทรตอกัน การมีอยูของความเปนทองถิ่นน้ันจะเปน
ความรูสึกถึงการชื่นชอบสถานท่ีบางแหง โดยการพูดถึงหรือกระทำตอทองถิ่นน้ัน เชน มีธรรมเนียมปฏิบัติเก่ียวกับ
ทองถิ่นนั้น การใหความหมาย และการแสดงออกในความประทับใจตอทองถิน่นั้น และเปนความเคลื่อนไหวและ
การขับเคลื่อนโดยองคความรูของคนในทองถิ่นโดยใชประสบการณ คุณคา และศักยภาพ ของทองถิ่นของตนเอง
อยางเต็มท่ี เพ่ือศักดิ์ศรีและสรางอำนาจตอรอง และเพ่ือการดำรงอยูของทองถิ่นตนเองน่ันเอง 
 

ปรากฏการณแฟนคลับบอลไทย 
นับตั้งแตสถานีโทรทัศนในประเทศไทยเร่ิมมีการถายทอดการแขงขันฟุตบอลโลกเปนคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2509 

ความสนใจในฟุตบอลตางประเทศก็ไดกลายมาเปนกระแสความนิยมหลักในสังคมไทยเรื่อยมาโดยเฉพาะผานการ
รับชมทางโทรทัศน (เนตรนภา ประกอบกิจ, 2545) แตในชวงไมกี่ปมาน้ี โดยเฉพาะครึ่งหลังของป พ.ศ. 2552             
การแขงขันฟุตบอลสโมสรไทยเร่ิมไดรับความนิยมมากขึ้นอยางรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดเกิดขึ้น
ระหวางฤดูกาล 2552 ท่ีในชวงตนฤดูกาล (มีนาคม - มิถุนายน) การแขงขันระดับไทยพรีเมียรลีกยังมีผูชมเฉลี่ยตอ
นัดเพียง 1,936 คน แตในขณะท่ีปลายฤดูกาล (กันยายน - ตุลาคม) กลับมียอดผูชมพุงสูงขึ้นเปนปรากฏการณเฉลี่ย
นัดละ 4,904 คน และเมื่อคิดเปนจำนวนผูเขาชมตลอดทั้งฤดูกาลก็ประมาณ 984,000 คน (สมคิด เอนกทวีผล, 
2552:70-79) และในฤดูกาล 2562 ลาสุดนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ รวมกับ บริษัท ไทยลีก จำกัด   
ไดมีการแถลงถึงการเพ่ิมขึ้นของแฟนบอล ซ่ึงมีคาเฉลี่ยแฟนบอลในเลกแรกของผูเขาชมในสนามศึกโตโยตาไทยลีก 
2562 น้ีอยูท่ี 5,800 คนโดยประมาณ ซ่ึงเปนตัวเลขท่ีสูงท่ีสุดในรอบ 4 ป แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาคณุภาพของเกม
ท้ังในและนอกสนาม และการใหการสนับจากสโมสร แฟนบอล ผูสนับสนุน และผูมีสวนเก่ียวของทุกคนท่ีรวมมือกัน 
(springnews.co.th, 2562) 

สำหรับฟุตบอลไทยลีกที่กลายเปนกระแสและไดรับความนิยมจากแฟนบอลอยางมากมายในเวลาตอมา  
จะเห็นไดจากสถิติแฟนบอลที่เขาชมในสนาม ดั่งเชน สถิติของยอดผูชมในศึกไทยพรีเมียรลีกในฤดูกาล 2558           
ศึกแหงแดนอีสานระหวางนครราชสีมา มาสดา เอฟซี พบกับ บุรีรัมย ยูไนเต็ด นั ้นมีจำนวนยอดผู ชมสูงสุด
ถึง 34,689 คน แตในฤดูกาล 2561 ท่ีผานมาน้ี บุรีรัมย ยูไนเต็ด เปดบานรับการมาเยือนของ พัทยา ยูไนเต็ด พรอม
กับการฉลองแชมปดวยพบวามียอดผู ชมไทยลีกสูงสุดถึง 35,573 คนซึ ่งทำลายสถิติเดิมของไทยลีกที ่ผานมา 
(ballthai.com, 2561) ดังนั้นจากตัวเลขดังกลาวบงบอกถึงการพัฒนาของวงการฟุตบอลไทย วามีพัฒนาการกาว
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กระโดดขึ้นมาอีกขั้นโดยเฉพาะกระแสการตอบรับของแฟนฟุตบอลท่ีเพ่ิมจำนวนขึ้นเร่ือย ๆ  อยางตอเน่ือง ซ่ึงผานมา
น้ันจะมีทีมบุรีรัมย ยูไนเต็ด เทาน้ันท่ีมียอดเฉลี่ยผูชมสูงกวาทีมอันดับสองอยางเหน็ไดชัด แตสำหรับปท่ีผานมาน้ีเม่ือ
หลังจบฤดูกาล 2561 ที่ผานมานั้น ทางบริษัทไทยลีก จำกัด ก็ไดมีการสรุปยอดเฉลี่ยผูชมสูงสุดของทุกสนามของ
ฟุตบอลลีกไทยซ่ึงพบวา ใน 5 อันดับแรกของฤดูกาล 2561 น้ันไดแก 

1. บุรีรัมย ยูไนเต็ด 35, 573 คน 
2. นครราชสีมา 17, 319 คน 
3. สุพรรณบุรี 13, 156 คน 
4. เมืองทอง ยูไนเต็ด 12,721 คน 
5. เชยีงราย ยูไนเต็ด 10, 054 คน (bugaboo.tv, 2561) 
แตท้ังน้ี เม่ือเทียบกับยอดเฉลี่ยแฟนฟุตบอลของสองทีมชั้นนำไทยลีก อยางนครราชสีมา มาสดา เอฟซี และ

บุรีรัมย ยูไนเต็ด กับสโมสรอ่ืน ๆ ในไทยลีกแลวจะเปนทีมท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด จากสถิติดังท่ีกลาวมา สะทอน
ใหเราเห็นถึงความนิยมในกีฬาฟุตบอล ซึ่งพบวาแฟนบอลของสโมสรในตางจังหวัดกลับมีคาเฉลี่ยในการเขาชม
ฟุตบอลท่ีมากกวาสโมสรในสวนกลางซ่ึงสวนใหญจะเปนทีมขององคกรรัฐหรือเอกชนท่ีอิงกับหนวยงานใดหนวยงาน
หน่ึงมากกวา โดยทีมท่ีแสดงถึงความเปนทองถิ่นนิยม (Localism) อยางทีมในสวนภูมิภาคท่ีใชชื่อและมีสถานท่ีตั้งท่ี
บงบอกความเปนทองถิ่นนิยม (Localism) ไดอยางชัดเจนน้ัน สามารถสรางความรูสึกของแฟนบอลใหเปนสวนหน่ึง
กับทีมในตางจังหวัดไดงายกวาทีมในกรุงเทพมหานคร โดยจะมีจุดรวมที ่มีความเปนทองถิ ่นนิยม (Localism)         
ท่ีมากกวาและงายตอการเชื่อมโยงระหวางแฟนบอลกับสโมสรน่ันเอง ไมวาทีมจะแพบาง ชนะบาง แฟนบอลก็ยังให
การสนับสนุนสโมสรเปนอยางดี ความเปนทองถิ่นนิยม (Localism) จึงมีสวนสำคัญของการสรางฐานแฟนบอล         
ซ่ึงจะเปนรากฐานของการพัฒนาสโมสรน้ัน ๆ ตอไป  

แตอยางไรก็ตามแมวาจะเปนสโมสรท่ีมีท่ีตั้งอยูในสวนกลางน้ัน สโมสรก็ยังมีแฟนบอลท่ีเปนแบบทองถิ่นนิยม 
(Localism) ไดดวยเชนกัน เมื่อมีสโมสรฟุตบอลที่ไดมาตั้งอยูในพื้นที่ใกลเคียง กับที่พักอาศัยของตนเองก็จะทำให
แฟนบอลมีความสะดวกในการเดินทางไปเชียร ประกอบกับกระแสฟุตบอลท่ีกำลังไดรับความนิยม ความหนาแนน
ของชุมชนในสวนกลางและความมีมาตรฐานของสโมสรฟุตบอลก็จะเปนแรงดึงดูดใหแฟนบอลเขามาเชียรมากยิ่งขึ้น 
และน้ันก็เปนจุดเร่ิมตนแหงความสำเร็จของสโมสรท่ีจะมีฐานแฟนบอลเปนคนทองถิ่นแบบทองถิ่นนิยม (Localism) 
น่ันเอง ในบทความน้ีจะขอนำเสนอสโมสรท่ีมีความเปนทองถิ่นนิยม (Localism) ท่ีชัดเจนของสองสโมสรท่ีมีท่ีตั้งท่ี
แตกตางกันแตก็สามารถสรางกระแสแฟนบอลใหเขามาชมและเชียรในสนามไดอยางเหนียวแนน ซ่ึงมีสวนสำคัญใน
การจุดกระแสฟุตบอลไทยลีกท่ีเปนตัวแทนทีมท่ีมีอยูในสวนภูมิภาค และอีกสโมสรหน่ึงท่ีเปนตัวแทนของสโมสรท่ีอยู
ในสวนกลางที่ประสบความสำเร็จของการสรางสโมสรใหเปนแบบทองถิ่นนิยม (Localism) ซึ่งเปนกาวแรกของ
ความสำเร็จของวงการฟุตบอลไทยตอไป 
 

ทองถิ่นนิยม (Localism) กับสโมสรชลบุรี เอฟซี  
ฟุตบอลระดับสโมสรในสวนภูมิภาค อยางสโมสรชลบุรี เอฟซี ท่ีสามารถปลุกกระแสฟุตบอลไทยขึ้นมาให

เปนที่นิยมขึ้นจนถึงปจจุบัน โดยสโมสรชลบุรี เอฟซี นั้นมีกลุมแฟนคลับที่สรางปรากฏการณของการเชียรฟุตบอล 
ซ่ึงเปนแรงขับเคลื่อนท่ีสำคญัท่ีคอยสนับสนุนสโมสรเปนอยางดี ในป พ.ศ. 2550 สโมสรฟุตบอลชลบุรี ภายใตการนำ
ของหัวหนาผูฝกสอน จเด็จ มีลาภ สามารถควาตำแหนงชนะเลิศ ในการแขงขันฟุตบอลไทยแลนดพรีเม ียรลีก 
ฤดูกาล 2550 ไดเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของสโมสร และไดสิทธิเปนตัวแทนจากประเทศไทย ไปเขารวม
แขงขันฟุตบอลรายการเอเอฟซีแชมเปยนสลีก  
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จากการท่ีมีสโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรี สามารถขยับขึ้นมาเปนสโมสรชั้นนำลำดับตน ๆ ของประเทศ ไดน้ัน 
เกิดมาจากการวางรากฐานและวิสัยทัศนท่ีมีมาตรฐานของสโมสรฟุตบอลชลบุรี และยังมีแฟนบอลชลบุรี ท่ีไดรวมตัว
กันเปน “แฟนคลับ” และสรางอัตลักษณในการแสดงออกของกลุมแฟนบอล เชน เสื้อ เพลงเชียร หรือธง เปนตน 
และยังสรางธรรมเนียมปฏิบัติของแตละกลุมท่ีตาง ๆ กันไป รวมถึงมีการทำกิจกรรมรวมกันเปนประจำท้ังในวันท่ีมี
การแขงขันและนอกวันแขงขัน สำหรับสโมสรชลบุรี เอฟซีนั้นมีกลุมแฟนคลับหลัก ๆ  สองกลุมคือ “The Sh@rk 
Power”และ “ฉลามกรุง” โดยสมาชิกของกลุม The Sh@rk Power สวนมากจะเปนคนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี 
สวนสมาชิกของฉลามกรุงจะมาจากจังหวัดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล แตก็มีสวนความเชื่อมโยงกับ
จังหวัดชลบุรี เชน ทำงานท่ีชลบุรี มีเพ่ือนหรือแฟน เปนคนชลบุรี แตมีบานอยูในเขตกรุงเทพฯ เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 ภาพแฟนบอลชลบุรี เอฟซี 
ท่ีมา : https://sport.mthai.com/football/thaileague/394537.html 

 
จากงานวิจัยของกอบกาญจน พุทธาศรี (2555) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความรักและความภักดี

ตอสโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก โดยไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแบบสอบถามออนไลนผานทางเว็บไซตตาง ๆ           
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดแฟนบอล หรือ ผูที่ชมฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกอยางแทจริง พบวา ผูชมฟุตบอลสวนใหญเปน
เพศชาย จำนวน 322 คน คิดเปนรอยละ 83.6 และสวนใหญมีอายุระหวาง 26 - 30 ป ในการศึกษาน้ันไดสอบถาม
ขอมูลในดานที่อยูอาศัยของผูชมฟุตบอล พบวา ผูชมฟุตบอล สวนใหญอาศัยอยูในภาคกลาง จำนวน 145 คน          
คิดเปนรอยละ 37.7 ซ่ึงเปนผูท่ีอยูอาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 67 คน คิดเปนรอยละ 17.5 และในดาน
ที่ตั้งของสโมสรที่ชื่นชอบนั้น พบวา ผูชมฟุตบอลสวนใหญจะอาศัยอยูในจังหวัดเดียวกับสโมสรฟุตบอลที่ชื่นชอบ 
จำนวน 288 คน คิดเปนรอยละ 74.8 นั้นแสดงใหเห็นวา ความเปนทองถิ่นนิยม (Localism) ของแฟนบอลของ
สโมสรตาง ๆ ในไทยพรีเมียรลีกท่ีสนับสนุนสโมสรทองถิ่นของตนเอง และมีความรักและภักดีตอสโมสรของทองถิ่น
ตนเอง ในสวนของกุลวิชญ สำแดงเดช (2551) ก็ไดศึกษาเร่ืองการใชสื่อเพ่ือสรางและธำรงรักษาอัตลักษณของแฟน
สโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรี โดยทำการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณ การวิเคราะหตัวบท การสังเกตุการณ
ภาคสนาม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาลักษณะประชากร แรงจูงใจในการเขามาเปน “แฟน” และลักษณะ “ความ
เปนแฟน” ของสโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรี รวมท้ังวิเคราะหการใชสื่อเพ่ือสรางและธำรงรักษาอัตลักษณของแฟน
สโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา แฟนทีมชลบุรีสวนใหญเปนคนชลบุรี มีอายุระหวาง 26-35 ป เปน
ชนชั้นกลาง คนทองถิ่นมีแรงจูงใจหลักในการเขามาเชียรคือ เปนทีมบานเกิด สวนคนตางถิ่นมีแรงจูงใจหลักคือ 
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ความสามารถของทีม สวนลักษณะ “ความเปนแฟน” คนทองถิ่นและตางถิ่นมีรวมกัน คือการอุทิศเพื่อทีม การมี
อารมณรวมการแขงขัน การมีความรูเรื่องทีมมาก และการใชเรื่องทีมเปนประเด็นพูดคุยสนทนา และจะใชสื่อใหม 
สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อวัตถุ ในการสรางและธำรงรักษาอัตลักษณแฟนทีมชลบุรี และในสวนของชื่นชนก ศิริวัฒน 
(2555) ก็ไดศึกษาถึงวัฒนธรรมฟุตบอลและการเมืองของทองถิ่นนิยมโดยเลือกที่สโมสรฟุตบอลชลบุรี ผลการ
ศึกษาวิจัยพบวา การเกิดขึ้นของสโมสรฟุตบอลชลบุรีที่ปรากฏใหเห็นในปจจุบัน ไดมาจากความสัมพันธใน 3 
ชองทาง ระหวางปจเจกบุคคล จังหวัด และสโมสร ซ่ึงท้ังสามสวนไดมีสวนเสริมสรางซ่ึงกันและกัน และสุดทายสิ่งท่ี
เกิดขึ้นไดแปรเปลี่ยนเปนกระแสสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง การเกิดขึ้นของกระแสดังกลาว ได
กอใหเกิดกิจกรรมการรวมกลุมประจำสัปดาหของปจเจกบุคคลเพื่อทำกิจกรรมรวมกันถึง 6 – 7 พันคน จากสาขา
อาชีพที่หลากหลายในทองถิ่น และไดสรางความภาคภูมิใจในกิจกรรมที่ตนเองมีสวนรวมอยางไมเคยมีมากอน ซ่ึง
การที่เกิดรวมกลุมขึ้นมาอยางเปนระบบดังกลาว กลไกในการขับเคลื่อนสำคัญ คือ สโมสร องคการบริหารสวน
จังหวัด และชมรมฉลามชลน่ันเองและจากบทความของชลบุรี เอฟซี. บจก. (2552) ท่ีกลาววา “ชลบุรี เอฟซี” ทีม
ฟุตบอลที่เคยสรางความนิยมเฉพาะใน "ทองถิ่น” ของจังหวัดชลบุรี แตกลายเปน "จุดแข็ง” ที่คอบอลทั่วประเทศ
รูจักชั่วขามคืน หลังไดแชมปไทยแลนดพรีเมียรลีก เมื่อป 2550 "ฉลามชล” ไดกลายเปนแรงบันดาลใจใหสโมสร
ฟุตบอลเกือบทุกแหงเชื่อมั่นวา ทีมฟุตบอลสามารถสรางให "ขาย” และ "ทำเงิน” ได และเมื่อวงการฟุตบอลของ
เมืองไทยเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนท่ีตองทำทีมใหเปนมืออาชีพมากขึ้น “ชลบุรี เอฟซี” จึงกลายเปนโมเดลการสราง
ทีมท่ีหลายสโมสรเดินตาม จนฤดูกาล 2552 ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก คึกคักเงินสะพัด และคนดูลนหลามอยางชนิดท่ี
ไมนาเชื่อวาวงการฟุตบอลไทยจะเดินทางมาถึงจุดน้ีไดอยางไร (positioningmag.com, 2552) 

การจุดติดกระแสบอลไทยแบบ "ทองถิ่นนิยม (Localism)” เปนจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับ "ชลบุรี เอฟซี” 
ซึ่งสามารถพิสูจนไดวา สโมสรทองถิ่นอยางเชน สโมสรชลบุรี เอฟซีนั้น สามารถกาวเขาสูเปนฟุตบอลอาชีพได 
กลาวคือ เมื่อสโมสรชลบุรี เอฟซี สามารถควาแชมปไทยแลนดพรีเมียรลีกได เมื่อป 2550 พรอมกับพลังของกอง
เชียรคนชลบุรีเกือบทั้งจังหวัด สโมสรชลบุรี เอฟซี กับความเปนทองถิ่นนิยม (Localism) สามารถทำใหเกิดความ
ภักดีในทีมไดไมยากนัก ความเปนทองถิ่นกลายเปนจุดเชื่อมโยงของคนในจังหวัด และการใชชื่อทีมมีคำวา ชลบุรี 
เม่ือมีขาวเก่ียวกับทีมฟุตบอลชื่อ "ชลบุรี เอฟซี” คนชลบุรีก็ตองสนใจ เพราะน่ีคือ ทองถิ่นนิยม (Localism) ฟุตบอล
สำคัญท่ีสุด คือ แฟนบอล ปจจุบันแฟนคลับของฉลามชลมีทุกวัย ผูชายมีมากกวาผูหญิง และแนนอนเปนชาวจังหวัด
ชลบุรีเกือบทั้งหมด สำหรับความสำเร็จของสโมสรชลบุรี เอฟซี นั้น ”ชลบุรี เอฟซี” จะไมใชเพียงแคทีมสโมสร
ฟุตบอลที่มีนักเตะเปนผูเลนเทานั้น แตยังมี ”แฟนคลับ” ที่เปรียบเสมือนผูเลน ”คนที่ 12”ของทีม กับความเปน
ทองถิ่นนิยมของคนชลบุรีน่ันเอง 
 

ทองถิ่นนิยม (Localism) กับสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด 
สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด เปนสโมสรจากสวนกลาง ที่มีการพัฒนาแบบกาวกระโดดและมีประวัติแหง

ความสำเร็จท่ีประจักษไดอยางมากมาย เดิมทีสโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด กอตั้งเม่ือป 1989 ลงเลนในระดับดิวิชั่นลาง 
ๆ เรื่อยมา ตอมาเมื่อป 2007 กลุมบริษัท สยามสปอรต จำกัด ไดเทคโอเวอรสโมสรและเปลี่ยนชื่อไปเปน สโมสร
เมืองทอง ยูไนเต็ด และลงเลนในศึกดวิิชั่น 2 และยายสนามเหยามายงัศูนยกีฬาธันเดอรโดมเมืองทองธานี ซ่ึงสโมสรฯ 
สามารถเลื่อนชั้นไดปตอปและควาแชมปดิวิชั่น 2 (2007) และแชมปดิวิชั่น 1 (2008) พรอมควาสิทธิ์เขารวมการ
แขงขันฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศเปนคร้ังแรก และสามารถทำผลงานไดอยางสุดยอด โดยสามารถควาแชมปไทย
พรีเมียรลีกไดเปนปแรกท่ีลงทำการแขงขัน และยังเปนการควาแชมปลีก 3 ถวย 3 ฤดูกาลติดตอกัน (2007-2009) 
และกลายเปนทีมแรกในประวัติศาสตรท่ีควาแชมปไดรวดเร็วที่สุด ตั้งแตปแรกในไทยลีก ตอมาในป 2012 ไดเกิด
ปรากฏการณคร้ังใหม โดยไดรวมมือกันทางธุรกิจระหวางเมืองทอง ยูไนเต็ด และบริษัทเอสซีจี ดวยการเซ็นสัญญา
สนับสนุนทีมเปนระยะเวลา 5 ป มูลคากวา 20 ลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเปนเม็ดเงินท่ีมากท่ีสุดท่ีมีมาในวงการฟุตบอล
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ไทย มีการเปลี่ยนชื่อสโมสรใหมเปนเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด และสนามเปนเอสซีจี สเตเดี้ยม ซ่ึงสโมสรฯ สามารถ
ไดกลับมาควาแชมปลีกไดอีกครั้งอยางยิ่งใหญเหนือการควาแชมปครั้งไหน ๆ เพราะ ไมแพใหทีมใดเลย 34 นัด
ติดตอกันตลอดท้ังฤดูกาล เปนทีมเดียวในประวัติศาสตรฟุตบอลไทยท่ีทำสถิต ิ“ทีมไรพาย” ซ่ึงท้ังหมดเปนการการัน
ตีไดอยางดีวาพวกเขาเปนทีมที่พรอมจะเติบโตตลอดเวลาและยังอยูในทิศทางที่ถูกตองที่จะเปนผูนำของวงการ
ฟุตบอลไทย (สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด, 2558)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2 ภาพแฟนบอลสโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเตด็ 
ท่ีมา : https://supersubthailand.com/th/news/71443 

 
จากปรากฏการณดังกลาวทำใหมีนักวิจัยหลายคนใหความสนใจที่จะศึกษาถึงความสำเร็จในแงมมุตางๆ 

ของสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ซึ่งสายชล ปญญชิต (2553) ไดสนใจศึกษาวิจัยเรื่องฟุตบอลแฟนคลับในสังคมไทย
สมัยใหม : ศึกษากรณีสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ด โดยใชการวิเคราะหเนื้อหาและระเบียบวิธีวิจัยทาง
มานุษยวิทยาในการศึกษาปรากฏการณทางสังคม ซึ่งพบวา มีอยู 3 ปจจัยสำคัญที่สงเสริมการเขาเปนสมาชิกกลุม
ฟุตบอลแฟนคลับของสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ด ดังน้ี 

1. การท่ีติดตามฟุตบอลตางประเทศมากอน จากความนิยมในลักษณะดังกลาวทำใหเม่ือสโมสรเมืองทอง
หนองจอก ยูไนเต็ด สามารถพัฒนาการจัดองคกรกีฬาและรูปแบบการแขงขันไดอยางมีมาตรฐานระดับสากลทำให
แฟนฟุตบอลที่นิยมในการติดตามฟุตบอลตางประเทศตื่นตัวและเขาเปนสมาชิกกลุมฟุตบอลแฟนคลับของสโมสร
แหงน้ีอยางตอเน่ืองเพราะสามารถตอบสนองตอรสนิยมหรือความชื่นชอบท่ีมีตอการชมกีฬาฟุตบอลไดอยางดี 

2. การท่ีติดตามฟุตบอลไทยมากอน กลุมฟุตบอลแฟนคลับสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ดเองสวนหน่ึง
ก็เปนผูที่ติดตามฟุตบอลไทยมาอยางยาวนานผานประสบการณทั้งในยุคแหงความรุงเรืองและความเงียบเหงา         
จนเมื่อเกิดความตื่นตัวในวงการฟุตบอลไทยอีกครั้งในระยะเวลา 2 ป ที่ผานมาหลายคนไดตัดสินใหการสนับสนุน
และเขาเปนสมาชิกของกลุมฟุตบอลแฟนคลับของสโมสรแหงน้ี 

3. ความชื่นชอบในทองถิ่นนิยม (Localism) กลาวคือ คนในทองถิ่นหรือชุมชนยานใกลเคียงกับที่ตั้ง
สนามแขงขัน ไดรวมตัวกันเพ่ือเปนกำลังใจใหกับสโมสรฟุตบอลน้ัน ๆ การเกิดขึ้น ของกลุมฟุตบอลแฟนคลับสโมสร
เมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ด สวนหน่ึงก็เปนผลจากการรวมตัวของกลุมคนในยานนนทบุรีและพ้ืนท่ีใกลเคียงกับเมือง
ทองธานี ท่ีมีความพยายามจัดกิจกรรมเพ่ือรวมตัวใหการสนับสนุนสโมสรแหงน้ี  
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สโมสรแหงน้ีนับวาเปนตัวแทนของสโมสรฟุตบอลของคนนนทบุรีและกรุงเทพมหานครตอนบน การพัฒนา 
ขึ้นของกลุมแฟนคลับ คอนขางเปนไปอยางรวดเร็ว กลาวคือ ไมเพียงแคคนในทองถิ่นเทาน้ัน ท้ังสโมสรและแกนนำ
กลุมแฟนคลับตางตระหนักรวมกันวา แฟนบอลจะเปนรากฐานที่สำคัญโดยเฉพาะกลุมทองถิ่นนิยม (Localism)           
ซึ่งจะทำใหสโมสรสามารถยืนหยัดอยูไดถึงแมวากระแสความนิยมในฟุตบอลไทยในอนาคตอาจลดลงได ปจจุบนัน้ี
สโมสรจึงพยายามสรางกิจกรรมที ่ทำใหเกิดการขยายตัวของกลุมแฟนคลับในกลุมนี ้มากขึ้น โดยสโมสรไดให
ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมและการสรางฐานแฟนฟุตบอลในกลุมทองถิ่นนิยม (Localism) จนสามารถกลาวได
วากลุมทองถิ่นนิยม (Localism) ไดเขามามีบทบาทสำคัญในวงการฟุตบอลไทยในการสงเสริมการเขาเปนสมาชิก
ของกลุมแฟนคลับนั่นเอง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Russell (1993) ที่วากลุมทางสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลุมกีฬาจะเกิดขึ้นผานการท่ีสมาชิกในกลุมรูสึกตระหนักถึงความชื่นชอบประเด็นใดประประเด็นหน่ึงในทีมรวมกัน 
ท้ังน้ีอาจเปนผูเลนหรือสัญลักษณของสโมสรจากน้ัน ซ่ึงจะทำใหแฟนคลับเกิดความรูสึกท่ีเรียกวา “ความซ่ือสัตยตอ
สโมสร (Club Loyalty)” กลุ มแฟนประเภทที่มีสำนึกและพฤติกรรมรวมกันนี่เองที ่สงผลใหกลุ มกีฬาสามารถ
ขยายตัวมากขึ้น และในสวนของ อีกทั้งยังมีงานวิจัยของ เกษม เพ็ญพินันท (2552) ซึ่งไดกลาวถึงกีฬาฟุตบอลใน
ฐานะของกลุมที่มีวัฒนธรรมและสำนึกรวมกันไวอยางนาสนใจวา ในอดีตกลุมฟุตบอลแฟนคลับจะผูกติดอยูกับ
ทองถิ่นของสโมสรเปนหลักเทาน้ัน และในบางประเทศ ความเปนแฟนบอลจะขึ้นอยูกับเชื้อชาติ แตในปจจุบันกลุม
ฟุตบอลแฟนคลับไดกระจายไปตามพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ัวโลก เพราะกลุมแฟนคลับสามารถสรางความสัมพันธในกลุมของ
ตนเองภายใตการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสามารถทำใหเกิดสำนึกรวมกัน โดยไมตองรูจักกันมากอนเลยก็ตาม ท้ังน้ีเรา
จะเห็นไดวาสำนึกของความเปนสมาชิกรวมกันในกลุมแฟนบอลหลอเลี้ยงทัศนะรวมของความเปนคนกลุมเดียวกัน 

สำหรับฟุตบอลไทยแลวกระแสการเชียรฟุตบอลในสนาม ปจจุบันเปนเพียงกาวแรกที่กำลังเดินตามการ
พัฒนาฟุตบอลตามแบบฟุตบอลในตางประเทศ เพราะฉะนั้นพื้นฐานที่มั่นคงของสโมสรก็คือ แฟนบอล และแฟน
บอลที่จะอยูรวมทุกขรวมสุขกับสโมสรที่ดีที่สุดคือ กลุมทองถิ่นนิยม (Localism) ไมวาบอลจะแพหรือชนะ ไมวา
สโมสรจะเลื่อนชั้นหรือตกชั้น ไมวาทีมจะไดแชมปหรือไมไดแชมป แฟนบอลทองถิ่นนิยม (Localism) ก็จะยังคง
สนับสนุนสโมสรตอไป เพราะน่ันคือสโมสรของทองถิ่นของเขาน่ันเอง 
 

บทสรุป 
“ฟุตบอลนอกแคสะใจ แตฟุตบอลไทยอยูในสายเลือด” คำกลาวน้ีกอนหนาน้ีอาจเปนเพียงคำพูดท่ีพูดกันลอย ๆ 

แตปจจุบันคำพูดนี้ไดปรากฏใหเห็นแลววาเปนจริงไดในยุคของปรากฏการณกระแสบอลไทยลีก ซึ่งกาวแรกแหง
ความสำเร็จน้ัน มาจากรูปแบบพ้ืนฐานท่ีสุดของการเพ่ิมจำนวนสมาชิกในกลุมแฟนคลับ ซ่ึงตองอาศัยประเด็นสำคัญ 
คือ ทองถิ่นนิยม (Localism) ใหคนในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมกับสโมสรนั้นเอง ซึ่งรากฐานที่สำคัญของการ
พัฒนาสโมสรกีฬาใหไดรับการสนับสนุนในเรื่องจำนวนผูชมนั้น กลุมทองถิ่นนิยม (Localism) จึงมีบทบาทในการ
ผลักดันความสำเร็จของสโมสรไดเปนอยางดี 

ในระยะแรกของการแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกน้ัน สโมสรท่ีเขารวมการแขงขัน สวนใหญจะสโมสรของ
ภาครัฐหรือเอกชน โดยมีการทำทีมก็เพื่อเปนการประชาสัมพันธองคกรของตนเองเทานั้น จึงไมไดมีการสรางฐาน
แฟนฟุตบอลตั้งแตในระดับทองถิ่นและไมมีการวางแผนการทำงานในระยะยาว จึงสงผลใหแฟนฟุตบอลชาวไทยไมมี
จุดเชื่อมตอท่ีจะรูสึกไดวาเปนสวนหน่ึงของสโมสรได สโมสรจึงไมสามารถดึงดูดใหมีแฟนบอลเขาเชียรไดจำนวนมาก 
การใหความสำคัญกับการพัฒนากลุมฟุตบอลแฟนคลับโดยวางรากฐานที่กลุมคนในทองถิ่นนั้น จึงถือไดวาเปนกล
ยุทธท่ีสำคัญในการพัฒนาสโมสรฟุตบอลไทยในปจจุบัน เน่ืองจากทุกสโมสรตางตระหนักเปนอยางดีวาการสนับสนุน
ของคนในทองถิ่นจะสามารถสรางพลังขับเคลื่อนในดานตาง ๆ ได เชน จำนวนผูชม รายไดของสโมสร งบประมาณ
จากสปอนเซอร กำลังใจของนักฟุตบอลและดานอ่ืน ๆ ใหกับสโมสรได ทำใหสโมสรมีความเขมแข็งมากขึ้น การกาว
ขึ้นสูการแขงขันไทยลีกซ่ึงเปนการแขงขันในลีกสูงสุดฟุตบอลไทย มีสโมสรท่ีประสบความสำเร็จท่ีมีแฟนบอลติดตาม
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เขาเชียรในสนามกับอยางลนหลาม ซ่ึงสโมสรเหลาน้ีลวนแลวแตมีฐานแฟนคลับท่ีเปนกลุมเปนกอนซ่ึงก็เปนกลุมคน
ในทองถิ่นเปนหลักน่ันเอง ดังเชน ชลบุรี เอฟซี นครราชสีมา มาสดา เอฟซี หรือบุรีรัมย ยูไนเต็ด ท่ีปจจุบันถือไดวา
เปนทีมของทองถิ่นท่ีประสบความสำเร็จอยางสูงสุด เปนตน และไมเพียงแคสโมสรฟุตบอลในสวนภูมิภาคเทาน้ันแต
สำหรับสำหรับสโมสรฟุตบอลที่อยูในสวนกลางกรุงเทพมหานครนั้นก็สามารถประสบความสำเร็จในการสรางกลุม
แฟนคลับใหเขามาชมและเชียรในสนามไดอยางเหนียวแนนเชนกันเม่ือสโมสรสามารถเชื่อมโยงชุมชนโดยรอบใหเปน
สวนหนึ่งกับสโมสรฟุตบอลซึ่งก็เปนการนำความเปนทองถิ่นนิยม (Localism) นั่นเอง อยางเชน เอสซีจี เมืองทอง 
ยูไนเต็ด การทาเรือ เอฟซี เปนตน แตท้ังน้ีสโมสรเหลาน้ีก็ไมไดมีการยายสนามไปไหนอีกดวย  

จากความสำเร็จของทีมทองถิ่นท่ีมีแฟนบอลเปนคนทองถิ่น โดยใชหลักทองถิ่นนิยม (Localism) น้ันสงผล
ใหทองถิ่นตาง ๆ มองเห็นถึงความสำเร็จในสรางกลุมแฟนคลับของตนเองจากคนในทองถิ่นใหเปนรากฐานตอไปได 
จึงเกิดสโมสรฟุตบอลในสวนภูมิภาคกันอยางมากมายและเมื่อใชหลักทองถิ่นนิยม (Localism) กับสโมสรฟุตบอล
ของหนวยงานราชการ-เอกชน หรือจะเปนสโมสรที่อยูสวนกลางของกรุงเทพมหานครนั้น สโมสรเหลานี้ก็สามารถ
ประสบความสำเร็จในการสรางฐานและขยายฐานแฟนคลับของกลุมแฟนบอลใหมีจำนวนมากขึ้นไดเชนเดียวกันกับ
สโมสรในสวนภูมิภาคไดเชนกัน ซ่ึงน่ันก็เปนประโยชนตอวงการฟุตบอลไทย และเปนประโยชนตอนักฟุตบอลไทยท่ี
จะตองพัฒนาขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงและกระแสของฟุตบอลไทย คำกลาวท่ีวา “อยากเห็นบอลไทยไปบอลโลก”  
ก็คงอยูอีกไปไกลนับจากน้ีตอไป 
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บทคัดยอ  
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงเสริมตอการการบูรณาการสหวิชาผานการสอนของครู
สังคมศึกษาในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม 2) เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคท่ีมีผลตอการการบูรณาการสหวิชาผาน
การสอนของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม โดยเลือกกลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอนรายวิชาสังคมศึกษาของ
โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม จำนวน 60 คน ใชแบบวิเคราะหเอกสาร แบบสำรวจ และแบบบันทึกการจัดประชุม 
เปนเคร่ืองมือในการวิจัย ใชสถิติวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาคาความถี่และรอยละ รวมกับการวิเคราะหเอกสารงานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับแนวคิดนโยบายไทยแลนด 4.0 แนวคิดหลักสูตรสถานศึกษาระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา และแนวคิด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาสังคมศึกษา 

จากการวิจัยพบวา 1) ปจจัยท่ีสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในการบูรณาการสหวิชาของครูสังคมศึกษา
ในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม ใหความสำคัญดานครูตองมีองคความรูหลายศาสตรเปนสิ่งสำคัญท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
23.2 รองลงมา คือ จรรยาบรรณวิชาชีพครู คิดเปนรอยละ 20.7 และปจจัยท่ีมีผลนอยท่ีสุด คือ การมีปฏิสัมพันธ
ระหวางครูและนักเรียน คิดเปนรอยละ 1.9 และ 2) ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนในการบูรณา
การสหวิชาของครูสังคมศึกษาระดับในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม ปจจัยดานภาระงานท่ีไมใชการสอนเปนอุปสรรค
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 30.7 รองลงมา คือ ครูขาดการบูรณาการแบบสหวิชา คิดเปนรอยละ 16.1 และปจจัยท่ี
เปนอุปสรรคนอยท่ีสุด คือ วุฒิการศึกษาของครูไมตรงกับวิชาท่ีสอน 0.8 ดังน้ันผลการวิจัยดังกลาวจึงสะทอนถึง
ความตองการของครูในการพัฒนาทักษะท่ีชวยสงเสริมการบูรณาการสหวิชาในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคม
ศึกษา และสะทอนถึงปญหาอุปสรรคการรับผิดชอบงานอ่ืนนอกเหนือภาระงานสอนของครูสังคมศึกษาน้ันมี
ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาอยางยิ่ง 

 
คำสำคัญ : บูรณาการ ,สหวิชา, สังคมศึกษา 
 
Abstract 

The research objectives were 1) to study the factors that promote the integration of 
interdisciplinary education through teaching of social studies teachers of schools in Chiang 
Mai. 2) To study the problems and obstacles affecting the interdisciplinary integration 
through teaching of social studies teachers of schools in Chiang Mai. The sample group 
consisted of social studies teachers of schools in Chiang Mai. The survey, interview and 
meeting recording forms were used as the research instruments. Moreover, frequency and 
percentage were used for data analysis. The research papers related to related Thailand 4.0 
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education policy, school curriculum concept and Basic Education Core Curriculum B.E.2551 
in social studies.it was found that teachers give ethics that teachers should be good role 
models and cultivate morals for the students the most (33.9%), followed by teachers have 
ideology and creativity (24.2%), teachers encourage students to self-knowledge (19.4%), and 
teachers are as researchers, producers with visions (4.8%), respectively. 

From the research, 1) The factors supporting the teaching and learning in the 
interdisciplinary integration of social studies teachers of schools in Chiang Mai, it was 
found that teachers give precedence to the teachers must have knowledge of many sciences 
(23.2%), followed by the professional ethics of teachers (20.7 %) and the least effective 
factor was the interaction between teacher and students (1.9%). 2)The factors that hinder 
the instructional management in the interdisciplinary integration of social studies teachers 
of schools in Chiang Mai, it was found that teachers give precedence to the non-teaching 
workload factor was the most obstacle (30.7%), followed by the teachers lacking 
integration of interdisciplinary (16.1%) and the least obstacle factor was that teacher 
qualifications were not in line with the subjects taught (0.8%). So the findings reflect the 
need of teachers to develop skills that help promote interdisciplinary integration In the 
teaching and learning of social studies. And reflects the problems and obstacles of 
responsibility in other tasks apart from the teaching burden of social studies teachers that 
have a profound effect on the teaching and learning of social studies teachers.  

 
Keywords : Integration, Interdisciplinary, Social Studie 

บทนำ 
การศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบมาหลายยุคสมัย ไมวาจะเปนดาน

เน้ือหาหลักสูตร ดานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ดานการพัฒนาผูเรียนใหสามารถคิดวิเคราะหได ซ่ึงทุกดาน
มีความสัมพันธกัน โดยภาครัฐยังหวังผลของการปฏิรูประบบการศึกษาตองไดมาซ่ึงผูเรียนตองมีประสิทธิภาพอยาง
ยั่งยืน โดยปจจุบันนโยบายการศึกษาของชาติไดยึดตามนโยบาย Thailand 4.0 (กองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา, 2559) คือ การสรางความเขมแข็งจากภายใน (Strength from Within) และการเชื่อมโยงกับ
ประชาคมโลก (Connect to the World)  
เปาหมายของการศึกษายุคปจจุบันตองการใหประเทศไทยมีนวัตกรรมเปนของตนเอง มีองคประกอบดังน้ี 

1. ตองกำหนดนโยบายหรือออกกฎกระทรวงนักเรียนตอหองตองไมเกิน 36 คน เพ่ือใหเกิดประสิทธิการใน
การสอนอยางจริงจัง ครูสามารถดูแลนักเรียนในการจัดกิจกรรมการสอนไดอยางท่ัวถึง  

2. การจัดความพรอมของโรงเรียน ตองมีความพรอมเทาเทียมกัน ท้ังสื่อ อุปกรณ ครู อาคารสถานท่ีตองมี
ความพรอมเทากัน ไมใหเกิดการเปรียบเทียบถึงความแตกตาง 

3. หลักสูตรตองมีการปรับปรุง เปนการเรียนเปนรายวิชา มีขอดีคือ สามารถเปลี่ยนรายวิชาไดทุกป เปน
วิชาท่ีโรงเรียนสามารถจัดใหนักเรียนเรียนวิชาท่ีทันยุคทันสมัย ไมกำหนดตายตัว เชน ยกระดับวิชาคอมพิวเตอรวิชา
เทคโนโลยี มาเปนวิชาหลัก ไมใชเปนสวนหน่ึงของวิชาการงานอาชีพ 

4. นำสะเต็มศกึษา (STEM EDUCATION) หรือ “STEM” เปนคำยอของศาสตร 4 วิชา ไดแก วิทยาศาสตร 
(Science) เทคโนโลยี(Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร(Mathematics) หมายถึง 
องคความรูของศาสตรท้ังสี่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเปนจริงท่ีตองอาศัยองคความรูตางๆ มาบูรณาการเขา
ดวยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน  
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เม่ือคร้ังท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ใหเปน
หลักสูตรแกนกลาง (กระทรวงศึกษาธิการ,2552) พบวามีขอสะทอนถึงประเด็นท่ีเปนปญหาและความไมชัดเจนของ
หลักสูตร ในสวนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการนำหลักสูตรสูการปฏิบัติ และผลผลิตท่ีเกิดจากการใชหลักสูตร 
ไดแก ปญหาความสับสนของผูปฏิบัติในระดับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สวนใหญกำหนดสาระ
และผลการเรียนรูท่ีคาดหวังไวมาก ทำใหเกิดปญหาหลักสูตรแนน การวัดและประเมินผลไมสะทอนมาตรฐาน สงผล
ตอปญหาการจัดทำเอกสารและการเทียบโอนผลการเรียน ท้ังคุณภาพของผูเรียนในดานความรู ทักษะ ความสามารถ
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคอันยังไมเปนท่ีนาพอใจ ตอมาจึงไดพัฒนาเปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 จนถึงปจจุบัน จัดทำขึ้นสำหรับทองถิ่นและสถานศึกษาไดนำไปใชเปนกรอบและทิศทางในการ
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ท้ังน้ี วิชาสังคมศึกษา เปนรายวิชาหน่ึงท่ีมีการบูรณาการสหวิชาตาง ๆ ท่ีมุงสรางความ
เปนพลเมืองท่ีเหมาะสมสูสงัคมไทย ซ่ึงมีเน้ือหาสาระการเรียนรู ไดแก สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมสาระท่ี 2 
หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร สาระท่ี 5 
ภูมิศาสตร 

ดังน้ัน จะพิจารณาไดวา วิชาสังคมศึกษา ประกอบดวยเน้ือหาการสอนท่ีมีการบูรณาการหลายศาสตรวิชา
เขาไวดวยกันท่ีมุงหลอหลอมการสรางพลเมืองในวัยเยาวชนเพ่ือสามารถพัฒนาประเทศชาติไดอยางยั่งยืน จึง
จำเปนตองทำการศึกษาถึงปจจัยท่ีชวยสงเสริมและปจจัยท่ีเปนปญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา เพ่ือเปนขอมูลในการนำไปปรับปรุงหลักสูตรในอนาคตอยางตรงจุดท่ีสุด เน่ืองดวยครูเปน
ผูรับนโยบายนำมาปฏิบัติจริงในโรงเรียน มีสวนสำคัญในการถายทอดสหวิชาตาง ๆ สูนักเรียนท่ีเปนเสมือนพลเมือง
ในอนาคตของประเทศ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงเสริมตอการการบูรณาการสหวิชาผานการสอนของครูสังคมศึกษาในโรงเรียน

จังหวัดเชียงใหม 
2. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคท่ีมีผลตอการการบูรณาการสหวิชาผานการสอนของครูสังคมศึกษาใน

โรงเรียนจังหวัดเชียงใหม 
 

กรอบแนวคิดในการทำการวิจัย 
 
 
 
  

แนวคิดนโยบายไทยแลนด 4.0  

ดานการศึกษา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

รายวิชาสังคมศึกษา 

หลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ผลของปจจัยที่

สงเสริมและอุปสรรค

ในการจัดการเรียน

การสอนของครู

สังคมศึกษา 

แบบสำรวจปจจัยที่

สงเสริมและ

อุปสรรคในการ

จัดการเรียนการ

เชิญรวมประชุม

แสดงความคิดเห็น 
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วิธีการวิจัย 
กลุมเปาหมาย 

ครูผูสอนรายวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม ท้ังหมด 60 คน  
เครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางเคร่ืองมือในการวิจัยและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดวยวิธีการ IOC และการ Try out โดย
เคร่ืองมือในการวิจัยประกอบดวย 

1. แบบวิเคราะหเอกสารแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 
2. แบบสำรวจปจจัยท่ีมีตอการบูรณาการสหวิชาผานการสอนของครูสังคมศึกษาใน 

โรงเรียนจังหวัดเชียงใหม 
 3. แบบบันทึกการรวมประชุมแสดงความคิดเห็นถึงปจจัยท่ีมีตอการบูรณาการสหวิชาผานการสอนของครู
สังคมศึกษา 
วิธีการรวบรวมขอมูล 

1. การรวบรวมขอมูลจากแบบวิเคราะหเอกสาร เพ่ือรวบรวมแนวคิดและทฤษฎท่ีีเก่ียวของในการวิจัย และ
นำขอมูลท่ีไดมาสรางแบบสำรวจ 

2. การรวบรวมขอมูลจากแบบสำรวจปจจัยท่ีมีตอการบูรณาการสหวิชาผานการสอนของครูสังคมศึกษาใน
โรงเรียนจังหวัดเชียงใหม ผานทางระบบ google drive 

3. การรวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกการเชิญกลุมเปาหมายรวมแสดงความคิดเห็นถึงปจจัยท่ีมีตอการบูร
ณาการสหวิชาผานการสอนของครูสังคมศึกษา จำนวน 20 ทาน  
การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหขอมูลแนวคิดทฤษฏท่ีีเก่ียวของกับการวิจัย ในรูปแบบวิเคราะหเอกสาร (Documentary Research) 
2. วิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีมีตอการบูรณาการสหวิชาผานการสอนของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนจังหวัด

เชียงใหม โดยแปรผลทางสถิติ คือ รอยละ รวมกับการแปรผลเชิงพรรณนา 
3. วิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกการเชิญกลุมเปาหมายรวมแสดงความคิดเห็นถึงปจจัยท่ีมีตอการบูรณา

การสหวิชาผานการสอนของครูสังคมศึกษา โดยวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีสามารถสรุปผลการวิจัยแบงเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในจังหวัด
เชียงใหม จำนวน 60 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 51.2 มีชวงอายุระหวาง 21-30 ปมากท่ีสุด 
จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 53.2 ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 51.5 
และมีประสบการณการสอนสวนใหญอยูระหวาง 1-5 ป จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 40 

สวนท่ี 2 ผลการสำรวจปจจัยท่ีสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในการบูรณาการสหวิชาของครูสังคมศึกษา
ในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม จำนวน 60 คน พบวา ปจจัยดานการท่ีครูมีองคความรูหลายศาสตรเปนสิ่งสำคัญท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 23.2 รองลงมา คือ จรรยาบรรณวิชาชีพครู คิดเปนรอยละ 20.7 และปจจัยท่ีมีผลนอยท่ีสุด คือ            
การมีปฏิสัมพันธระหวางครูและนักเรียน คิดเปนรอยละ 1.9 
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สวนท่ี 3 ผลการสำรวจปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนในการบูรณาการสหวิชาของครู
สังคมศึกษาในโรงเรียนจังหวัดเชยีงใหม จำนวน 60 คน พบวา ปจจัยดานภาระงานท่ีไมใชการสอนเปนอุปสรรคมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 30.7 รองลงมา คือ ครูขาดการบูรณาการแบบสหวิชา คิดเปนรอยละ 16.1 และปจจัยท่ีเปน
อุปสรรคนอยท่ีสุด คือ วุฒิการศึกษาของครูไมตรงกับวิชาท่ีสอน 0.8 
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อภิปรายผล 
การอภิปรายผลในการวิจัยคร้ังน้ี เปนสวนของการจัดการประชุมรวมแสดงความคิดเห็นถึงปจจัยท่ีมีตอ

การบูรณาการสหวิชาผานการสอนของครูสังคมศึกษา สามารถแบงประเด็นได ดังน้ี 
 1. ประเด็นปจจัยท่ีเปนอุปสรรคในการบูรณาการสหวิชาผานการสอนของครูสังคมศึกษา การวิจัยพบวา 
คือ ภาระงานท่ีครูไดรับนอกเหนือจากงานสอน อาทิเชน การจัดฝกอบรมครูในดานตาง ๆ ท่ีสงผลใหเวลาในการ
สอนนอยลงกวาท่ีกำหนดไว การทำวิทยฐานะของครู การทำประกันคุณภาพดานตาง ๆ ซ่ึงประเด็นน้ีสอดคลองกับ
การสำรวจอุปสรรคท่ีมีผลในการจัดการสอนของครูสังคมเชนกัน 
 2. การใหความสำคัญกับการถายทอดองคความรูของครูผูสอน ซ่ึงรายวิชาสังคมศึกษานับวาเปนรายวิชาท่ี
บรรจุเน้ือหาการสอนในแบบสหวิชา ไมวาจะเปน ดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร การสรางพลเมือง 
ภูมิศาสตร โดยจำเปนอยางมากท่ีครูตองมีทักษะหรือมีองคความรูในหลากหลายศาสตร เพ่ือนำมาบรูณาการแบบสห
วิชาถายทอดความรูสูนักเรียน และนักเรียนตองนำความรูท่ีไดนำไปปฏิบัติจริงในการดำเนินชีวิต จึงสอดคลองกับ
การสำรวจปจจัยท่ีสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในการบูรณาการสหวิชาของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนจังหวัด
เชียงใหม พบวา ปจจัยดานการท่ีครูมีองคความหลายศาสตรเปนสิ่งท่ีครูสังคมศึกษาเห็นวามีความสำคัญท่ีสุด 
 3. ประเด็นจรรยาบรรณครูยังเปนปจจัยความสำคัญในอันดับตน ๆ สำหรับการสงเสริมการสอนของครู 
เน่ืองจากสังคมีความคาดหวังกับความเปนครูท่ีจำเปนตองมีความคิดและพฤติกรรมท่ีตองมีจรรยาบรรณความเปน
ครูท่ีเหมาะสม ซ่ึงจากการสำรวจความเชื่อม่ันของครูไทย ป 2561 (สวนดุสิตโพล, 2562) พบวา ความเชื่อม่ันใน
อาชีพครู ลดลงต่ำสูงในรอบ 3 ป จากป 2558 เปนตนมา อันเน่ืองมาจากขาวในดานลบสงผลกระทบตอภาพลักษณ
และวิชาชีพครูมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 25.39 จากสำรวจดังกลาวจึงสอดคลองกับปจจัยท่ีมีผลตอการบูรณาการสห
วิชาผานการสอนของครูสังคมศึกษา 
 4. ดานการสอนของครูสังคมศึกษาท่ีในปจจุบันจำเปนตองนำเทคโนโลยีการสอนเขามาชวยเพ่ือใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีทันยุคสมัย และใหครูมีวิธีการสอนท่ีเทาทันความทันสมัยของนักเรียน ดวยประเด็นน้ี เปนสิ่งหน่ึง
เปนปจจัยอุปสรรคของครูท่ีมีชวงอายมุาก จึงเกิดการขาดทักษะการนำเทคโนโลยมีาประยุกตใชในการสอน อาทิเชน 
การนำคลิปวิดีโอจากยูทูปนำมาเปดเปนกรณีศึกษาแกนักเรียน เพ่ือสรางแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น การสรางเพจ
ในเฟสบุคเพ่ือเปนแหลงกระจายความรูหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของครูและนักเรียน หรือระหวางนักเรียนดวย
กันเอง ท้ังน้ี วัยของนักเรียนเปนวัยท่ีตองการแสดงความคิดเห็นของตัวตนในวัยรุน ครูจึงตองนำเทคโนโลยีโซเชี่ยล
เขามาสรางพ้ืนท่ีแหลงการเรียนรูท่ีทันยุคสมัย เสมือนเปดพ้ืนท่ีทางการเรียนมากกวาการสอนในหองเรียน 
 

เอกสารอางอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย. 
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา. (2559). Thailand 4.0 โมเดลขบัเคลื่อนประเทศไทยสูความม่ังคั่ง 

ม่ันคง และยั่งยืน. สืบคน 4 พฤศจิกายน 2560, จาก  
https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2017/20171114-draeqa-blueprint.pdf. 
ฆนัท ธาตุทอง. (2553). การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. 

นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ. 
บุญเลี้ยง ทุมทอง. (2554). การพัฒนาหลักสูตร Curriculum development. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สวนดุสิตโพล. (2562). ความเชื่อม่ัน “ครูไทย” ป 2561 ท่ีผานมา. สืบคน 3 เมษายน 2562, จาก 

https://www.ryt9.com/s/sdp/2940578. 

265

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



ความพึงพอใจในการทำงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานในเขต
ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
 
Job Satisfaction in Primary Health Care of Health Volunteers in Phichai Subdistrict, 
Mueang District, Lampang Province 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทำงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมูบาน ในเขตตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กลุมตัวอยาง คือ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบานท่ียินดีใหขอมูล ในชวงมาตรการการแพรระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปน
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะหทางสถติิ 
สถิติท่ีใช ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวาระดับความพึงพอใจโดยรวมในการทำงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบาน ในเขตตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อยูในระดับมาก 
 
คำสำคัญ : ความพึงพอใจ, สาธารณสุขมูลฐาน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 
 
Abstract 
 The purpose of this research was: to study job satisfaction in primary health care of 
the village Health volunteers in Phichai Subdistrict, Mueang District, Lampang Province. 
The sample consisted of 30 village public health volunteers who were willing to provide 
information during the epidemic of Covid- 19. The instrument used was a rating scale survey 
questionnaire. The analysis employed a computer program. The statistics used included 
percentage, mean, standard deviation. 

The findings were as follows: The overall satisfaction level of primary health care of 
the village health volunteers in the sub-district of Pichai, Mueang District, Lampang 
Province, it was in the high level. 
 
Key Words : Knowledge, Attitude, Condom use behavior 
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บทนำ 
 การสาธารณสุขมูลฐาน (Primary health care:PHC พ.ศ. 2521) เริ่มตนขึ้นเมื่อป ในการประชุมระดับ
นานาชาติวาดวยการสาธารณสุขมูลฐานณนครอัลมา – อตาสหภาพโซเวียต (ปจจุบันคือนครอัลมาตีสาธารณรัฐ
คาซัคสถาน) โดยองคการอนามัยโลก ( WHO) และกองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF) ผลสืบเนื่องจาก
การประชุมดังกลาวกอใหเกิดกฎบัตรเพ่ือพัฒนาการทางสขุภาพขององคการอนามัยโลกอันมีเปาหมายท่ีจะบรรลุการ
มีสุขภาพดีถวนหนาภายในป 2543 โดยใชการสาธารณสุขมูลฐานเปนกลยุทธหลักเพื่อการดำเนินการบรรลุผล
ดังกลาวและประเทศภาคีสมาชิกขององคการอนามัยโลกจำนวน 134 ประเทศจากทวีปเอเชียอเมริกาใตแอฟริกาโอ
เชียเนียรวมท้ังประเทศไทยไดลงนามยอมรับกฎบัตรดังกลาวเพ่ือนำมาปรับใชเปนแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ จาก
การประชุมไดนิยามความหมายของการสาธารณสุขมูลฐาน วาหมายถึงการบริการสาธารณสุขอันจำเปนแกการ
ดำรงชีวิตมนุษยถูกตองตามหลักวิทยาศาสตรสอดคลองกับความเปนอยูและเปนที่ยอมรับของสังคมเขาถึงชุมชน
ครอบครัวและตัวบุคคลโดยการมีสวนรวมชุมชนอยางเต็มท่ีและสามารถพัฒนาใหเจริญกาวหนาตอไปไดอยางม่ันคง
ตามหลักการพ่ึงตนเองและการตัดสินใจดวยตนเองท้ังน้ีจะตองไดรับการเชื่อมตอใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับระบบ
การใหบริการสุขภาพของประเทศโดยถือวาเปนกลไกสำคัญยิ่งของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนที่นำ
บริการเขาไปใหถึงประชาชนยังท่ีพำนักอาศัยและท่ีทำงานใหดีท่ีสุดเทาท่ีสามารถกระทำได 
 ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึง
ตลอดจนมีสวนรวมในการดำเนินงานและพัฒนาสาธารณสุขจึงไดนำเอาการสาธารณสุขมูลฐานมาเปนกลวิธีหลักใน
การพัฒนาตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 4 (2520-2524) เปนตนมาจนถึงปจจุบัน และไดมี
พัฒนาการเปนลำดับมาอยางตอเน่ือง ระยะเวลาท่ีผานมาหลายทศวรรษกระทรวงสาธารณสุขไดสนับสนุนใหมีการ
ดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและสงเสริมใหชุมชนตระหนักในความจำเปนที่จะตอง
แกไขปญหาสาธารณสุขของชุมชนเองซึ่งมีตัวจักรสำคัญในการดำเนินงานคือผูสื่อขาวสาธารณสุข (ผสส.) และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) ตอมาในป 2535 ไดมีการยกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขใหมีเพียง
ระดับเดียวคืออสม. ที่ตางก็เสียสละแรงกายแรงใจเวลาและทุนทรัพยในการดำเนินงานพัฒนาหมูบานใหสามารถ
พึ ่งตนเองไดโดยมิไดรับคาตอบแทนใดๆทั้งสิ ้นจากผลการปฏิบัติงานที ่ผานมาทำใหไดรับการยอมรับและให
ความสำคัญกับอาสาสมัครสาธารณสุขวา อสม.คือผูนำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนและ
สามารถชวยใหประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น และมีการยกยองเชิดชูเกียรติเสริมสรางขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
เชนมีการประกวดอสม.ดีเดน มีการกำหนดใหวันท่ี 20 มีนาคมของทุกปเปน “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ” 
มีการอบรมใหความรูดานการสาธารณสุขจากเจาหนาที่สาธารณสุขเปนประจำและตอเนื ่องเพื่อใหอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบานสามารถใหการบริการแบบผสมผสานในฐานะท่ีเปนผูทำการเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพใน
ระดับชุมชนและระดับหมูบาน ใน 4 ดาน คือดานการปองกันโรค ดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย ดานการ
รักษาพยาบาล ดานการฟนฟูสภาพ ซึ่งสามารถแยกออกเปนงานที่ประชาชนสามารถดำเนินการไดดวยตนเอง
ออกเปนงานตาง ๆ ซึ ่งเรียกวา องคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 14 องคประกอบคือ งาน
โภชนาการ งานสุขศึกษา การรักษาพยาบาล การจัดหายาท่ีจำเปน การสุขาภิบาลและจัดหาน้ำสะอาด อนามัยแม
และเด็กและการวางแผนครอบครัว งานควบคุมปองกันโรคติดตอในทองถิ่น การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค การ
สงเสริมสุขภาพฟน การสงเสริมสุขภาพจิต อนามัยสิ่งแวดลอม คุมครองผูบริโภค การปองกันควบคุมอุบัติเหตุ
อุบัติภัยและโรคไมติดตอ และเอดสเปนตน ท่ีผานมากิจกรรมท่ี อสม.รวมกับบุคลากรสาธารณสุข และประชาชนใน
รูปแบบของการมีสวนรวม ประสบความสำเร็จมากมายอาทิเชน ดานโภชนาการสามารถลดภาวะเด็กขาดสารอาหาร
ลงจนไมเปนปญหาท่ีสำคัญของประเทศ ดานการใหภูมิคุมกันโรคสามารถกำจัดโรคโปลิโอใหหมดจากประเทศไทยได 
ดานการจัดหาน้ำสะอาดและการสุขาภิบาลทำใหประชาชนคนไทยปลอดจากโรคทองรวงไดเปนจำนวนมาก ดาน
การจัดหายาที่จำเปนทำใหประชาชนมียาที่จำเปนไวใชในครอบครัวและชุมชนได ดานอนามัยแมและเด็กและการ
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วางแผนครอบครัวทำใหอัตราการตายของเด็กและมารดาเสียชีวิตระหวางคลอดลดลงทำใหเด็กทารกมีสุขภาพดี 
(สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน,2543) จากท่ีกลาวมาขางตนแสดงใหเหน็วาอาสาสมัครสาธารณสุขเปน
ท้ังเปาหมายการพัฒนาและเปนตัวกลางนำการพัฒนาไปสูประชาชนซ่ึงเจาหนาท่ีไมสามารถเขาถึงไดในขณะน้ี และ
อนาคตตอๆไปที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย บทบาทหนาที่ที่ อสม.รับผิดชอบอยูนั้นอาจนำมาซึ่งปญหา
อุปสรรค หรือความพึงพอใจในการทำหนาที่เหลานั้น ตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางมีทั้งหมด 17 หมูบาน            
มี อสม. ทั้งหมดจำนวน 482 คนอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนมีความพึงพอใจในการทำงานสาธารณสุขมูลฐาน
หรือไมอยางไร ยังไมมีการศึกษาวิจัยในพื้นที่มากอน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะการศึกษาความพึงพอใจในการทำงาน
สาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนางานดานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทำงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานใน
เขตตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) 17หมูบานในเขต ตำบลพิชัย 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวนทั้งสิ้น 482 คน ขนาดของกลุมตัวอยางในการศึกษาครั ้งนี ้ไดมาจากตาราง
สำเร็จรูปของเครจจ่ีและมอรแกนท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% จำนวน 214 คน 

แตเนื่องจากเกิดสถานการณโควิด 19 ทำใหผูวิจัยและคณะไมสามารถเขาไปพื้นที่เพื่อดำเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลไดครบตามจำนวนขนาดตัวอยางที่คำนวณได จึงไดดำเนินเก็บรวบรวมขอมูลจากอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน ในเขต ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ที่สมัครใจและยินดีตอบแบบสอบถาม
จำนวน 30 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเพ่ือศึกษาในคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือกำหนดจุดมุงหมายและวางแนวทางใน
การสรางแบบสอบถาม 

2. สรางแบบสอบถามตามขอมูลท่ีไดรับจากการรวบรวมเอกสาร ท้ังน้ีใหสาระของแบบสอบถามสอดคลอง
กับวัตถุประสงคท่ีใชทำการศึกษา 

3. นำแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นไปขออนุเคราะหจากผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง
ของเน้ือหา การใชสำนวนภาษา และปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  

4. นำแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานทาโทก 
ตำบลทุงฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 30 คน ไดคาความเชื่อม่ัน 0.73 

5. ทำการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามอีกคร้ังเพ่ือใหสมบูรณ และสรางเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 
เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก  
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไป 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจในการทำงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. สำหรับลักษณะ
คำตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ผูวิจัยกำหนดระดับความคิดเห็น เปนตัวเลือกแบบประมาณคาของ ลิเคิรท 
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(Likert technique)แบงเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ใหเลือกเพียงคำตอบเดียว
เทานั้น โดยมีการใหคาคะแนนพอใจมากที่สุดมีคาเทากับ 5 และพอใจนอยที่สุดมีคาเทากับ 1ผูวิจัยกำหนดเกณฑ
ระดับความพึงใจ แบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 มีความพึงพอใจระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 มีความพึงพอใจระดับนอย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 มีความพึงพอใจระดับนอยท่ีสุด 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูศึกษาทำการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดำเนินตามขั้นตอนตอไปน้ี 
 1. กอนดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดชี้แจงวัตถุประสงคของการทำวิจัย และขอความยินยอมเขา
รวมโครงการวิจัย (Informed consent from) จากกลุมตัวอยาง 
 2. ดำเนินการสอบถามความพึงพอใจจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) ในเขต ตำบลพิชัย 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปางจำนวนท้ังสิ้น 30 คน และดำเนินการตรวจใหคะแนนและวิเคราะหขอมูลตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 1. แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางใชสถิติเชิงพรรณนาไดแกคาความถี่ และคารอยละ 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู บาน ใชสถิติเชิงพรรณนาไดแก
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
ขอมูลทั่วไป 
 กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 96.67 เปนเพศหญิง รอยละ 50.00 มีอายุระหวาง 50-59 ป กลุมตัวอยาง
รอยละ 63.33 มีระดับการศึกษาอยูชั้นประถมศึกษา รอยละ 83.33 มีสถานภาพสมรส รอยละ 33.33 มีอาชีพเปน
เกษตรกร รอยละ 36.67 มีรายไดตอเดอืน 3,001-5,000 บาทรอยละ 80.00 เปนอสม.มาเปนเวลามากกวา 6 ป 
รอยละ 83.33 เขารับการอบรมมากกวา 10 คร้ัง รอยละ 50.00 รับผิดชอบจำนวน 5-10 ครัวเรือน รอยละ 50.00 
รับผิดชอบมากกวา 10 ครัวเรือน (ตารางท่ี 1) 
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลทั่วไป จำนวน (n=30) รอยละ 
เพศ   
 ชาย 1 3.33 
 หญิง 29 96.67 
อายุ   
 40-49 ป 9 30.00 
 50-59 ป 15 50.00 
 60-69 ป 6 20.00 
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สถานะภาพสมรส 
 โสด 1 3.33 
 หมาย 25 83.3 
 สมรส 3 10.0 
 หยาราง 1 3.33 
 แยกกันอยู 1 3.33 
ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา 
 มัธยมตน 
 มัธยมปลาย 
 ปวส. 

19 
4 
6 
1 

63.3 
13.3 
20.0 
3.3 

อาชีพ   
 วางงาน 
 เกษตรกร 
 รับจาง 
 คาขาย 

6 
10 
9 
5 

20.00 
33.33 
30.00 
16.67 

รายไดตอเดือน   
 นอยกวา 3,000 บาท  4 13.33 
 3,001 – 5,000 บาท 11 36.67 
 5,001 – 10,000 บาท 5 16.67 
 10,001 – 15,000 บาท 4 13.33 
 15,001 – 20,000 บาท 2 6.67 
 20,001 – 25,000 บาท 3 10.00 
 มากกวา 20,000 บาท 1 3.33 
ระยะเวลาการเปน อสม.   
 นอยกวา 1 ป 2 6.67 
 1-2 ป 0 0.00 
 3-4 ป 2 6.67 
 5-6 ป 2 6.67 
 มากกวา 6 ป 24 20.00 
จำนวนครั้งการอบรมขณะเปน อสม.   
 นอยกวา 5 คร้ัง 1 3.33 
 5-10 คร้ัง 4 13.33 
 มากกวา 10 คร้ัง 25 83.33 
จำนวนครัวเรือนที่รับผิดชอบ   
 นอยกวา 5 หลังคาเรือน 0 0.00 
 5-10 หลังคาเรือน 15 50.00 
 มากกวา 10 หลังคาเรือน 15 50.00 
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ความพึงพอใจในทำงานสาธารณสุขมูลฐานของกลุมตัวอยาง 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจในทำงานสาธารณสุขมูลฐานของกลุมตัวอยางที ่มีคาเฉลี ่ยสูงสุดไดแกดานการ

สุขาภิบาลและการจัดหาน้ำสะอาดคาเฉลี่ยรวม 4.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 รองลงมาคืออนามัยสิ่งแวดลอม
คาเฉลี่ยรวม 4.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 งานสุขศึกษาคาเฉลี่ย 4.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 งาน
ควบคุมปองกันโรคติดตอในทองถิ่นคาเฉลี่ยรวม 4.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
คาเฉลี่ยรวม 4.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 การปองกันควบคุมอุบัติเหตุอุบัติภัยและโรคไมติดตอคาเฉลี่ยรวม 
4.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 การสงเสริมสุขภาพจิตคาเฉลี่ยรวม 3.97 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 คุมครอง
ผูบริโภคคาเฉลี่ยรวม 3.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 อนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัวคาเฉลี่ยรวม 
3.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 การรักษาพยาบาลคาเฉลี่ยรวม 3.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 การจัดหา
ยาท่ีจำเปนคาเฉลี่ยรวม 3.87 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 งานโภชนาการคาเฉลี่ย 3.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.86 เอดสคาเฉลี่ยรวม 3.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 การสงเสริมสุขภาพฟนคาเฉลี่ยรวม 3.70 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.84 (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจในการทำงานสาธารณสุขมูลฐานของอสม. 

หัวขอ 
ระดับความพึงพอใจ 

𝒙𝒙� S.D. 
แปล
ผล 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. งานโภชนาการ         
ความเพียงพอของอุปกรณตรวจวัด
ความเค็มในชุมชน 

5 
(16.67) 

14 
(46.67) 

11 
(36.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.80 0.86 มาก 

2. งานสุขศึกษา         
คนในช ุมชน ให ค ว ามร  วม มื อ
เก่ียวกับคำแนะนำการดูแลสุขภาพ
และสามารถนำไปปฏิบัติ 

7 
(23.33) 

19 
(63.33) 

4 
(13.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.10 0.59 มาก 

3. การรักษาพยาบาล         
3.1 การใหการบริการที่เปนระบบ
และเหมาะสม 

5 
(16.67) 

23 
(76.67) 

2 
(6.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.10 0.47 มาก 

3.2 ว ั ส ด ุ อ ุ ป ก ร ณ  ใ น ก า ร ฝ ก
ปฏิบัติงานมีจำนวนที่เพียงพอและ
มีความสะดวกในการที่จะนำมาใช 

4 
(13.33) 

14 
(46.67) 

10 
(33.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.67 0.97 มาก 

4. การจัดหายาท่ีจำเปน         
เจาหนาที่จัดยาสามัญประจำบาน
เพื ่อใช ในการรักษาเบ ื ้องตนแก
ประชาชนในชุมชน 

6 
(20.00) 

16 
(53.33) 

6 
(20.00) 

2 
(6.67) 

0 
(0.00) 

3.87 0.81 มาก 

5. การสุขาภิบาลและการจัดหาน้ำสะอาด      
5.1 มีสุขาภิบาลที่ถูกสุขอนามัย 6 

(20.00) 
20 

(66.67) 
4 

(13.33) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.07 0.57 มาก 

5.2 มีน้ำดื่ม น้ำใช สุขา การจัดการ
ขยะการจัดการบานเร ือนให ถูก
หลักสุขาภิบาล 

10 
(33.33) 

17 
(56.67) 

3 
(10.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.23 0.67 มาก
ที่สุด 
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หัวขอ 
ระดับความพึงพอใจ 

𝒙𝒙� S.D. 
แปล
ผล 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

6. อนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัว      
6.1 การใหความรวมของหญิงหลัง
คลอด ในการ ปฏ ิ บ ั ต ิ ต ั ว ต า ม
คำแนะนำของอสม. 

4 
(13.33) 

19 
(63.33) 

7 
(23.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.90 0.59 มาก 

6.2 การจัดระบบบริการอนามัยแม
และเด็กเชนการติดตามเยี่ยมบาน
หลังคลอด 

3 
(10.00) 

21 
(70.00) 

6 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.90 0.54 มาก 

7. งานควบคุมปองกันโรคติดตอในทองถิ่น       
7.1 หนวยงานนำเทคโนโลยีใหมๆ
มาประยุกตใชเพื่อชวยใหงานของ
ทานมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

9 
(30.00) 

11 
(36.67) 

9 
(30.00) 

1 
(3.33) 

0 
(0.00) 

3.98 0.85 มาก 

7.2เจาหนาที ่สาธารณสุขประชุม
แกไขปญหาโรคติดตอในชุมชน 

8 
(26.67) 

22 
(73.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.27 0.44 มาก 

8. การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค         
หนวยงานมีการจัดอบรมใหความรู
ทานกอนทำกิจกรรมตางๆเชน การ
ฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

7 
(23.33) 

19 
(63.33) 

3 
(10.00) 

3 
(3.33) 

0 
(0.00) 

4.07 0.68 มาก 

9. การสงเสริมสุขภาพฟน         
9.1 รูปแบบการจัดกิจกรรมของ
หนวยงานในดานการใหความรูการ
ดูแลสุขภาพชองปาก 

6 
(20.00) 

11 
(36.67) 

11 
(36.67) 

2 
(6.67) 

0 
(0.00) 

3.70 0.86 มาก 

9 .2 ก า ร ป ร ะ ช าส ั มพ ั น ธ  ข อ ง
หนวยงานเม่ือมีทันตกรรมเคล่ือนที่ 

4 
(13.33) 

15 
(46.67) 

10 
(33.33) 

0 
(0.00) 

1 
(6.67) 

3.70 0.82 มาก 

10. การสงเสริมสุขภาพจิต         
10.1 การใชเครื่องมือในการคนหา
ผูที่มีปญหาสุขภาพจิตในชุมชนเชน
แบบสอบถามการค ัดกรองโรค
ซึมเศราในผูสูงอายุ 

6 
(20.00) 

16 
(53.33) 

8 
(26.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.93 0.68 มาก 

10.2 ระบบการมอบหมายงานจาก
เ จ  าหน  าท ี ่ เ พ ื ่ อ ต ิ ดต ามด ู แล
สุขภาพจิตของผู ปวยที ่บาน เชน
ผูปวยจิตเวช ผูปวยติดบานติดเตียง 

6 
(20.00) 

20 
(63.33) 

4 
(13.33) 

1 
(3.33) 

0 
(0.00) 

4.00 0.68 มาก 

11. อนามัยส่ิงแวดลอม         
11.1 สภาพแวดลอม เส ียง แสง
สวาง การถายเทอากาศมีความ
เหมาะสมและส ง เสร ิมให ท าน
ปฏิบัติงานสะดวก 

7 
(23.33) 

19 
(63.33) 

4 
(13.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.10 0.59 มาก 
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หัวขอ 
ระดับความพึงพอใจ 

𝒙𝒙� S.D. 
แปล
ผล 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

11.2 เจาหนาที่ใหความรูเกี่ยวกับ
การใชสารเคมีในการเกษตรกรรม 

8 
(26.67) 

18 
(60.00) 

4 
(13.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.13 0.62 มาก 

12. คุมครองผูบริโภค         
12.1 การประสานงานของอสม. ใน
การดูแลประชาชนในพื้นที ่ในการ
เลือกซ้ือสินคาในชุมชน 

5 
(16.67) 

23 
(76.67) 

2 
(6.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.10 0.47 มาก 

12.2 ความร วมมือในการตรวจ
สินคาและฉลากในรานขายของชำ
ในหมูบาน 

4 
(13.33) 

14 
(46.67) 

10 
(33.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.67 0.97 มาก 

13. การปองกันควบคุมอุบัติเหตุ อุบัติภัย  
และโรคไมติดตอ 

      

13.1การทำงานดานการคัดกรอง 
รักษาและสงตอผูปวยเรื้อรังที่เปน
โรคไมติดตอเชน เบาหวาน มะเร็ง 
และความดันโลหิต 

14 
(46.67) 

13 
(43.33) 

2 
(6.67) 

1 
(3.33) 

0 
(0.00) 

4.33 0.75 มาก 

13.2 การสนับสนุนขอมูล ขาวสาร
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคไมติดตอ
จากหนวยงานที่ชวยใหทานทำงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6 
(20.00) 

12 
(40.00) 

12 
(40.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.80 0.75 มาก 

14. เอดส         
14.1 ความเหมาะสมของร ูปแบบ
กิจกรรมและเนื้อหาในการรณรงค
เน่ืองในวันโรคเอดสประจำป 

1 
(20.00) 

11 
(36.67) 

13 
(43.33) 

1 
(3.33) 

0 
(0.00) 

3.77 0.80 มาก 

14.2 การจัดกิจกรรมหนวยงานมี
การสนับสนุนถุงยางอนามัยเพื่อ
ก า ร ป  อ ง ก ั น โ ร ค ต ิ ด ต  อ ท า ง
เพศสัมพันธอยางพอเพียง 

6 
(20.00) 

12 
(40.00) 

11 
(36.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.80 0.75 มาก 

 

อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการทำงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขต
ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปางทั้ง 16 องคประกอบมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกองคประกอบ      
ท่ีเปนเชนน้ีเพราะกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง และเปนอสม.มาเปนเวลานานมากกวา 6 ป รวมท้ังไดรับการ
อบรมขณะท่ีเปนอสม. มากกวา 10 คร้ัง ประกอบกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานตนม่ืน ตำบลพิชัย อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง ท่ีรับผิดชอบอสม. ท่ีเปนกลุมตัวอยางมีการใหบริการท่ีเปนระบบและใหคำแนะนำในขณะปฏิบัติงาน 
สอดคลองกับการศึกษาของเอกรินทร โปตะเวชและคณะ (2561)ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที ่มีผลตอการปฏิบ ัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ในอำเภอศรีเชียงใหม จังหวัด
หนองคาย ที่พบวาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานในอำเภอศรีเชียงใหม 
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จังหวัดหนองคายจำนวน 5 ตัวแปรคือ เพศ สถานท่ีตั้งศูนยสาธารณสุขมูลฐาน การไดรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ 
และงบประมาณ การปฏิบัติงานในงานสาธารณสุขมูลฐาน เจตคติในงานสาธารณสุขมูลฐานและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธพหุคูณเทากับ .47 มีผลตอตัวแปรอิสระท้ัง 10 ตัว อธิบายการผันแปรในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานในอำเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย ไดรอยละ 47.52 
นอกจากอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปางน้ียังไดรับการสนับสนุน ขอมูลขาวสาร 
วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการปฏิบัติงานอยางพอเพียง จึงทำระดับความพึงพอใจในการทำงาน
ของอสม. โดยรวมอยูในระดับมาก 
  

ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณโดยการใชแบบสอบถาม ดังน้ันหากงานวิจัยในคร้ังตอไปควร
เปนการวิจัยผสานวิธี มีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกประกอบดวย นอกจากน้ัน
หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนำขอมูลไปใชในการพัฒนาการดำเนินงานในกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมูบานเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลไดตอไป 
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การศึกษาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ. 2ส. ของกลุมเส่ียงโรคเบาหวาน 
บานนาปอใต ตำบลตนธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
 
The study of health literacy and health behavior 3E 2S of diabetes mellitus risk group 
in Bannapotai, Tonthongchai sub-district, Mueang district, Lampang province 
 
ผูวิจัย   ภัทรนัย  ไชยพรม 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น 
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สุมินตรา  พรรณอำไพ 
นิชนันท  บัวระกฎ 
ธัญญารัตน  ฑีฑาวงค 
กชกร  เขียวตื้ออินทร 
สุพัชชา  เทพกอม 
ภัชรากรณ  แกวพิรุณรักษ 
นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาความรอบรูดานสุขภาพตาม 3อ. 2ส. ของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน 
บานนาปอใต ตำบลตนธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปางเปนการวิจัยเชิงสำรวจภาคตัดขวาง กลุมตัวคือกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวาน จำนวน 23 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ของประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป ฉบับปรับปรุงป 2561 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
คาความถี่ และรอยละ ผลการศึกษาพบวา ความรอบรูดานสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
โดยรวมอยูในระดับไมดี (รอยละ 60.87) สวนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส. กลุมเสี่ยง(รอยละ43.48) อยูในระด ีดังน้ัน
หนวยบริการดานสุขภาพควรเผยแพร ขอมูล และความรู ความเขาใจ สูชุมชน โดยเนนการเขาถึงและเขาใจไดงาย
เพ่ือนำไปสูพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมตอไป 
 
คำสำคัญ : ความรอบรูดานสุขภาพ, พฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส., กลุมเส่ียงโรคเบาหวาน 
 
Abstract 
 This cross-sectional survey research aimed to study study of health literacy and 
health behavior 3E 2S of diabetes mellitus risk group in Bannapotai, Tonthongchai sub-
district, Mueang district, Lampang province. The sample consisted of 23 cases of diabetes 
mellitus risk group. The research instrument was the questionnaire of health literacy and 
health behavior 3 E 2S for the sample group who aged 15  years and over (revised 2018). 
Data analyzed by using statistics of frequency and percentage. The results showed health 
literacy and health behavior 3E and 2S of diabetes mellitus risk group were at a not good 
level (60.87%) and health Behavior 3E 2S (43.48%) were at a good level. Therefore, health 
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care unit should publish data and information to the community with emphasis on easy 
access and easy understanding, which can lead to appropriate health behavior.  
 
Key Words : Health Literacy, Health Behavior 3E 2S, Diabetes Mellitus Risk Group  
 

บทนำ 
ปจจุบันโรคไมติดเร้ือรัง (non-communicable disease; NCDs) เปนปญหาสาธารณสุขท่ีสำคัญท่ัวโลก

โดยเฉพาะโรคเบาหวาน จากขอมูลสหพันธโรคเบาหวานนานาชาติรายงานในป พ.ศ. 2562 ประมาณการมีจำนวน
ผูปวยโรคเบาหวานท่ัวโลก 463 ลานคน และคาดวาในป พ.ศ. 2588 จำนวนผูปวยโรคเบาหวานท่ัวโลกจะเพ่ิมขึ้นเปน 
700 ลานคน และ4.2 ลานคนพบวาเสียชีวิตดวยโรคเบาหวาน (International Diabetes Federation, 2019) 
สำหรับในประเทศไทยจากผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ของสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข เปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2552 กับป 2557 พบคนไทยเปนเบาหวานมากขึ้นทุกชวงอายุ จากรอยละ 
6.9 เปนรอยละ 8.9 นอกจากน้ันพบวาสัดสวนของผูเปนเบาหวานไมทราบวาตนเองเปนเบาหวาน เพ่ิมขึ้นจากรอย
ละ 31.2 ในป 2552 เปนรอยละ 43.1 ในป 2557 (วิชัย เอกพลากร, 2557) สถานการณของจังหวัดลำปางพบวาใน
ป 2562 จังหวัดลำปางพบอัตราปวยโรคเบาหวาน 44,390 ราย คิดเปนรอยละ 6 ของประชากรและยังมีแนวโนมท่ี
เพ่ิมขึ้นทุกป (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง, 2562) ดังน้ันจะเห็นไดวาโรคเบาหวานเปนภัยเงียบท่ีสงผล
กระทบตอประชาชนท้ังสุขภาพและเศรษฐกิจ จากการศึกษาท่ีผานมาพบวาโรคเบาหวานเปนสาเหตุสำคัญท่ีทำให
เกิดภาวะแทรกซอนหากไมสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได เชน เกิดโรคความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซอนท่ีไต ตา 
เทา เปนตน (ชัชรินทร กูเมาะ และรุงนภา จันทรา, 2558) โดยพบวาผูปวยเบาหวานเกือบรอยละ 50 ยังไมไดรับ
การวินิจฉัยและรักษาทีเหมาะสม ดวยเหตุน้ีจึงจำเปนคนหาผูปวยและคัดกรองกลุมเสี่ยงตั้งแตยังไมมีอาการจะ
สามารถชวยการลดปจจัยเสียงและการรักษาตังแตระยะเร่ิมแรกจึงเปนมาตรการทีจะชวยลดและชะลอการเกิดโรค
และผลกระทบดังกลาวได (กุลพิมล และนิตยา, 2552) สำหรับแนวทางในการปองกันโรคเบาหวานในกลุมเสี่ยงคือ
การเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) หากประชากรสวนใหญของประเทศมีระดับความรอบรู
ดานสุขภาพต่ำยอมจะสงผลตอสภาวะสุขภาพในภาพรวม กลาวคือเม่ือบุคคลมีความรอบรูดานสุขภาพนอย และ
พฤติกรรมสุขภาพไมถูกตอง ก็จะสงผลใหขาดความรูดานสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพไมดี ไมรูจักดูแลตนเองเพ่ือ
ปองกันโรค รวมไปถึงการไมปฏิบัติตามการรักษาของแพทยโดยปจจัยเหลาน้ีทำใหลาชาในแสวงหาการดูแลตนเองท่ี
เหมาสม ทำใหเพ่ิมอัตราการใชบริการและรักษาในโรงพยาบาล ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความเสี่ยงตอการเกิดโรคดังน้ัน 
การเสริมสรางใหบุคคลมีความรอบรูดานสุขภาพจะสงผลตอการปฏิบัติตัวและการจัดการทางสุขภาพ มีการควบคุม
สุขภาพ และปรับเปลี่ยนปจจัยท่ีสงผลใหประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น (กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข, 2561) 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานตนธงชัย เปนสถานบริการสาธารณสุขท่ีพบวาอัตราปวย
โรคเบาหวานจากกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานในป 2561 รอยละ 2.33 เพ่ิมขึ้นเปน 4.88 ในป 2562 และมีเม่ือพิจารณา
ขอมูลรายหมูบานพบวาหมูบานนาปอใตมีผูปวยโรคเบาหวานรายใหมมีแนวโนมท่ีสูงขึ้น จากสถานการณดังกลาว
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ. 2ส. ของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน บานนา
ปอใต เพ่ือขอมูลท่ีไดจะใชเปนฐานขอมูลในการดำเนินงานวางแผนปองกันควบคุมผูปวยโรคเบาหวานรายใหมตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความรอบรูดานสุขภาพตาม 3อ. 2ส. ของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน บานนาปอใต ตำบลตนธงชัย 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
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วิธีการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional) 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรท่ีศึกษาไดแก กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานบานนาปอใต 
กลุมตัวอยางไดแก กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานบานนาปอใต ท่ีอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการคัดกรองโรคเบาหวาน

ในชวงปงบประมาณ 2562 โดยการเจาะระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง มีคาระดับน้ำตาลในเลือด
ระหวาง 100-125 มิลิกรัมตอเดซิลิตร จำนวน 23 คน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ของ
ประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป ฉบับปรับปรุงป 2561 (กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข,2561) ประกอบดวย 5 
ตอน ไดแก 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 
 ตอนท่ี 2 ความรู ความเขาใจทางสุขภาพตามหลกั 3อ. 2ส. เปนขอคำถามแบบถกูผิดมี 4 ตัวเลือก จำนวน 6 ขอ 
 ตอนท่ี 3 การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสาร การจัดการตนเองและการรับรูเทาทันสื่อ และ
สารสนเทศตามหลัก 3อ. 2ส. รวมจำนวน 10 ขอ เปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ วัดความถี่ของการ
กระทำตั้งแตไมเคยเลยให 1 คะแนน จนถึงทำประจำให 5 คะแนน 
 ตอนท่ี 4 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกตองตามหลัก 3อ. 2ส. จำนวน 3 ขอ อ เปนการประเมินคา 4 
ระดับตั้งแตการตัดสินใจท่ีไมดีตอสุขภาพตนเองและผูอ่ืนให 1 คะแนน จนถึงการตัดสินใจท่ีดี 
และถูกตองท่ีสุดให 4 คะแนน 
 ตอนท่ี 5 พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส จำนวน 6 ขอเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5ระดับท่ีวัด
ความถี่ของการปฏิบัติตอสัปดาหตั้งแตไมเคยปฏิบัติให 1 คะแนน จนถึงปฏิบัติทุกวันให5คะแนน 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 การศึกษาคร้ังน้ีไมไดทำการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือแบบสอบถาม เน่ืองจากแบบสอบถามท่ีใชเปน
เคร่ืองมือท่ีเปนมาตราฐานของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมกลุมตัวอยางโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ประสานงานกับเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานตนธงชัย และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบาน เพ่ือขอความรวมมือในการศึกษา 
 2. รวบรวมรายชื่อประชากรกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานบานนาปอใต จากฐานขอมูลของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบลบานตนธงชัย 
 3. ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางดวยแบบสอบถามแบบประเมินความรอบรูดานสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ของประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป ฉบับปรับปรุงป 2561 
 4. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและวิเคราะหผล 
จริยธรรมการวิจัย 
 ผูศึกษาเคารพสิทธิของผูเขารวมศึกษา โดยดำเนินการสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีสมัครใจตอบคำถามใน
การศึกษาคร้ังน้ี มีการอธิบายวัตถุประสงคกอนการสัมภาษณจนเปนท่ีเขาใจ ขอมูลท่ีไดจะเก็บเปนความลับ ไมนำไป
เปดเผยเปนรายบุคคล และกลุมตัวอยางมีสิทธิท่ีจะไมตอบคำถามหรือออกจากการศึกษาไดตลอดเวลา 
 
 

277

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



การวิเคราะหขอมูล 
การศึกษาคร้ังน้ีวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive statistics) 

แสดงคาความถี่ และรอยละ  
 

สรุปผลการวิจัย 
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 69.60) รองลงมาเพศชาย (รอยละ 30.40) อายุอยูในชวง    
51-60 ป (รอยละ 43.48) สถานภาพสมรส/คู (รอยละ 78.30) การศึกษาระดับประถมศึกษา (78.30) และมีอาชีพ
รับจางท่ัวไป (รอยละ 56.52) และมีโรคประจำตัว (รอยละ 52.20)  
ความรอบรูความเขาใจทางสุขภาพตาม 3อ. 2ส. 

จากการวิเคราะหผลรวมขององคประกอบท่ี 1-6 ในดานความรูความเขาใจตาม 3อ. 2ส.ของกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวานโดยรวมสวนใหญอยูในระดับไมดี (รอยละ 60.87) รองลงมา ไดแก ระดับพอใช (รอยละ 34.78) และ
ระดับดี (รอยละ 4.35) ตามลำดับ (ตารางท่ี 1) 
ตาราง 1 แสดงจำนวนและรอยละผลรวมความรอบรู เขาใจทางสุขภาพ 3อ. 2ส. องคประกอบที่ 1-6 

ชวงคะแนน ระดับ จำนวน รอยละ 
0 – 40.79 คะแนน หรือ <60% ของคะแนนเต็ม ไมด ี 14 60.87 
40.80 – 47.59 คะแนน หรือ 60 – 69% ของคะแนน พอใช 8 34.78 
47.60 – 54.39 คะแนน หรือ 70 – 79% ของคะแนน ด ี 1 4.35 
54.40 – 68.00 คะแนน หรือ >80% ของคะแนนเต็ม ดีมาก 0 0.00 

 เม่ือพิจารณารายองคประกอบ พบวา องคประกอบท่ี 1 ความรู ความเขาใจทางสุขภาพตาม 3อ. 2ส.           
สวนใหญอยูในระดับไมถูกตอง (รอยละ 79.91) (ตารางท่ี 2)  
 
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนรอยละการแปลผลองคประกอบที่ 1  

องคประกอบ ระดับ 
ไมถูกตอง ถูกตองบาง ถูกตอง ถูกตองที่สุด 

องคประกอบท่ี 1 ความรูความเขาใจทาง
สุขภาพตาม 3อ. 2ส. 

17 
(79.91) 

3 
(13.04) 

0 
(0.00) 

3 
(13.04) 

 องคประกอบท่ี 2-6 พบวาสวนใหญ องคประกอบท่ี 2 การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. 
อยูในระดับ ไมดี (รอยละ) องคประกอบท่ี 3 การสื่อสารสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. อยูในระดับไมดี (รอยละ 52.17) 
องคประกอบท่ี 4 การจัดการตนเองตามหลัก 3อ. 2ส. อยูในระดับไมดี (รอยละ 60.87) องคประกอบท่ี 5 การรูเทา
ทันสื่อและสารสนเทศตามหลัก 3อ. 2ส. อยูในระดับดีมาก (รอยละ 34.78) และองคประกอบท่ี 6 การตัดสินใจเลือก
ปฏิบัติท่ีถูกตองตาม 3อ. 2ส. อยูในระดับไมดี (รอยละ 34.78) (ตารางท่ี 3) 
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ตารางที่ 3 แสดงจำนวนรอยละการแปลงผลองคประกอบที่ 2-6 

องคประกอบ 
ระดับ 

ไมด ี พอใช ด ี ดีมาก 
องคประกอบท่ี 2 การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ 
ตามหลัก 3อ. 2ส. 

11 
(47.83) 

7 
(30.43) 

4 
(17.39) 

1 
(4.35) 

องคประกอบท่ี 3 การสื่อสารสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. 12 
(52.17) 

10 
(43.48) 

0 
(0.00) 

1 
(4.35) 

องคประกอบท่ี 4 การจัดการตนเองตามหลัก 3อ. 2ส. 14 
(17.39) 

8 
(34.78) 

0 
(17.39) 

1 
(4.35) 

องคประกอบท่ี 5 การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศตามหลัก  
3อ. 2ส. 

4 
(17.39) 

7 
(30.43) 

4 
(17.39) 

8 
(34.78) 

องคประกอบท่ี 6 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกตองตาม 
3อ. 2ส. 

8 
(34.78) 

7 
(30.43) 

4 
(17.39) 

4 
(17.39) 

 
พฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ. 2ส. 
 พฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ. 2ส. พบวากลุมเสี่ยงสวนใหญอยูในระดับดี (รอยละ 43.48) รองลงมาไดแก 
ระดับพอใช (รอยละ 39.13) และระดับไมดี (รอยละ 13.04) (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนรอยละพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ. 2ส. ของกลุมเส่ียงโรคเบาหวาน 

พฤตกิรรมสุขภาพ 
ระดับ 

ไมด ี พอใช ด ี ดีมาก 
พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. 3 

(13.04) 
9 

(39.13) 
10 

(43.48) 
1 

(43.35) 

 

อภิปรายผล 
 การศึกษาคร้ังน้ีพบวากลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน บานนาปอใต ตำบลตนธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง               
มีความรอบรูโดยภาพรวมสวนใหญอยูในระดบัท่ีไมด ีกลาวคือไมมีความรอบรูเพียงพอตอการปฏิบัติตนตามหลัก 3อ. 2ส. 
ท้ังน้ีอาจกลาวไดวากลุมเสี่ยงโรคเบาหวานสวนใหญอยูในชวงของวัยกลางคนไปจนถึงวัยสูงอายุ คือ 51-60 ป           
ซ่ึงจากการศึกษาของ เบญจมาศ สุรมิตรไมตรี (2558) พบวาอายุท่ีมากขึ้นสงผลตอระดับความรอบรูดานสุขภาพท่ี
ต่ำลง ความสามารถในการเรียนรูและการรับรูสิ่งตางๆชาลง ดังน้ันบุคคลท่ีมีอายุเพ่ิมขึน้จะสงผลใหมีความรอบรูดาน
สุขภาพนอยกวาผูท่ีมีอายุนอยกวา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของประไพพิศ สิงหเสม, พอเพ็ญ ไกรนรา และวรา
รัตน ทิพยรัตน (2562) ศึกษาความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับพฤตกิรรมสุขภาพตาม 3อ. 2ส. พบวา
ผูสูงอายุสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพตาม 3อ. 2ส. อยูในระดับไมดี เม่ือพิจารณารายองคประกอบ พบวา 
องคประกอบท่ี 1 ความรอบรู ความเขาใจทางสุขภาพตาม 3อ. 2ส. อยูในระดับท่ีไมถูกตอง กลาวคือมีความรูนอย
มาก ไมเพียงพอตอการปฏิบัติตนเพ่ือสุขภาพท่ีดีไดซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ประไพพิศ สิงหเสม, พอเพ็ญ ไกร
นรา และวรารัตน ทิพยรัตน (2562) พบวาผูสูงอายุสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพตาม 3อ. 2ส. อยูในระดับไมดี 
สวนองคประกอบท่ี 2-4 ไดแกการเขาถึงขอมูลและการบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเองตาม
หลัก 3อ. 2ส. อยูในระดับไมดี กลาวคือยังมีปญหาในการแสวงหาขอมูลการใหบริการดานสุขภาพท่ีมีความ
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หลากหลายหรือมีความนาเชื่อถอืของแหลงขอมูลไมเพียงพอซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจ การเลือกรับบริการดานสุขภาพ 
นอกจากน้ันยังมีปญหาดานทักษะการฟง การอาน การเขียน รวมถึงไมสามารถจัดท่ีเปนอุปสรรคตอสุขภาพตนเอง
ได ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากชวงอายุของกลุมตัวอยางซ่ึงเปนวัยกลางคนถึงวัยสูงอายุ ทำใหไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยี
ได กรอปกับกลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาทำใหขาดทักษะการเขาถึงเทคโนลีสมัยใหมไดซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของ เบญจมาศ สุรมิตรไมตรี (2558) พบวาอายุท่ีมากขึ้นสงผลตอระดับความรอบรูดาน
สุขภาพท่ีต่ำลง สวนองคประกอบท่ี 5 การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศตามหลัก 3อ. 2ส. สวนใหญอยูในระดับดี 
กลาวคือมีการวิเคราะห ตรวจสอลขอมูลท่ีเผยแพรผานสื่อตางๆมีการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลกอนทำ
การยอมรับขอมูลน้ันๆซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของนพมาศ โกศล (2561) ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุมวัยทำงาน พบวากลุมตัวอยางรูเทาทันสื่อและสารสนเทศอยูในระดับดีมาก 
นอกจากน้ันองคประกอบท่ี 6 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกตอง อยูในระดับไมดี กลาวคือไมสนใจสุขภาพตนเองทำ
ตัวตามสบายโดยไมคำนึงถึงผลดีผลเสียตอสุขภาพ ในดานของพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ. 2ส. สวนใหญอยูในระดับ
ดี เน่ืองจากกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตาม 3อ. 2ส. ไดถูกตองเปนสวนใหญ 
สอดคลองกับการศึกษาของสุภาวิณี แสงเรือน (2559) ศึกษาการศึกษาสถานการณพฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพตาม
หลัก 3อ.2ส. ของประชาชนวัยทำงาน พ.ศ.2558 พบวา มีระดับพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. เพ่ิมขึ้น เม่ือทำการ
เปรียบเทียบกอนและหลังการถายทอดความรู พบวา มีระดับพฤติกรรมสุขภาพในระดับดีมากเพ่ิมขึ้น ดังน้ันจะเห็น
ไดวาหากประชาชนสวนใหญมีระดับความรอบรูดานสุขภาพต่ำ ยอมจะสงผลตอสภาวะสุขภาพของประชาชนเอง 
  

ขอเสนอแนะ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนำขอมูลไดไปใชในการวางแผนดำเนินกิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหแกกลุม
เสี่ยงโรคเบาหวานเพ่ือใหมีความรอบรูดานสุขภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือปองกันการเพ่ิมจำนวนผูปวยในอนาคต นอกจากน้ัน
ยังสามารถนำผลงานวิจัยท่ีไดคร้ังน้ีไปใชประโยชนการศึกษากลุมเสี่ยงของโรคอ่ืนๆหรือในกลุมผูปวย เพ่ือใชเปน
แนวทางในการสำรวจ การจัดทำโครงการ หรือใชเปนแนวทางในการจัดทำโปรแกรมความรอบรูดานสุขภาพในคร้ัง
ตอไป 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตามหลัก 3อ.2ส. ของ
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานโทกหัวชาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด
ลำปาง รูปแบบการวิจัยเปน การวิจัยเชิงปริมาณ พื้นที่วิจัยคือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานโทกหัวชาง   
ทำการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จำนวน 137 คนใชวิธีคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยใชแบบประเมินความรอบรู
ดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ3อ.2ส. ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ฉบับปรับปรุงป 2561 ของกองสุข
ศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข เปนเคร่ืองมือในการวิจัย เก็บขอมูลรวบรวมระหวาง เดือน
มกราคม-มีนาคม 2562 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี ่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทำการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร  
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความรอบรูดานสุขภาพในระดับสูง คิดเปนรอยละ 54 และมีพฤติกรรม
สุขภาพในเกณฑระดับพอใชได คิดเปนรอยละ 73 
 
คำสำคัญ : ความรอบรูดานสุขภาพ, พฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส , โรคความดันโลหิตสูง 
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Abstract 
The objective of this research is to study health literacy and health behaviors 

according to the principles of hypertensive patients 2E to 3S. at Tok Hua Chang Health 
Promoting Hospital, Lampang Province. Quantitative research area is Ban Tok Hua Chang 
Health Promoting Hospital, collected data from a sample of 137 people using a specific 
selection method. The research tool was health literacy and health behaviors 3E 2S among 
working group aged over 15 years old evaluation form of Health Education Section, Health 
Service Support Department, Ministry of Public Health. Data were collected from January to 
March, 2019 The data were analyzed using descriptive statistics in percentages, means and 
standard deviations 

The results showed that group of samples had a high degree of health literacy, 54 
percent accounted, and 73 percent had health behaviors in the appropriate level of criteria. 

 
Keyword : Health Literacy, Health Behaviors, Hypertension  
 

บทนำ 
ความรอบรูดานสุขภาพ ความแตกฉาน ดานสุขภาพ ความฉลาดทางสุขภาวะ ความฉลาดทาง สุขภาพและ

การรูเทาทันดานสุขภาพ ซึ่งเปนความหมายเดียวกันกับคำภาษาอังกฤษที่วา “ Health Literacy” ซึ่งองคการ
อนามัยโลก (1998) นิยามไววา ความรูดานสุขภาพนำเสนอทักษะการเรียนรูและทักษะทางสังคม ซ่ึงเปนตัวกำหนด
แรงจูงใจและความสามารถของบุคคลในการเขาถึงเพ่ือทำความเขาใจและใชงานขอมูลในรูปแบบท่ีไดรับการสงเสริม
และการรักษาสุขภาพที่ดีความรูดานสุขภาพนั้นมีความสำคัญมากกวาการอานแผนพับและทำการนัดหมายสำเร็จ
โดยปรับปรุงการเขาถึงการสาธารณสุขขอมูลและการใชงานความรูดานสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพเปนสิ่งสำคัญใน
การเสริมพลังอำนาจของประชาชน สถานการณความดันโลหิตสูงในประเทศไทย จากขอมูลสำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา อัตราการปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง ตอประชากร 
100,000 คน ในรอบ 5 ปที ่ผานมา (พ.ศ. 2556 – 2560) เพิ ่มขึ ้นจาก 12,342.14 (จำนวน 3,936,171 คน)               
เปน 14,926.47 (จำนวน 5,597,671 คน) รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ป พ.ศ. 
2552 และ 2557 พบวา ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากรอยละ 21.4 
(ชายรอยละ 21.5 และหญิงรอยละ 21.3) เปนรอยละ 24.7 (ผูชายรอยละ 25.6 และผูหญิงรอยละ 23.9) ของคนใน
ประเทศ (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)  

จากการลงพ้ืนท่ีฝกประสบการณวิชาชีพพบวาจำนวนผูสูงอายุท่ีมารับบริการท่ี รพ.สต.โทกหัวชาง จำนวน 
8 หมูบาน 16 ชุมชน มีประชาชนเขารับบริการใน 3 ปยอนหลังมีตั้งแตป พ.ศ. 2559 – 2561 มีประชาชนเขารับ
บริการในป พ.ศ. 2559 มีจำนวน 13,423 คน ป พ.ศ. 2560 มีจำนวน 15,682 คน ป พ.ศ. 2561 มีจำนวน 19,008 
คนและยังมีอัตราผูเขารับบริการเปนโรคความดันโลหิตสูงเพ่ิมสูงขึ้นจากขอมูล 3 ปยอยหลัง (พ.ศ. 2559 – 2561) 
เพ่ิมขึ้นจาก จำนวน 336 คน เปนจำนวน 365 คน ศึกษาความรอบรูดานสุขภาพของผูสูงอายท่ีุปวยเปนโรคความดนั
โลหิตสูง ท่ีมารับบริการใน รพ.สต.โทกหัวชาง วามีความรอบรูดานสุขภาพในการที่จะดูแลตนเองมากนอยเพียงใด 
เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถควบคุมหรือลดความรุนแรงของโรคไดทำใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และเปนแนวทางในการ
จัดทำโปรแกรมสงเสริมสุขภาพใหเหมาะสมกับความรอบรูดานสุขภาพของผูสูงอายุท่ีปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวาน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตำบลบานโทกหัวชาง 
 

กรอบแนวคิดในการทำวิจัยการวิจัย 
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชทฤษฎีแบบแผนความ

เชื่อดานสุขภาพ (Janz, Campion & Strecher, 2002) โดยเชื่อวาการรับรูของบุคคลเปนตัวบงชี้พฤติกรรม หาก
บุคคลรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคการรับรูความรุนแรงของโรคการรับรูถึงประโยชนของการรักษาและปองกัน
โรคการรับรูตออุปสรรคก็จะกระทำสิ่งท่ีกอใหเกิดผลดีตอตนเองและหนีหางจากสิ่งท่ีตนเองไมปรารถนาดังน้ันการให
ความรู แกบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหมีประโยชนตอตนเองบุคคลนั้นก็จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของกรมอนามัยในดานการรับประทานอาหารการออกกำลังกาย
อารมณและการหลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ีและการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราดังภาพท่ี 1 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

เปนการวิจัยการวิจัยเชิงสำรวจ ( Survey Research) 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัย ไดกำหนดขอบเขตของการศึกษาไว ดังน้ี  
กลุมตัวอยางและประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงโดยสุม จากกลุมตัวอยางของ ผูมาใชบริการ
ท่ีคลินิกโรคเร้ือรังและยินดีใหขอมูลกรอกแบบสอบถาม โดยใช สูตรการคำนวณของ Taro Yamane (อางใน บุญชม 
ศรีสะอาด, 2553). ท่ีระดับคาความคลาดเคลื่อน 0.05 ไดกลุมตัวอยางจำนวนท้ังสิ้น 137 คน  
ขอบเขตดานระยะเวลาในการวิจัย 

ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เดือนมกราคม – มีนาคม 2562 
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วิธีการดำเนินการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ความรอบรูและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก3 อ. 2 ส. ของกลุมผูปวยโรคความดันโลหติ
สูง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานโทกหัวชาง ผูศึกษาไดศึกษาโดยการวิจัยเชิงสำรวจ ( Survey Research) 
โดยใชแบบสอบถามประเมินความรูเปนเคร่ืองมือในการศึกษา  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ 3อ.2ส. ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ฉบับปรับปรุงป 2561 ของกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพกระทรวงสาธารณสุขมีท้ังหมด 5 ตอน ประกอบดวย 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
 สวนท่ี 2 ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ ตาม 3อ. 2ส. มีจำนวน 6 ขอ 
 สวนท่ี 3 การเขาถึงขอมูลและการบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเอง และการรูเทาทัน
สื่อ ตาม 3อ. 2ส. ไดแก การเขาถึงขอมูลบริการสุขภาพตาม 3อ. 2ส.การสื่อสารสุขภาพตาม3อ. 2ส.การจัดการ
ตนเองตาม3อ. 2ส.การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศตาม3อ. 2ส. 
 สวนท่ี 4 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกตองตาม 3อ. 2ส. 
 สวนท่ี 5 พฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ. 2ส.  
 สวนท่ี 6 แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแสดงระดับการใหความสำคัญ คือ 
ปฏิบัติเปนประจำปฏิบัติบางคร้ัง และไมปฏิบัติ  
 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ผูวิจัยดำเนินการแจกแบบสอบถามและรับกลับคืนดวยตนเอง โดยการรวบรวมขอมูลภาคสนาม ผูศึกษาได
เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยและทำการเก็บขอมูลดวยตนเอง จำนวน 137 ชุด ทำ
การตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามอีกคร้ัง หลังจากน้ันนำไปประมวลผล และวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 ขอมูลที่ไดจากการสำรวจ จะตองผานการวิเคราะหทางสถิติ ดวยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร ในการ
วิเคราะห 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับความรอบรูดานสุขภาพของกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงใน

ประชาชนบานโทกหัวชาง จังหวัดลำปาง โดยใชแบบสอบถามกลุ มตัวอยางที่เก็บขอมูลได จำนวน 137 คน             
โดยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 5 สวน ดังน้ี 

 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและรอยละ ของเพศ (n=137) 

เพศ จำนวน รอยละ 
ชาย 42 30.7 
หญงิ 95 69.3 
รวม 137 100 
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จากตารางท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 69.3 รองลงมาเปนเพศชายคดิเปน
รอยละ 30.7 ตามลำดับ 
  
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและรอยละ ของอายุ (n=137) 

อายุ จำนวน รอยละ 

15 – 25 ป 0 0 

26 – 36 ป 1 0.7 

37 – 47 ป 3 2.1 

48 – 59 ป 44 32.1 

60 ปขึ้นไป 89 58.5 

รวม 137 100 

 
จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยพบวา อายุสวนใหญอยูที่ชวงอายุ 60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 58.5 รองลงมา

ชวงอายุ 48 – 59 ป คิดเปนรอยละ 32.1 อายุ 37 - 47 ป คิดเปนรอยละ 2.1 และ อายุ 26 – 36 ป คิดเปนรอยละ 
0.7 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและรอย ของสถานภาพสมรส (n=137) 

สถานภาพ จำนวน รอยละ 
โสด 16 11.7 
สมรส 92 67.2 
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 29 21.2 

รวม 137 100 

จากตารางท่ี 3ผลการวิจัยพบวา สถานภาพสวนใหญสมรส คิดเปนรอยละ 67.2 รองลงมา หมาย/หยาราง/
แยกกันอยู คิดเปนรอยละ 21.2 และโสด คิดเปนรอยละ 11.7 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและรอยละ ของอาชีพ (n=137) 

อาชีพ จำนวน รอยละ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 2.2 
คาขาย 10 7.3 
รับจาง 47 34.3 
ธุรกิจสวนตัว 7 5.1 
แมบาน/พอบาน 20 14.6 
ไมไดประกอบอาชีพ 46 33.7 
อ่ืนๆ 4 2.9 

รวม 137 100 
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จากตารางที่ 4 ผลการวิจัยพบวาอาชีพรับจางสวนใหญ คิดเปนรอยละ 34.3 รองลงมา ไมไดประกอบ
อาชีพ คิดเปนรอยละ 33.7 แมบาน/พอบาน คิดเปนรอยละ 14.6 คาขาย คิดเปนรอยละ 7.3 ธุรกิจสวนตัว คิดเปน
รอยละ 5.1 อ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 2.9 และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 2.2 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 5 แสดงจำนวนและรอยละ ของการศึกษา (n=137) 

การศึกษา จำนวน รอยละ 
ไมไดเรียนหนังสือ 6 4.4 
ประถมศึกษา 102 74.5 
มัธยมศึกษา 22 16.1 
อาชีวศึกษาหรือนุปริญญา 3 2.2 
ปริญญาตรีหรือสูงกวา 4 2.9 

รวม 137 100 

 
จากตารางที่ 5 ผลการวิจัยพบวาการศึกษาประถมศึกษาเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 74.5 รองลงมา 

มัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 16.1 ไมไดเรียนหนังสือ คิดเปนรอยละ 4.4 ปริญญาตรีหรือสูงกวา คิดเปนรอยละ 2.9 
และอาชีวศึกษาหรืออนุปริญญา คิดเปนรอยละ 2.2 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 6 แสดงจำนวนและรอยละ ของรายไดเฉล่ียตอเดือน(n=137) 

รายไดตอเดือน จำนวน รอยละ 
นอยกวา 5,000 บาท 78 56.9 
5,001 – 10,000 บาท 29 21.2 
10,001 – 15,000 บาท 22 16.1 
มากกวา 15,000บาท 8 5.8 

รวม 137 100 

 
จากตารางท่ี 6 ผลการวิจัยพบวารายไดตอเดือน นอยกวา 5,000 บาท เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 56.9 

รองลงมา5,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 21.2 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ16.1 และ มากกวา 
15,000บาท คิดเปนรอยละ 5.8 ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 7 แสดงจำนวนและรอยละ ของระยะเวลาที่ปวยเปนความดันโลหิตสูง(n=137) 

ระยะเวลาปวย จำนวน รอยละ 
ระยะเวลาการปวย 1 – 2 ป 15 10.9 
ระยะเวลาการปวย 3 – 4 ป 22 16.1 
ระยะเวลาการปวย 5 – 6 ป 35 25.5 
ปวยมาแลวมากกวา 6 ป 65 47.4 

รวม 137 100 
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จากตารางที่ 7 ผลการวิจัยพบวาระยะเวลาที่ปวยมาแลวมากกวา 6 ป คิดเปนรอยละ 47.4 รองลงมา
ระยะเวลาการปวย 5 – 6 ป คิดเปนรอยละ 25.5 ระยะเวลาการปวย 3 – 4 ป คิดเปนรอยละ 16.1 และระยะเวลา
การปวย 1 – 2 ป คิดเปนรอยละ 10.9 ตามลำดับ 
 
ตารางที ่ 8 แสดงจำนวนและรอยละ ของญาติสายตรงของผู ปวย เชน พอ แม พี ่นอง เจ็บปวยดวยโรค 

ความดันโลหิตสูง/โรคเบาหวาน/โรคเลือดหัวใจ/โรคหลอดเลือดสมอง/โรคเสนเลือดในสมองตีบตนั 
(n=137) 

ญาติสายตรงของผูปวย จำนวน รอยละ 
ไมมี 40 29.2 
มี 97 70.8 

รวม 137 100 

 
จากตารางที่ 8 ผลการวิจัยพบวา ญาติสายตรงของผูปวย เชน พอ แม พี่นอง เจ็บปวยดวยโรคความดัน

โลหิตสูง/โรคเบาหวาน/โรคเลือดหวัใจ/โรคหลอดเลือดสมอง/โรคเสนเลือดในสมองตีบตันสวนใหญ มี คิดเปนรอยละ 
70.8 และ ไมมี คิดเปนรอยละ 29.2 ตามลำดับ 
 
สวนที่ 2 ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ ตาม 3อ 2ส (n=137) 

หัวขอ 
คำตอบดานความรู 
จำนวน(รอยละ) 

ตอบถูก ตอบผิด 
อาหารชนิดใดที่เสี่ยงตอการทำให
เกิดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน 
และโรคหัวใจ  

79(57.7) 58(42.3) 

การกินผักหลายๆชนิดท ี ่ม ีส ีสัน
แตกตางกันในปริมาณท่ีมากพอ จะ
ชวยปองกันไมใหปวยเปนโรคใดได 

44(32.1) 93(67.9) 

การออกกำลังกายอยางไร ถึงจะลด
ความเสี ่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง 
โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง 

102(74.5) 35(25.5) 

บุคคลใด ที่มีการจัดการกับอารมณ
ตนเองไดด ี

74(54) 63(46) 

บุคคลใด ท่ีมีความเสี่ยงตออันตราย
จากการสูบบุหร่ีสูงท่ีสุด 

59(43.1) 78(58.9) 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล สงผล
กระทบตอปญหาใด  

84(61.3) 53(38.7) 
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จากสวนที่ 2 ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ ตาม 3อ 2ส พบวาคำถามที่กลุมตัวอยางสวนใหญตอบถูก
มากเปน 3 อันดับแรก ไดแก “การออกกำลังกายอยางไร ถึงจะลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ความ
ดันโลหิตสูง” รองลงมา “การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล สงผลกระทบตอปญหาใด” และ “อาหารชนิดใดที่เสี่ยงตอ
การทำใหเกิดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคหัวใจ” คิดเปนรอยละ 74.5 61.3 และ57.7 ตามลำดับ สวน
ขอคำถามท่ีกลุมตัวอยาสวนใหญตอบผดิมากเปน 3 อันดับแรก ไดแก “การกินผักหลายๆชนิดท่ีมีสีสันแตกตางกันใน
ปริมาณท่ีมากพอ จะชวยปองกันไมใหปวยเปนโรคใดได” รองลงมา “บุคคลใด ท่ีมีความเสี่ยงตออันตรายจากการสบู
บุหร่ีสูงท่ีสุด” และ “บุคคลใด ท่ีมีการจัดการกับอารมณตนเองไดดี” คิดเปนรอยละ 67.958.9และ46 ตามลำดับ 
 
ตารางตอนที่ 2.1 สรุปคะแนนความรูเกี่ยวกับความรู ความเขาใจทางสุขภาพ ตาม 3อ 2ส (n=137) 

ระดับ จำนวน รอยละ 
สูง 74 54 
ปานกลาง 45 32.8 
ต่ำ 18 13.1 

รวม 137 100 

จากตารางตอนที่ 2.1 สรุประดับความรูเกี่ยวกับความรู ความเขาใจทางสุขภาพตาม 3อ 2ส พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญมีระดับความรู อยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 54 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 
32.8 และระดับต่ำ คิดเปนรอยละ 13.1 ตามลำดับ 
 
สวนที่ 3 การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเอง และการรู เทาทันส่ือ            

ตาม 3อ 2ส (n=137) 

องคประกอบการวดั 
ระดับ 

จำนวน(รอยละ) 
ดีมาก ด ี พอใช ไมด ี

การเขาถึงขอมูลบริการสุขภาพตาม3อ 2ส 34(24.8) 33(24.1) 33(24.1) 37(27) 
การสื่อสารสุขภาพตาม3อ 2ส 14(10.2) 12(8.8) 42(30.7) 69(50.4) 
การจัดการตนเองตาม3อ 2ส  23(16.8) 19(13.9) 40(29.2) 55(40.1) 
การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศตาม3อ 2ส 29(21.2) 11(8) 24(17.5) 73(53.3) 

 
จากตารางสวนที่ 3 การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเอง และการ

รูเทาทันสื่อ ตาม 3อ 2ส พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพตาม3อ 2ส ไมดี คิดเปน
รอยละ 27 การสื่อสารสุขภาพตาม 3อ 2ส ไมดี คิดเปนรอยละ 50.4 การจัดการตนเองตาม3อ 2ส ไมดี คิดเปนรอยละ 
40.1 การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศตาม 3อ 2ส คิดเปนรอยละ 53.3 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 3.1 สรุปคะแนนรวมการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเอง และ
การรูเทาทันส่ือ ตาม 3อ 2ส (n=137) 

ระดับ จำนวน รอยละ 
ไมด ี 58.5 42.7 
พอใช 34.75 25.4 

ด ี 18.75 13.7 
ดีมาก 25 18.2 
รวม 137 100 

  
จากตารางท่ี 3.1สรุปคะแนนรวมการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเอง 

และการรูเทาทันสื่อ ตาม 3อ 2สพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสาร
สุขภาพ การจัดการตนเอง และการรูเทาทันสื่อ ตาม 3อ 2ส ไมดี คิดเปนรอยละ 42.7 รองลงมา พอใช คิดเปนรอยละ 
25.4 ตามลำดับ 

 
สวนที่ 4 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองตาม 3อ 2ส (n=137) 

หัวขอ 
คำตอบดานความรู 
จำนวน(รอยละ) 

ตอบถูก ตอบผิด 
มีงานเลี้ยงสังสรรคท่ีบานของเพ่ือน 
แลวไดรับเชิญใหกินอาหารหวานมี
ไขมันสูง จะตัดสินใจทำอยางไร 

27(19.7) 110(80.3) 

ออกกำลังกายกับเพื ่อนอย ู  เปน
ประจำ แตมีอยูวันหนึ่งเพื่อนบอก
วาไมอยากออกกำลังกายอีกแลว 
จะปฏิบัติเชนไรกับเพ่ือน 

42(30.7) 95(69.3) 

หากตองไปงานเลี้ยง และมีเพื ่อน
ชวนดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ จะปฏิบัติ
ตนอยางไร 

89(65) 48(35) 

  
จากตารางสวนที่ 4 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองตาม 3อ 2สพบวาคำถามที่กลุมตัวอยางสวนใหญ

ตอบถูกมากที่สุด ไดแก “หากตองไปงานเลี้ยง และมีเพื่อนชวนดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ จะปฏิบัติตนอยางไร” คิดเปน
รอยละ 65 และคำถามที่กลุมตัวอยางสวนใหญตอบผิดมากที่สุด ไดแก “มีงานเลี้ยงสังสรรคที่บานของเพื่อน แลว
ไดรับเชิญใหกินอาหารหวานมีไขมันสูง จะตัดสินใจทำอยางไร” คิดเปนรอยละ 80.3 ตามลำดับ 
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ตารางสวนที่ 4.1 สรุปคะแนนความรูเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองตาม 3อ 2ส (n=137) 

ระดับ จำนวน รอยละ 
สูง 15 10.9 
ปานกลาง 47 34.3 
ต่ำ 75 54.7 

รวม 137 100 

 
จากตารางตอนท่ี 4.1 สรุปคะแนนความรูเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกปฏิบตัิท่ีถกูตองตาม 3อ 2ส พบวากลุม

ตัวอยางสวนใหญมีระดับความรู อยูในระดับต่ำ คิดเปนรอยละ 54.7 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 
34.3 และระดับสูง คิดเปนรอยละ 10.9 ตามลำดับ 
 
สวนที่ 5 พฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ 2ส (n=137) 

หัวขอ 

ความถี่ในการปฏบัิตโิดยเฉล่ีย/สัปดาห 
จำนวน(รอยละ) 

6-7 วัน/
สัปดาห 

4-5 วัน/
สัปดาห 

3 วัน/
สัปดาห 

1-2 วัน/
สัปดาห 

ไมไดปฏิบัต ิ

การควบคุมปริมาณอาหารและควบคุมรส
อาหาร ไมใหหวาน มัน เค็มจัดทุกมื้อ บอย
แคไหน 

28(20.4) 40(29.2) 34(24.8) 27(19.7) 8(5.8) 

กินผักและผลไมสด สะอาดเสมอวันละอยาง
นอย คร่ึงกิโลกรัม บอยแคไหน 

44(32.1) 33(24.1) 41(29.9) 18(13.1) 1(0.7) 

ออกกำลังกาย หรือเคลื่อนไหวตอเนื่องจน
รูสึกเหน่ือย มีเหงื่อออก บอยแคไหน 

31(22.6) 13(9.5) 51(37.2) 30(21.9) 12(8.8) 

การจัดการความเครียดของตนเองดวยการ
มองโลกในแงดีเสมอ บอยแคไหน 

15(10.9) 19(13.9) 32(23.4) 58(42.3) 13(9.5) 

สูบ หรือ สูดควันบุหร่ี บอยแคไหน 7(5.1) 3(2.2) 5(3.6) 23(16.8) 99(72.3) 
ดื่มสุรา หรือ เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล  
บอยแคไหน 

7(5.1) 4(2.9) 5(3.6) 18(13.1) 103(75.2) 

 
จากตารางสวนที่ 5พฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ 2สพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการปฏิบ ัติ

พฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ 2ส โดยเฉลี่ย 6-7 วันตอสัปดาห มากท่ีสุดในเร่ือง “กินผักและผลไมสด สะอาดเสมอวัน
ละอยางนอย คร่ึงกิโลกรัม บอยแคไหน” รองลงมา 4-5 วันตอสัปดาหมากท่ีสุดในเร่ือง “การควบคุมปริมาณอาหาร
และควบคุมรสอาหาร ไมใหหวาน มัน เค็มจัดทุกม้ือ บอยแคไหน” 3 วันตอสัปดาหมากท่ีสุดในเร่ือง “ออกกำลังกาย 
หรือเคลื่อนไหวตอเน่ืองจนรูสึกเหนื่อย มีเหงื่อออก บอยแคไหน”1-2 วันตอสัปดาหมากที่สุดในเรื่อง “การจัดการ
ความเครียดของตนเองดวยการมองโลกในแงดีเสมอ บอยแคไหน” และไมไดปฏิบัติมากท่ีสุดในเร่ือง “ดื่มสุรา หรือ 
เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล บอยแคไหน” ตามลำดับ 
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ตารางสวนที่ 5 สรุปคะแนนรวมพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ 2ส (n=137) 
ระดับ จำนวน รอยละ 

ไมด ี 100 73 
พอใช 25 18.2 
ด ี 4 2.9 
ดีมาก 8 5.8 

รวม 137 100 
 
จากตารางที่ 5.1 สรุปคะแนนรวมพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ 2ส พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ

พฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ 2ส ไมดี คิดเปนรอยละ 73 รองลงมา พอใช คิดเปนรอยละ 18.2 ตามลำดับ 
 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบวา กลุมตัวอยางผูอยางผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสวนใหญมีความรูดานสุขภาพโดย

ภาพรวมของกลุมตัวอยางผูปวยโรคความดันโลหิตสูงตามหลัก 3 อ. 2 ส. อยูในระดับนอย คือ เปนผูมีระดับความ
รอบรูดานสุขภาพท่ีไมเพียงพอตามหลัก 3 อ. 2 ส. คิดเปนรอยละ 73 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญชนก ขุมทอง
(2559) ซ่ึงศึกษาเร่ือง ผลการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอความรอบรูดานสุขภาพของประชากรกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงผลการศึกษาลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย ปจจัยทางประชากร ไดแก เพศ 
อายุปจจัยทางสังคม ไดแก การศึกษา สถานภาพสมรส เขตท่ีอยูอาศัย ปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก รายได และความ
รอบรูดานสุขภาพ ระดับความรอบรูดานสุขภาพ มีระดับความรอบรูดานสุขภาพต่ำมากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.7 
รองลงมามีระดับความรอบรูดานสุขภาพปานกลาง การศึกษาความรอบรูดานสุขภาพ และ พฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. 
2 ส. แบบประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ3อ.2ส. ของประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป ของกอง
สุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงป 2561 ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากปจจัย
ทางดานกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกัน คือ วิถีการดำเนินชีวิต บริบททางสังคม และ วัฒนธรรมของกลุมตัวอยางผูปวย
โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งจากการเก็บขอมูลพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง ประกอบดวยอาชีพรับจางทั่วไป ระดับ
การศึกษาประถมศึกษา กลุมตัวอยางจัดวาเปนกลุมท่ีไดรับการรักษาจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตำบลบานโทก
หัวชาง 

ระดับความรูเกี่ยวกับความรู ความเขาใจทางสุขภาพตาม 3อ 2ส พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ
ความรู อยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 54 อภิปรายไดวา มีความรูและความเขาใจในหลัก 3อ.2ส.ที่ถูกตองบางไม
ถูกตองบางตอการปฏิบัติตนเพ่ือสุขภาพท่ีดี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของตวงพรกตัญุตานนท (2560) เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเองและเปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะสวนบุคคลไดแกอายุเพศระดับ
การศึกษาอาชีพรายไดสถานภาพสมรสระยะเวลาการเปนโรคกับพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเองรวมทั ้งศึกษา
ความสัมพันธระหวางความรูเรื่องโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงกับพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  

การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเอง และการรูเทาทันสื่อ ตาม 3อ 2ส 
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเอง และ
การรูเทาทันสื่อ ตาม 3อ 2ส ไมดีพอ คิดเปนรอยละ 42.7 ซ่ึงอภิปรายไดวายอมรับและเชื่อถือขอมูลท่ีเผยแพรผาน
สื่อเฉพาะท่ีผาน การวิเคราะหตรวจสอบขอมูลดวยตนเองกอนวาถูกตองจริง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ การเขาถงึ
ขอมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเอง และการรูเทาทันสื่อ ตาม 3อ 2ส พบวากลุมตัวอยาง
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สวนใหญมีระดับการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเอง และการรูเทาทันสื่อ ตาม 
3อ 2ส ไมดีพอ คิดเปนรอยละ 42.7 ซ่ึงอภิปรายไดวายอมรับและเชื่อถือขอมูลท่ีเผยแพรผานสื่อเฉพาะท่ีผาน การ
วิเคราะหตรวจสอบขอมูลดวยตนเองกอนวาถูกตองจริง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พิทยา ไพบูลยศิริ (2561) พ.บ 
ซึ่งศึกษาเรื่อง ความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส และศึกษาความสัมพันธ ระหวางปจจัยสวน
บุคคล ความรอบรูดานสุขภาพ ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีความรอบรูดานสุขภาพในคะแนนความรอบรู
ดานสุขภาพของสวนการเขาถึง ขอมูล (เต็ม 10 คะแนน) เม่ือนำมาจัดระดับคะแนนของความรอบรูดาน สุขภาพเปน 
3 ระดับ ไดแก ไมดี: นอยกวา 40.8 คะแนน หรือนอยกวา 60% ของคะแนนเต็ม พอใช: 40.8-54.3 คะแนน หรือ 
60% ขึ้นไป ถึงนอยกวา 80% และดีมาก: 54.4-68.0 คะแนน หรือ 80% ขึ้นไป พบวา สวนของการเขาถึงขอมูลมี
คะแนน ไมดีในระดับ 16 คะแนน พอใชในระดับ 27 คะแนน ดีในระดับ 41 คะแนน 

ดานความรูเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองตาม 3อ 2ส พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ
ความรู อยูในระดับต่ำ คิดเปนรอยละ 54.7ซ่ึงอภิปรายไดวา อยูในเกณฑระดับพอใชได คือมีการตัดสินใจท่ีถูกตอง
โดยใหความสำคัญตอการปฏิบัติตามหลัก 3อ.2ส. ที่เกิดผลดีเฉพาะตอสุขภาพของตนเองเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พิทยา ไพบูลยศิริ, พ.บ(2561) ซ่ึงศึกษาเร่ือง ดานความรูเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกปฏิบตัิท่ีถกูตองตาม 
3อ 2ส พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความรู อยูในระดับต่ำ คิดเปนรอยละ 54.7 ชึ่งอภิปรายไดวา อยูในเกณฑ
ระดับพอใชได คือมีการตัดสินใจที่ถูกตองโดยใหความสำคัญตอการปฏิบัติตามหลัก 3อ.2ส. ที่เกิดผลดีเฉพาะตอ
สุขภาพของตนเองเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิทยา ไพบูลยศิริ, พ.บ ซึ่งศึกษาเรื่อง ความรอบรูดาน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส และศึกษาความสัมพันธ ระหวางปจจัยสวนบุคคล ความรอบรูดานสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพของผูบริหารภาครัฐ เคร่ืองมือวิจัยไดแก แบบประเมินความรอบรูดานสุขภาพ และพฤติกรรม
สุขภาพ 3อ 2ส ของกลุ มวัยทำงานอายุ 15-59 ป ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข การวิเคราะหขอมูลด วยรอยละ คาเฉลี ่ย สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความสัมพันธ                    
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีความรอบรูดานสุขภาพในคะแนนความรอบรูดานสุขภาพทางดานการตัดสินใจ
(เต็ม 12 คะแนน) พบวา การตัดสินใจ มีคะแนน 7-12 คะแนนโดยได 10 คะแนนมากท่ีสุด รอยละ 28.57 เม่ือนำมา
จัดระดับคะแนนของความรอบรูดาน สุขภาพเปน 3 ระดับ ไดแก ไมดี: นอยกวา 40.8 คะแนน หรือนอยกวา 60% 
ของคะแนนเต็ม พอใช: 40.8-54.3 คะแนน หรือ 60% ขึ้นไป ถึงนอยกวา 80% และดีมาก: 54.4-68.0 คะแนน 
หรือ 80% ขึ้นไป พบวา สวนของการตัดสินใจมี คะแนน ไมดีในระดับ 8 คะแนน พอใชในระดับ 33 คะแนน ดีใน
ระดับ 43 คะแนน 

ดานพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ 2ส พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ 2ส ไมดี 
คิดเปนรอยละ 73 เกณฑในระดับพอใชได มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก 3อ.2ส. ได
ถูกตองเปนสวนใหญแตไมสม่ำเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสมรัตน ขำมาก(2559) ซ่ึงศึกษาเร่ือง พฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ผลการศึกษาลักษณะทั่วไป ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง จำแนกตาม เพศ อายุ ประวัติการเจ็บปวยของคนในครอบครัว ระยะเวลาท่ีทราบวาปวย 
ระดับการศึกษา ใชวิธีสุมกลุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม 
แบงเปน 3 สวน ไดแก ขอมูลสวนบุคคล ความรูเร่ืองโรคความดันโลหิตสูง และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย
โรคความดันโลหิตสูงแบบสอบถามระดับพฤติกรรมโดยใชสูตร สัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อม่ัน
ของเคร่ืองมือวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส กลุมตัวอยางผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตำบลบานโทกหัวชาง ควรมีการสงเสริมความรู และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ตามหลัก 3อ 2ส โดยเนนกลุมผูปวยมีอายุ 60 ปขึ้นไป สามารถมีความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพพื้นฐานให
เหมาะสมกับโรคของตนเองอยางยั่งยืน 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะการนำไปใช 
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกลุมตัวอยางผูปวยโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล            
บานโทกหัวชาง ในหมูบานเดียว เพ่ือสะทอนใหเห็นปญหาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก          
3อ 3ส ของกลุมตัวอยางผูปวยโรคความดนัโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตำบลบานโทก
หัวชาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในเร่ืองการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ 
การจัดการตนเอง และการรูเทาทันสื่อ ตาม 3อ. 2ส. และพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ. 2ส. เนื่องจากกลุมตัวอยาง
ผูปวยมีอายุ 60 ปขึ้นไป 
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

ควรนำผลการวิจัยคร้ังน้ีไปใชเพ่ือเปนประโยชนและเพ่ือสะทอนใหหนวยงานท่ีรับบริการทางดานสุขภาพ 
ไดมองเห็นถึงปญหาสุขภาพของผูมารับบริการอีกท้ังสามารถนำไปเปนแนวทางในการจัดโปรแกรมความรอบรูดาน
สุขภาพของผูสูงอายุท่ีปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงไดอยางมีประสิทธิภาพควบคูไปกับโรคเบาหวานและขยายไปยัง
พ้ืนท่ีใกลเคียงตอไป 
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