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วัตถุประสงค์  
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (Valaya Alongkorn Review) เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ด าเนินการเผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่อง  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
ในสาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา / เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ / รัฐศาสตร์                 
รัฐประศาสนศาสตร์ และรวมถึงสหวิทยาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา               
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และองค์ความรู้ทางวิชาการ ให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของสถาบัน 
 

นโยบาย 
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์มีนโยบายในการจัดท า ดังนี้ 
1. จัดท าวารสารวิชาการโดยมีก าหนดออกปีละ 3 ฉบับ (วารสารราย 4 เดือน) 
2. บทความวิชาการหรือบทความวิจัยจัดพิมพ์ในวารสารต้องได้รับการพิจารณากลั ่นกรอง           

จากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเช่ียวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจากภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย             
จ านวน 3 ท่านต่อบทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบช่ือผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์ไม่ทราบช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Double-blinded Review) 

3. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นบทความจากทั้งบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกสถาบัน                    
ที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอ่ืน ๆ หากตรวจสอบ
พบว่า มีการจัดพิมพ์ซ้ าซ้อนถือเป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์แต่เพียงผู้เดียว 

4. บทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตารางประกอบที่ลงพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็น
ส่วนตัวของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการไม่จ าเป็นต้องเห็นตามเสมอไป และไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ถือเป็น
ความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์เพียงผู้เดียว 

5. บทความที่ต้องการรับพิจารณาลงพิมพ์ รูปแบบต้องมีตามที่วารสารก าหนดเท่านั้น 
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บทบรรณาธิการ 
 

 วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (Valaya Alongkorn Review) เป็นวารสารวิชาการ                   
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งย่างกาวเข้าสูปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-เมษายน 2562 แล้ว 
ซ่ึงส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ได้ด าเนินการเผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 9 ปี และได้พัฒนาคุณภาพ
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในฉบับนี้ได้รับการจัดพิมพ์ทั้งสิ้น 15 บทความ เป็นบทความวิจัย 13 บทความ 
และบทความวิชาการ 2 บทความ ซึ่งเป็นบทความในสาขาวิชา ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา / 
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ / รัฐศาสตร์ / รัฐประศาสนศาสตร์ และรวมถึงสหวิทยาการ
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทุกบทความได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผล 
3 ท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒไิม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-blinded 
Review)  และส่งกลับไปยังผู้นิพนธ์เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนการเห็นควรให้จัดพิมพ์                   
 ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี การน าข้อความใดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของต้นฉบับ
ไปตีพิมพ์ใหม่ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของต้นฉบับและกองบรรณาธิการวารสารนี้ เป็น                   
ลายลักษณ์อักษรหรือมีการอ้างอิงอย่างถูกต้องชัดเจน โดยผลการวิจัยและความคิดเห็นที่ปรากฏใน
บทความต่าง ๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์ ทั้งนี้ ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิค               
การพิมพ์ 
 ในโอกาสนี้  กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ ส่ งบทความตีพิมพ์และ                     
ให้การสนับสนุนวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์  ด้วยดีตลอดมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้                
จะเป็นประโยชน์แก่นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน 
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ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันของครูปฐมวัย และ 2) พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยจากการเข้าร่วม
กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ผู้เข้าร่วมการวิจัย คือ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในจังหวัดจันทบุรี 
จ านวน 20 คน การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบผสมผสาน ประกอบด้วย                    
5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ของครูปฐมวัย ขั้นตอนที่ 3 การน ากระบวนการไปใช้ปฏิบัติการกับครูปฐมวัยในสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 4 
การวิเคราะห์ ปรับปรุงและประเมินผลกระบวนการ และขั้นตอนที่ 5 การสรุปและน าเสนอผลการพัฒนา 
 ผลการวิจัย มีดังนี้ 
 1. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูปฐมวัยที่เกิดจากการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน มีลักษณะ                
ที่ส าคัญ คือ 1) ความเป็นกัลยาณมิตร 2) การมีเป้าหมายร่วมกัน 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ                 
4) การรวมพลัง 
 2. ผลการเรียนรู้ของครูปฐมวัย ครูเกิดการพัฒนาตนเองที่สะท้อนการพัฒนาสมรรถนะ 
การจัดการเรียนรู้ในประเด็นหลักของการจัดการเรียนรู้ คือ 1) การวางแผนและออกแบบการจัด             
การเรียนรู้ 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 3) การประเมินผลการเรียนรู้ 
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ABSTRACT 
 This research aimed to 1) develop professional learning community of early 
childhood teachers using the lesson study process and 2) develop the learning 
competency of the early childhood teachers in Chanthaburi Province. The research 
participants were twenty of the early childhood teachers from the schools in 
Chanthaburi province. This study was a qualitative research with integration.                          
The research consisted of the five steps: 1) a study and analysis of the data about the 
lesson study process 2) develop the professional learning community using the lesson 
study process for the early childhood teachers 3) operate the process in the school       
4) analysis and evaluate the process and 5) the conclusion of the research results. 
 The findings were as follows: 
 1. The professional learning community (PLC) of the early childhood teachers 
has the 4 important aspects; 1) the characteristic of the good friend among the teachers 
2) the having a common goal 3) the learning sharing and 4) the collaboration. 
 2. The teacher’s learning competency occurred in 3 issues: 1) planning and 
designing the lesson plan 2) operating the learning activities and 3) evaluating the 
learning. 

 
Keywords: Professional Learning Community, Lesson Study, Early Childhood Teacher 
 
บทน า 
 การพัฒนาครูเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มีงานวิจัยจ านวนมากยืนยันว่า การที่ครูมีความรู้ ทักษะที่เหมาะสม 
รวมถึงการเตรียมครูใหม่ให้มีสมรรถนะที่ดีย่อมส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
(Darling-Hammond, 1999 และ Brookfield & Brookfield, 1995) แนวทางหนึ่งที่สามารถนามา
ใช้เพ่ือส่งเสริมความเป็นมืออาชีพดังกล่าว คือ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) เนื่องจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มของ
ครูผู้สอนเพ่ือร่วมมือรวมพลัง เรียนรู้ร่วมกันและสะท้อนผลการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
โดยมีเป้าหมายหลักคือเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพัฒนาการเรียนรู้              
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 บทบาทของครูในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจ า เป็นต้องเปลี่ยนแปลง และการจัด
การศึกษาจะต้องเปลี่ยนจากการเน้นที่การสอนของครูเป็นเน้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน  และเปลี่ยน
จากเน้นที่การเรียนของแต่ละบุคคล (Individual Learning) มาเป็นเน้นที่การเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม 
(Team Learning) รวมทั้งเปลี่ยนจากการเรียนแบบเน้นการแข่งขันมาเป็นเน้นที่ความร่วมมือหรือ
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ช่วยเหลือแบ่งปันกัน จึงถือเป็นการเรียนรู้ร่วมกันไปกับกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนและสมาชิกที่
อยู่ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (วิจารณ์ พานิช, 2555) 
 นอกจากนี้มีงานวิจัยจ านวนหนึ่งแสดงถึงผลที่เกิดจาก PLC ว่าสามารถช่วยส่งเสริม
สมรรถนะการสอนของครูได้ และช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น  รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์                     
ทางการเรียนสูงขึ้น (Annenberg Institute for School Reform, 2013) เนื่องจากชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพที่เข้มแข็งมีประโยชน์ต่อการด าเนินงานของโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษาในการช่วยให้
ครูมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ต้องจัดการเรียนรู้ รวมทั้งรู้วิธีการและแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม มีความพึงพอใจในการท างาน ปฏิบัติการสอนมากขึ้น จึงช่วยให้ผลสัมฤทธิ์                   
ของผู้เรียนสูงขึ้น และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพยังช่วยท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนทางโครงสร้าง
วัฒนธรรมการท างานในโรงเรียน โดยครูรวมทั้งผู้บริหารมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติการสอนในบรรยากาศที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนา โดยมีเป้าหมายหลักร่วมกัน คือ เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็นแนวคิดที่เน้นความร่วมมือรวมพลัง โดยกลุ่มครู              
จะด าเนินงานตามวงจรกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 6 ขั้น ประกอบด้วย 1) ขั้นก าหนด
บทเรียน เป็นการเลือกประเด็นหรือหัวข้อของบทเรียน จากการวินิจฉัยความต้องการของผู้เรียนและ
เป้าหมายหลักสูตรของโรงเรียน 2) ขั้นวางแผนบทเรียน โดยศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็น
ที่ เลือกและร่วมกันพัฒนาแผนการสอน 3) ขั้นสอน โดยครูหนึ่งคนจากกลุ่มครู ครูคนอ่ืน ๆ 
สังเกตการณ์สอนอย่างใกล้ชิด จดบันทึกและเก็บรวบรวมหลักฐานเพ่ือท าความเข้าใจกระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียน 4) ขั้นสะท้อนความคิดและการประเมิน เป็นขั้นตอนที่กลุ่มครูอภิปรายเกี่ยวกับ 
ผลการสังเกตและข้อเสนอแนะต่อบทเรียน โดยเน้นการท าความเข้าใจกระบวนการคิดของนักเรียน
และสะท้อนว่าครูได้เรียนรู้อะไรจากการด าเนินการในชั้นเรียน 5) ขั้นปรับปรุงแก้ไขบทเรียน เป็น
ขั้นตอนที่กลุ่มครูปรับปรุงแก้ไขบทเรียนจากปัญหาที่พบในการสอน และ 6) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เป็นขั้นตอนที่กลุ่มครูเสนอผลการพัฒนาบทเรียน กระบวนการคิด และข้อค้นพบของกลุ่ม เพ่ือให้ผู้อื่น
เข้าใจสิ่งที่กลุ่มครูเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น (ชาริณี ตรี วรัญญู, 2550 อ้างถึง North Central Regional 
Educational Laboratory, 2002) 
 โครงการวิจัยนี้ ผู้วิจัยต้องการหาแนวทางในการส่งเสริมครูให้เกิดการพัฒนาตนเองของครู
ร่วมกับกลุ่มครู ผู้วิจัยพบว่า การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็นแนวทางการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาครู
และเป็นแนวทางในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูได้ สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองและการ
ปฏิบัติของครูโดยผ่านการเรียนรู้ภายในของตนเองร่วมกับกลุ่มครูด้วยกัน เพ่ือเป้าหมายของการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับครู               
โดยบูรณาการการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเข้าสู่การพัฒนาวิชาชีพครู โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้                   
ให้มีความเป็นรูปธรรมและมีรายละเอียดเพียงพอต่อการส่งเสริมให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้                
และเลือกใช้วิธีการวิจัยแบบปฏิบัติการ และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือให้สามารถค้นหา พัฒนา 
ตรวจสอบปรากฏการณ์การเรียนรู้ของครูจากข้อมูลจริงที่ศึกษา น าไปสู่การอธิบายกระบวนการเรียนรู้
ที่เกิดขึ้น และเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านการพัฒนาครู รวมถึงได้ค าอธิบายปรากฏการณ์การพัฒนาทาง
วิชาชีพของครูที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้นั้น สามารถวิเคราะห์ให้เห็นสภาพการณ์  เงื่อนไข  
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การกระท า ผลลัพธ์ ของกระบวนการนั้น ๆ เป็นการได้ประโยชน์และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้กับ                 
การพัฒนาครูได้ต่อไป 
   
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของครูปฐมวัย 
 2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยจากการเข้าร่วมกระบวนการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา โดยใช้วิธีการวิจัยแบบปฏิบัติการ และ 
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ด าเนินการวิจัยเป็น 5 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คือ  แนวคิด                 
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ                  
การจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูด้วยกระบวนการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย ประกอบด้วย การด าเนินงาน หลัก ดังนี้
 2.1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ที่มีองค์ประกอบของ
กระบวนการ คือ แนวคิดและหลักการของกระบวนการ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ ขั้นตอน และ                
การประเมินผลกระบวนการ ซึ่งมีขั้นตอนหลักที่ส าคัญในการด าเนินการตามกระบวนการฯ คือ                  
1) การวางแผน มีการก าหนดเป้าหมาย และการวางแผนบทเรียน  2) การปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
การสอนและการสังเกตการสอน และ 3) การสะท้อนผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย การอภิปรายผล 
การปรับปรุงแก้ไขบทเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 2.2 การตรวจสอบคุณภาพ ความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไขของกระบวนการเรียนรู้กับ
ผู้เชี่ยวชาญก่อนการน าไปใช้ 
 ขั้นตอนที่ 3 การน ากระบวนการไปใช้ปฏิบัติการกับครูปฐมวัยในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
การด าเนินงาน ดังนี้  
 3.1 การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นครูปฐมวัยแบบเฉพาะเจาะจง โดยก าหนดคุณสมบัติ
ของครู คือ เป็นผู้ปฏิบัติการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในเขตจังหวัดจันทบุรี  ที่มีความตั้งใจ และ
สมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัย จ านวน 20 คน  
 3.2 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของคร ูและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับครู 
 3.3 การด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพ 
คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และ                 
การประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 
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 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ ปรับปรุงและประเมินผลการใช้กระบวนการ ประกอบด้วย               
การด าเนินงาน ดังนี้ 
 4.1 การวิเคราะห์และปรับกระบวนการ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เป็นระยะเวลา
ตลอดการด าเนินการโดยวิ เคราะห์ข้อมูลควบคู่กับการเก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบ                    
ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลจากหลากหลายวิธีการ คือ 1) การตรวจสอบกับคนใน โดยครูกรณีศึกษา
เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายหลังการถอดข้อความจากเทปเสียงและบันทึกลงใน                
แบบบันทึกบทสัมภาษณ์เชิงลึก 2) การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายวิธีการ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล การสั งเกตและ                   
จดบันทึกสั้นขณะร่วมกิจกรรม และการดึงข้อมูลจากบันทึกการเรียนรู้ของครู  และ 3) การตรวจสอบ
เป็นระยะตลอดการเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยท าการตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง 
 4.2 การวิเคราะห์ลักษณะของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู และผลการเรียนรู้ของครู                 
ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) และสถิติร้อยละ 
 ขั้นตอนที่ 5 การสรุป และน าเสนอผลการพัฒนา ประกอบด้วย 
 5.1 การรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 
 5.2 การน าเสนอผลการวิจัย คือ ลักษณะชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูปฐมวัย และ
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น สรุปและน าเสนอผลการวิจัย เพ่ือตอบค าถามการวิจัย               
เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  
 เพ่ือตอบค าถามวิจัยข้อ 1 คือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูปฐมวัยที่เกิดจากการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน มีลักษณะอย่างไร  
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูปฐมวัยที่เกิดจากการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผู้วิจัยได้ท า
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสังเคราะห์ข้อมูลจากบันทึกการเรียนรู้ บทสัมภาษณ์ และ
บันทึกการสังเกตภาคสนาม ตั้งแต่เริ่มด าเนินการกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน พบว่า ชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครูปฐมวัยมีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
 1. ความเป็นกัลยาณมิตร 
  กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็นการท างานร่วมกันระหว่างเพ่ือนครูปฐมวัย               
การด าเนินงานเริ่มจากการวางแผน การสอนและการสังเกตการณ์สอน และการสะท้อนผลการเรียนรู้ 
ซึ่งในทุกขั้นตอนของการด าเนินการ ครูต้องท างานร่วมกัน พัฒนาความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และ
สื่อสารความปรารถนาดีต่อกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งความเป็นกัลยาณมิตรจะท าให้ครูเกิด              
ความสบายใจ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูปฐมวัยที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน                     
เป็นการท างานของกลุ่มครูปฐมวัยที่มีความเป็นกัลยาณมิตร ครูที่ท างานร่วมกันได้พัฒนาคุณสมบัติ
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ของกัลยาณมิตร 7 (พระพรหมคุณาภรณ์ ป. อ. ปยุตฺโต, 2559) ประกอบด้วย ความน่ารัก น่าเคารพ    
น่าเจริญใจ รู้จักพูดให้ได้ผล อดทนต่อถ้อยค า แถลงเรื่องล้ าลึกได้ และไม่ชักน าในอฐาน 
 2. การมีเป้าหมายร่วมกัน 
  การท างานพัฒนาบทเรียนร่วมกันของครูปฐมวัยมีเป้าหมายร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว คือ 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญของครู ซึ่งมุ่งเน้นเป็น
หนึ่งเดียวกันคือ การพัฒนาเด็ก และได้พัฒนาตัวครูเองด้วย ในบทบาทของการพัฒนาเด็ก ครูทั้งหมด
ให้ความส าคัญกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ครูมุ่งหวังให้แผนการจัดการเรียนรู้                    
ที่พัฒนาขึ้นเป็นแผนที่มีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนรู้ให้เด็กได้พัฒนาตามวัตถุประสงค์ที่วางแผน               
ไว้ได้ การมีเป้าหมายร่วมกันของกลุ่มครูปฐมวัยเป็นลักษณะส าคัญที่ท าให้ครูมุ่งมั่นในการพัฒนา
บทเรียน เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ชัดเจน 
 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ในทุกข้ันตอนของกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของครูปฐมวัย ตั้งแต่การวางแผน
และออกแบบการจัดการเรียนรู้ การสอนและสังเกตการณ์สอน และการสะท้อนผลการเรียนรู้ ครูได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ครูแต่ละคนมีภูมิหลังประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้              
ที่แตกต่างกัน การที่ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท าให้ครู ได้มีโอกาสรับรู้
ประสบการณ์ใหม่ ๆ แนวคิดและมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ของครู และ
เรียนรู้ที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ และยอมรับความแตกต่างได้ 
 4. การรวมพลัง 
  ชุมชนการเรียนรู้ของครูปฐมวัยที่มุ่งพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็นการรวมพลังของครู                
ในโรงเรียน รวมทั้งการหนุนเสริมจากผู้บริหาร เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนามุ่งหน้าไปในทางเดียวกัน
และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การรวมพลังนี้ให้ความส าคัญกับการพ่ึงพาอาศัย                   
ซึ่งกันและกัน ตามบทบาทหน้าที่ คือ ครูช่วยเหลือซึ่งกันในด าเนินการตามกระบวนการ ผู้บริหาร              
หนุนเสริมให้ก าลังใจ รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการด าเนินการทุกด้าน ทั้งการจัดสรรเวลา 
งบประมาณ ปัจจัยที่จ าเป็น รวมทั้งการจัดหาแหล่งความรู้ทางวิชาการ และการขอรับการสนับสนุน
ทางวิชาการจากนักวิชาการภายนอกโรงเรียนด้วย 
 ส่วนที่ 2  
 เพ่ือตอบค าถามวิจัยข้อ 2 กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นส่งผลต่อ
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยหรือไม่ อย่างไร และในลักษณะใด 
 ผลการเรียนรู้ของครู ในด้านการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย กระบวนการ              
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นส่งผลต่อสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย จากบันทึกการเรียนรู้ของครู  
การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ครูเป็นรายบุคคล และจากการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
ซึ่งครูได้สะท้อนผลการเรียนรู้ของตนเอง ในด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สามารถสรุปเป็นตาราง 
ได้ดังนี ้
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน (N = 20) 

 

รายการประเมิน 

ระดับสมรรถนะ 

ระดับ 5 
ดีมาก 

ระดับ 4 
ดี 

ระดับ 3 
ปานกลาง 

รวมจ านวนครูที่
มีระดับสมรรถนะ  

4 ขึ้นไป 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. องค์ประกอบของ                  
แผนการจัดการเรียนรู้ 1 5 15 75 4 20 16 80 

2. ความสามารถ                   
ในการวางแผน                 
การจัดการเรียนรู้ 0 0 17 85 3 15 17 85 

3. ความสามารถ                       
ในการออกแบบ                     
การจัดการเรียนรู้ 1 5 16 80 3 15 17 85 

4. ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1 5 17 85 2 10 18 90 

5. ความสามารถในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 1 5 15 75 4 20 16 80 

6. ภาพรวมของ                          
การจัดการเรียนรู้ 2 10 18 90 0 0 20 100 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ครูมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้านภาพรวมของ                
การจัดการเรียนรู้ ในระดับ 4 ขึ้นไป ร้อยละ 100  มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้านความสามารถ                
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในระดับ 4 ขึ้นไป ร้อยละ 90 และมีสมรรถนะด้านองค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้ และด้านความสามารถในการประเมินผลการเรียนรู้ ในระดับ 4 ขึ้นไปต่ าสุดคือ 
ร้อยละ 80 ซึ่งผลการประเมินนี้ เป็นการประเมินตนเองของครูแต่ละคนภายหลังการเข้าร่วม
กระบวนการฯ 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากบันทึกการเรียนรู้ของครู                
การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ครูเป็นรายบุคคล ซึ่งครูได้สะท้อนผลการเรียนรู้ของตนเอง                 
ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์การเรียนรู้ของครูที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย พบว่า ครูที่เข้าร่วมกระบวนการฯ ได้เกิด                 
การพัฒนาตนเองที่สะท้อนสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในประเด็นหลักของการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
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 1. การวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
  ครูสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ของตนเอง ว่า การพัฒนาบทเรียนร่วมกันกับเพ่ือนครู 
ตั้งแต่การวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู้ ช่วยให้ครูได้มองเห็นองค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้
อย่างรอบด้าน เกิดความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการออกแบบการจัดการเรียนรู้มากข้ึน 
ครูสามารถการวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้ดีมากขึ้นกว่าแต่ก่อน สามารถจัดวาง
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน องค์ความรู้ที่ต้องการสอน และสภาพ
บริบทของผู้เรียนและชั้นเรียนได้ชัดเจนขึ้น เมื่อได้มีการแลกเปลี่ยนกับกลุ่มครูด้วยกัน ท าให้ครูได้
มุมมองที่หลากหลาย และยังสร้างความมั่นใจในการวางแผนการสอนให้กับครูมากข้ึน 
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ครูได้สะท้อนผลการเรียนรู้ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองว่า เมื่อ 
กระบวนการพัฒนาบทเรียนได้มีกระบวนการการเข้าสังเกตการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครู                 
ในบริบทจริง ท าให้ครูเรียนรู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากมีเพ่ือน
ครูได้สังเกตเห็นรายละเอียด และการด าเนินการ เป็นมุมมองของบุคคลที่สาม ซึ่งตัวครูที่ก าลัง                 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาจไม่สังเกตเห็นได้ สิ่งเหล่านี้ เมื่อได้มาแลกเปลี่ยนและให้ข้ อมูลป้อนกลับ
ภายหลัง ครูสามารถน าข้อมูลที่เพ่ือนครูให้มาปรับปรุงการสอนของตนเองในครั้งต่อไป คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในบทเรียนต่อไปก็จะพัฒนาขึ้น 
 3. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ครูได้สะท้อนผลการเรียนรู้ในด้านการประเมินผลการเรียนรู้ว่า จากการร่วมกันวางแผน
และออกแบบการจัดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียนกับเพ่ือน
ครู ส่งผลให้ครูสามารถเลือกวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับผู้เรียนและบทเรียนมากขึ้ น 
สามารถประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงในขณะท ากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ได้ และการน า                 
ผลการประเมินมาวิเคราะห์ในภายหลัง ท าให้ได้ทราบพัฒนาการของผู้ เรียน เพ่ือหาแนวทาง                 
ในการพัฒนาผู้เรียนในบทเรียนครั้งต่อไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยในจังหวัดจันทบุรี มีประเด็นส าคัญ               
ที่ผู้วิจัยน ามา อภิปราย ดังนี้ 
 1. กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันส าหรับครูปฐมวัยในจังหวัดจันทบุรีที่พัฒนาขึ้น 
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลความต้องการการพัฒนาวิชาชีพของครูในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และแนวคิด
การพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็นกระบวนการ ที่พัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ ให้ครูสามารถพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัยของตนเองได้  กระบวนการที่พัฒนาขึ้นมีขั้นตอน 
ของการปฏิบัติการ เป็นการเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนครูในสถานศึกษาของตนเอง โดยมีโรงเรียนเป็นฐาน 
สอดคล้องกับ อรพรรณ พรสีมา (2546) ที่กล่าวถึง แนวคิดในการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานว่า 
เป็นการฝึกอบรมที่เน้นการพัฒนาตนเองในสถานการณ์จริงที่ครูปฏิบัติงาน หรือเป็นการพัฒนา               
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ในลักษณะการพัฒนาที่มีงานในโรงเรียน โดยยุทธวิธีเพ่ือนช่วยเพ่ือน และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 
เพ่ือให้เกิดระบบการนิเทศติดตามผลการพัฒนาที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ               
ยังสอดคล้องกับ สุวิมล ว่องวาณิช (2547) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน
ผ่านการปฏิบัติงานจริงในลักษณะของการสร้างเครือข่างการเรียนรู้จากครูพ่ีเลี้ยงที่มีความรู้/
ประสบการณ์ คอยให้ความช่วยเหลือพัฒนาการปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน ส่งเสริม
ศักยภาพครูเป็นรายบุคคลตามความต้องการจ าเป็น เปิดโอกาสให้ครูได้น าเสนอ/ออกแบบวิธีการเรียนรู้
ตามสภาพปัญหาและความต้องการได้ 
 2. ผลการเรียนรู้ของครูในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย 
  สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูที่พัฒนาขึ้นจากการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ในด้าน
องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ การวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม              
การเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ และภาพรวมของการจัดการเรียนรู้ เป็นสมรรถนะที่เกิดขึ้นและ    
มีความส าคัญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับ สมรรถนะที่ส าคัญในการจัดการ
เรียนรู้ของครูประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านความสามารถในการสร้าง และพัฒนาหลักสูตร 2) ด้าน
ความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน 3) ด้านความสามารถในการจัดกระบวนการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 4) ด้านความสามารถในการใช้และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ด้าน 
ความสามารถในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ (นันทกา วารินิน, 2557) นอกจากนั้น สมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ เหล่านี้  เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ สมรรถนะการจัดการ เรียนรู้ของครูที่เกิดขึ้นจาก              
การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็นการท างานของกลุ่มครูที่มีเป้าหมายร่วมกัน ในสภาพการณ์จริงจึงเป็น
การพัฒนาสมรรถนะของครูที่เกิดผลกับผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน               
ยังก่อให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สอดคล้องกับการศึกษาของ Annenberg Institute 
for School Reform (2013)  ที่ระบุว่า PLC สามารถช่วยส่งเสริมสมรรถนะการสอนของครูได้ และ
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เนื่องจากชุมชน              
การเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เข้มแข็งมีประโยชน์ต่อการด าเนินงานของโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา              
ในการช่วยให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ต้องจัดการเรียนรู้  รวมทั้งรู้วิธีการและแนวทาง 
ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีความพึงพอใจในการท างาน ปฏิบัติการสอนมากขึ้น จึงช่วยให้
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพยังช่วยท า ให้เกิดการปรับเปลี่ยน                   
ทางโครงสร้างวัฒนธรรมการท างานในโรงเรียน โดยครูรวมทั้งผู้บริหารมีโอกาสในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการสอนในบรรยากาศที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนา โดยมีเป้าหมายหลัก
ร่วมกัน คือ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 3. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูปฐมวัย 
  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูปฐมวัยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
ของครูปฐมวัย เป็นชุมชนที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงของครูในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการท างานของกลุ่มครูที่มีเป้าหมายร่วมกัน ในสภาพแวดล้อมของ
การท างานที่เป็นมิตร และปรารถนาดีซึ่งกันและกัน มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง สอดคล้อง
กับ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2560) ได้กล่าวถึงลักษณะของ PLC ว่า เป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์อันดีและ
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อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นบรรยากาศที่ช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ พร้อมที่จะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ดี เป็นชุมชนที่มีฉันทะและความศรัทธาในการท างาน โดยครูที่เป็น
สมาชิกของชุมชนมีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพครูมีความปรารถนาดีและมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้วยความจริงใจ เป็นชุมชนที่เอ้ืออาทร มีคุณธรรมและเป็นกัลยาณมิตรกันในทางวิชาการ และ                    
เป็นชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได้  
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันส าหรับครูปฐมวัยในจังหวัดจันทบุรี ที่พัฒนาขึ้น 
เป็นกระบวนการพัฒนาครูที่สามารถน าไปปรับใช้กับครูในทุกสาขาวิชา และทุกพ้ืนที่ โดยผู้ใช้                
ความต้องการการพัฒนาของครูในพ้ืนที่และสาขาวิชานั้น ๆ สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสม
กับบริบทที่แตกต่างกันไป 
 2. กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันส าหรับครูปฐมวัยในจังหวัดจันทบุรี เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่อง สามารถบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติงานในวิชาชีพของครูในสถานศึกษาได้ โดยไม่ต้องดึงครู
ออกจากห้องเรียน การด าเนินการพัฒนาตามกระบวนการต้องอาศัยความใกล้ชิด การสนับสนุน              
จากผู้บริหารที่ควรให้ความส าคัญ อ านวยความสะดวกทั้งในแง่วิชาการ และงบประมาณสนับสนุน 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานครูได้จริง และเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 3. กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันส าหรับครูปฐมวัยในจังหวัดจันทบุรี ที่พัฒนาขึ้น                 
มีระยะเวลาของการวิจัยเพียง 1 ปีการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลบริบทความต้องการ
ของพ้ืนที่ในช่วงเวลาหนึ่ง การทดลองใช้กระบวนการกับครูจึงเป็นเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ การน าไปปรับใช้ 
ควรมีการวางแผนให้มีกระบวนการท างานที่ต่อเนื่อง และรวมทั้งควรมีการศึกษาวิจัย เฉพาะผล               
การจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อได้จัดอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ สกัดข้อมูลเพ่ือการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่น       
การท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ 
กลุ่มชุมชนเป้าหมาย จ านวน 48 หมู่บ้าน ๆ ละ 50 คน รวมเป็น 2,400 คน โดยใช้การส ารวจสอบถาม 
การประชุมสนทนากลุ่มครอบคลุมเนื้อหาข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป 
จังหวัดสุรินทร์ ในแต่ละประเด็น จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูล แบบอุปนัย ผลการวิจัย พบว่า ข้อมูล
ด้านสินค้าโอทอป ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม เครื่องเงิน ข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์จักสาน 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางการเกษตร เป็นต้น ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่วนใหญ่   
จะเกี่ยวข้องกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ความเชื่อ และเป็นสิ่งที่ท าสืบทอดต่อ  ๆ กันมา ได้แก่ 
วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ไหว้ศาลปู่ตา บุญวันสารท เซ่นไหว้บูชาบรรพบุรุษ                 
“แซนโฎนตา” และประเพณีที่เกี่ยวกับการท าการเกษตร หรือสินค้าที่ชุมชนผลิตขึ้น เช่น ประเพณี
แซนแซร ประเพณีบุญข้าวจี่ งานวันข้าวหอมมะลิ และมหกรรมผ้าไหมสุรินทร์ เป็นต้น ด้านการท่องเที่ยว 
ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น หมู่บ้านช้าง หมู่บ้านทอผ้าไหม แหล่งท่องเที่ยว 
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เชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  เป็นต้น และ                 
ด้านเศรษฐกิจชุมชน รายได้ของชุมชนเกิดจากการท าการเกษตร เลี้ยงสัตว์ งานหัตถกรรม งานฝีมือ
จากภูมิปัญญาชาวบ้าน 

 
ค าส าคัญ: การสกัดข้อมูล  การออกแบบและพัฒนา  แอพพลิเคชั่น  การท่องเที่ยว  เศรษฐกิจชุมชน                

สินค้าโอทอป 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to extract data for design and development mobile 
phone application community-based economic tourism and One Tambon One Product 
(OTOP) products in surin province. The sampling group was purposively sampled, i.e. 
the targeted communities as 48 villages, 50 people each, a total of 2,400 people.                  
The research tools were investigation, questionnaire, designed, group discussion on 
tourism, economy, community-based economic tourism and OTOP products in surin 
province. On each issue. The data were analyzed using statistics as Induction.                          
The results found that most of the OTOP products are silk products, silver wares and 
products, rice, weaving products, processed agricultural products, etc. Besides, most 
of cultures and traditions are related to Buddhism, faith and matters perceived from 
ancestors, e.g. Visakha Buja Day, Buddhist Lent Day, End of Buddhist Lent Day, Ancestor 
Shrine, Sart Merit Worship, and Ancestor Worship called “Sandontar”. Furthermore, 
there are the traditions regarding agriculture and processed agricultural products, e.g. 
Sansare Tradition, Boon Kowjee Tradition, Jasmine Rice Day Event, Surin Silk Exhibition, 
etc. For tourism, most of the tourism areas are man-made, e.g. Elephant Village,                  
Silk Weaving Village, Agro-tourism Areas, Cultural Tourism Areas, Historical Tourism 
Areas, etc. For community-based economy, the main community incomes are from 
agriculture, animal husbandry, handicraft, hand-made by folk wisdom. 

 
Keywords: Extract Data, Design and Development, Mobile Phone Application, 

Tourism, Community-based economy, OTOP product 
 
บทน า 
 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศเพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการให้
ความส าคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดยการขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงผ่านกลไกประชารัฐ โมเดลประเทศไทย 4.0 นี้ เป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ เ พ่ือมุ่ ง ไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับ เคลื่ อนด้วยนวัตกรรม หรือ Value-Based Economy                
ใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ  
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นอกจากนั้น แนวทางที่ส าคัญที่ต้องการเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากขึ้น การท่องเที่ยวเป็นภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากต่อการขานรับกรอบแนวคิด
ดังกล่าวเพ่ือมาประยุกต์และพัฒนาการท่องเที่ยวไทย เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวยุค 4.0 ขึ้น ซึ่งเป็น                
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบนฐานนวัตกรรม การน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้
เกิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยว รวมถึงบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ ยวให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น       
กรอบแนวคิดที่ส าคัญของประเทศไทย 4.0 ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นมีภารกิจส าคัญ 2 ประการ
ที่จะเป็นแนวทางหลักที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันพัฒนา คือ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และ
การเชื่อมโยงภายในสู่เศรษฐกิจโลก (กรมการท่องเที่ยว, 2560) 
 นโยบายของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว มีการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในการ
ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวในประเทศสร้างแรงจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศ
การท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มที่จะเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์สินค้า                
เพ่ือยกระดับการพัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชนรวมทั้งพัฒนาภาพรวมแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งนี้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการใช้ความรู้และเพ่ิมพูนมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
และผู้รับบริการ ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ กับนักท่องเที่ยว และการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี  
  ปัจจุบันรั ฐบาลไทยได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกลุ่ มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรือกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์  ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ และสุรินทร์  ได้ด าเนินการเรื่องของการจัดท าแผนงาน/โครงการบริการราชการ หรือเรื่องที่มี
ความจ าเป็นต่อการพัฒนาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิม
ความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ทั้งนี้มีความเห็นเพ่ิมเติมว่า แผนพัฒนา
จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนั้น ควรมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของประเทศ  
2014 -2020 คือ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว  
ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
มากกว่า 1,367 ผลิตภัณฑ์ น ารายได้สู่ชุมชนเป็นจ านวนมาก และจากสถานการณ์ท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 
2560 ปัจจุบันมีแนวโน้มที่ก าลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลสรุปสถานการณ์ จ านวนผู้เยี่ยมเยือน
คนไทย และจ านวนผู้เยี่ยมเยือน คนต่างชาติ ในเดือนธันวาคม 2560 พบว่า ในจังหวัดสุรินทร์ จ านวน
ผู้เยี่ยมเยือนคนไทย ประมาณ 105,260 คน จ านวนผู้เยี่ยมเยือนคนต่างชาติ 2,471 คน (กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) จากข้อมูลดังกล่าวมีแนวโน้มผู้เยี่ยมเยือนคนไทย ชาวต่างชาติ และ                
ผู้เยี่ยมเยือนอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากวิถีการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน ต้องการหาแหล่ง
ท่องเที่ยวในการพักผ่อนหย่อนใจ และความสุขในชีวิตที่ต่างไปจากเดิมที่เคยท่องเที่ยว   
 ส าหรับปี พ.ศ. 2561 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดการณ์ว่าจ านวนนักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศ มีประมาณ 165.4 ล้านคน -ครั้ง ขณะที่รายได้จะอยู่ที่
ประมาณ 9.9 แสนล้านบาท และภาครัฐยังมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด 
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นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการธุรกิจน าเที่ยว ค่าที่พักในโรงแรม หรือ โฮมสเตย์  (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561)  
ดังนั้น การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ในโครงการ       
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือเรียกย่อว่า โอทอป (OTOP) เป็นโครงการกระตุ้นธุรกิจประกอบการ
ท้องถิ่น โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลักษณะเฉพาะที่ผลิตและจ าหน่ายใน
ท้องถิ่นแต่ละต าบล  โดยได้รับแรงบันดาลใจมากจากโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP)    
ที่ประสบความส าเร็จของญี่ปุ่น โครงการโอทอปกระตุ้นให้ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและการตลาด (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร, 2560) เพ่ือให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากร
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ กระตุ้นธุรกิจประกอบการในท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการบริหารและการตลาดมากขึ้น และได้มีการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ชุมชน ตาม
ยุทธศาสตร์ฟ้ืนฟูผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อยอดสู่สากลตามล าดับ โดยมีกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีการบริการที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในการด าเนินงาน
ที่จะน าไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนั้น จ าเป็นต้องมีการพัฒนาการท่องเที่ยว สร้างความสัมพันธ์ในความ
สามัคคีของการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ภาคประชาชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา พร้อมการ
ประชาสัมพันธ์ควบคู่กันไป จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบูรณาการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน
ร่วมกันเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ที่สามารถต่อยอดเชื่อมโยง
แบบองค์รวมของยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ได้แบบครบวงจรตามแนวนโยบายของรัฐบาล ไทยแลนด์ 
4.0 (Thailand 4.0) ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเปลี่ยนจาก
รูปแบบการบริการแบบเดิม ๆ ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่การบริการที่มีมูลค่าสูงขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเทคโนโลยี ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน คงหนีไม่พ้นโทรศัพท์มือถือ 
ซ่ึงเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่พกติดตัวไปด้วยเสมอ และนวัตกรรมโมบายแอพพลิเคชั่นที่สามารถน ามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้การเดินทางท่องเที่ยวง่ายขึ้น ไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวที่ไหน เรียกได้ว่ามีประโยชน์ต่อ               
นักเดินทางเป็นอย่างมาก เพราะแอพพลิเคชั่นจะเชื่อมโยงข้อมูลและรวบรวมข้อมูลข้อมูลพ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยว อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งช๊อปปิ้ง 
กิจกรรมและงานประเพณี โปรโมชั่นท่องเที่ยว เป็นต้น  ช่วยวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวให้มี
ประสิทธิภาพ สร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการสกัดข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
ชุมชนและสินค้าโอทอป ของกลุ่มเป้าหมายชุมชน ที่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน และหมู่บ้านใกล้เคียง 
ในจังหวัดสุรินทร์  เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในออกแบบ และพัฒนาแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
ชุมชน ของจังหวัดสุรินทร์เพ่ือการก้าวไปสู่การบริการที่ดี ตอบสนองกับสังคมยุคใหม่  ที่ขับเคลื่อนไป
ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม และสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปวางแผน เพ่ือใช้ก าหนดนโยบาย  
พัฒนาการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป ของจังหวัดสุรินทร์ ที่ต้องการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  เพ่ิมมูลค่า สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือสกัดข้อมูลในการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและ
สินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ หมู่บ้านในกลุ่มเป้าหมายการท่องเที่ยว เศรษฐกิจชุมชน
และสินค้าโอทอป ในจังหวัดสุรินทร์ จ านวน 1,556 หมู่บ้าน (ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย, 2561) 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาสกัดข้อมูลการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์ และประชุมสนทนากลุ่ม คณะผู้วิจัยท าการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มเป้าหมายชุมชนที่
เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน เศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป และหมู่บ้านใกล้เคียง ในจังหวัดสุรินทร์ 
จ านวน 48 หมู่บ้าน ๆ ละ 50 คน รวมเป็นจ านวน 2,400 คน ได้แก่ หมู่บ้านอาลึ หมู่บ้านท่าสว่าง 
หมู่บ้านโพธิ์กอง หมู่บ้านหม่อนไหมพัฒนา หมู่บ้านประทุน หมู่บ้านนาตัง หมู่บ้านระกาไกรสร  
หมู่บ้านสะดีย์ หมู่บ้านหัวแรต หมู่บ้านวังศิลา หมู่บ้านส าโรง หมู่บ้านกุดหลวง หมู่บ้านโนนทอง 
หมู่บ้านเกาะแก้ว หมู่บ้านไผ่ หมู่บ้านโบก หมู่บ้านศรีสุข หมู่บ้านหนองเรือ หมู่บ้านอ้อมแก้ว                
หมู่บ้านหอก หมู่บ้านโนง หมู่บ้านกล้วย หมู่บ้านโคกอ านวย หมู่บ้านพระจันทร์ หมู่บ้านลูกควาย 
หมู่บ้านท่าพระ หมู่บ้านขยูงทอง หมู่บ้านหนองกฐิน หมู่บ้านแสงทรัพย์ หมู่บ้านโนนจิก หมู่บ้านตาอ็อง 
หมู่บ้านเมืองลีง หมู่บ้านสวยจู หมู่บ้านเขวาน้อย หมู่บ้านตาเดาะ หมู่บ้านเทนมีย์ หมู่บ้านโคกสะอาด 
หมู่บ้านโจรก หมู่บ้านโคกตะเคียน หมู่บ้านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยส าราญ หมู่บ้านโนนคูณ 
หมู่บ้านไทร หมู่บ้านตาพรม หมู่บ้านช่างปี่ หมู่บ้านโคกอาโพน หมู่บ้านข่า หมู่บ้านหนองบัว หมู่บ้าน
ตาทิพย์   
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและ
สินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์ และแบบสรุปการประชุมสนทนากลุ่มในการสกัดข้อมูลการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์ 
 
 การสร้างเครื่องมือวิจัย 
 ในการวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยได้ข้อสรุปแนวทางในการสร้างแบบสกัดข้อมูลการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์ และแบบสรุปการประชุมสนทนากลุ่มในการสกัด
ข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์ มีขั้นตอนในการสร้างตามล าดับ
ต่อไปนี้ 
 1.  แบบสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์ 
                การสร้างแบบสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัด
สุรินทร์ มีข้ันตอนในการสร้างตามล าดับต่อไปนี้ 
  1.1  ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ  หลักการสร้างแบบสอบถาม    
การเก็บข้อมูลการท่องเที่ยว เพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างและศึกษารูปแบบเครื่องมือ                 
ที่เหมาะสมกับลักษณะของการวิจัยครั้งนี้ 
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  1.2  สร้างแบบสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัด
สุรินทร์ ฉบับร่าง ให้ครอบคลุมประเด็นสาระส าคัญของเนื้อหา ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสินค้าโอทอป 
ด้านวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยว และด้านเศรษฐกิจชุม 
  1.3  น าแบบสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัด
สุรินทร์ เสนอต่อที่ปรึกษางานวิจัยพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา สาระส าคัญ ประเด็นในเรื่องที่
ต้องการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข 
  1.4  น าแบบสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัด
สุรินทร์ปรับปรุงแก้ไขน าไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
ชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์ 
 2.  แบบสรุปการประชุมสนทนากลุ่ม 
                การสร้างแบบสรุปการประชุมสนทนากลุ่มในการสกัดข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
ชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์ มีขั้นตอนในการสร้างตามล าดับต่อไปนี้ 
 2.1  ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ หลักการการประชุมสนทนา
กลุ่มเพ่ือน ามาเก็บข้อมูลการท่องเที่ยว และน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างและศึกษารูปแบบ
เครื่องมือที่เหมาะสมกับลักษณะของการวิจัยครั้งนี้ 
 2.2  สร้างแบบสรุปการประชุมสนทนากลุ่มในการสกัดข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
ชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์  ให้ครอบคลุมผลลัพธ์จากการประชุมสนทนากลุ่ม ทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านสินค้าโอทอป ด้านวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจชุม  รายชื่อผู้เข้าร่วมการ
ประชุมสนทนากลุ่ม และภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่ม 
 2.3  น าแบบสรุปการประชุมสนทนากลุ่มในการสกัดข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
ชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์  เสนอต่อที่ปรึกษางานวิจัยพิจารณาความเหมาะสมของ
เนื้อหา สาระส าคัญ ประเด็นในเรื่องท่ีต้องการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 2.4  น าแบบสรุปการประชุมสนทนากลุ่มในการสกัดข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
ชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์ มาปรับปรุงแก้ไขไปจัดพิมพ์เป็นแบบสรุปการประชุมสนทนา
กลุ่มฉบับสมบูรณ ์
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีรายละเอียดของการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามล าดับขั้นตอนสามารถสรุปได้ดังนี ้
 1.  ติดต่อประสานงาน ผู้น าชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้าน นัดวัน เวลา และสถานที่เพ่ือขอความ
ร่วมมือในการสกัดข้อมูลการท่องเที่ยวฯ และการประชุมสนทนากลุ่มเพ่ือสกัดข้อมูลการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์ 
 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นต้องใช้ในสกัดข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชน และ
การประชุมสนทนากลุ่ม ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องขยายเสียง กระดาษแข็ง ปากกา         
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เมจิก เป็นต้น ให้ครบถ้วน และแจ้งก าหนดการประชุมสนทนากลุ่มกับผู้น าชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านหรือ         
ผู้ประสานงานทราบ 
 3.  คณะผู้วิจัยลงพ้ืนที่ชุมชนหมู่บ้านกลุ่มตัวอย่าง จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง  ๆ    
ให้เรียบร้อย 
 4.  คณะผู้วิจัยด าเนินการสกัดข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัด
สุรินทร์  กับกลุ่มเป้าหมาย และชุมชนที่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน และหมู่บ้านใกล้เคียง ในจังหวัด
สุรินทร์ ทั้ง 48 หมู่บ้าน ๆ ละ 50 คน รวมเป็นจ านวน 2,400 คน โดยด าเนินการทีละชุมชนหมู่บ้าน 
เพ่ือสกัดข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์  ให้ครอบคลุมเนื้อหา              
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสินค้าโอทอป ด้านวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจชุมชน จากนั้น
อธิบายวัตถุประสงค์ของการท ากิจกรรมในครั้งนี้ อธิบายวิธีการ และรายละเอียดการสกัดข้อมูล 
จากนั้นให้ชาวบ้านแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มย่อยและให้ด าเนินการเขียนข้อมูล เนื้อหาในแต่ละด้าน                   
ทัง้ 4 ด้าน ของชุมชนหมู่บ้านลงในกระดาษแข็งด้วยปากกาเมจิก รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  ตัวอย่างการอธิบายรายละเอียดการสกัดข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและ 
             สินค้าโอทอป  ในแต่ละชุมชนหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  ตัวอย่างการสกัดข้อมูลเนื้อหาในแต่ละด้าน  ของชุมชนหมู่บ้าน 
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 5. คณะผู้วิจัยเขียนสรุปข้อมูลที่ได้ลงในแบบสกัดข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและ
สินค้าโอทอป  จังหวัดสุรินทร์ 
 6. คณะผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสกัดข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า     
โอทอป จังหวัดสุรินทร์ ของชุมชนหมู่บ้านที่ได้มาท าการประชุมสนทนากลุ่ม โดยคณะผู้วิจัยได้แบ่ง
หน้าที่การท างาน เช่น การถามค าถามเพ่ือก าหนดล าดับความส าคัญของข้อมูลในแต่ละด้านการพูดคุย 
ควบคุมการสนทนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ครอบคลุมเนื้อหา ในแต่ละประเด็น และกระตุ้นให้
ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นหรือตอบค าถาม อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ถ่ายภาพ รวมทั้งจดบันทึก
การประชุมสนทนากลุ่มตลอดการประชุม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างภาพการประชุมสนทนากลุ่ม 
 

 7. คณะผู้วิจัยน าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการประชุมสนทนากลุ่ม จดบันทึกลงในแบบสรุป
การประชุมสนทนากลุ่มในการสกัดข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัด
สุรินทร์ เพ่ือน ามาสรุปประเด็นต่าง ๆ ในผลการประชุมสนทนากลุ่ม จากผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม
ในแต่ละชุมชนหมู่บ้านกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือสรุปผลการวิจัย  
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย  การสกัดข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า     
โอทอป จังหวัดสุรินทร์ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Analytic Induction) 
(เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2555) การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ การสอบถาม และการประชุม
สนทนากลุ่ม ได้แก่ ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจชุมชน  
รวมถึงข้อมูลด้านสินค้าโอทอป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อของจังหวัด จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุป 
โดยพิจารณาลักษณะร่วมกันของข้อมูลในส่วนย่อย จ าแนกและจัดกลุ่มในด้านต่าง ๆ 
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ผลการวิจัย 
 การวิจัย การสกัดข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์ 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  ด้านสินค้าโอทอป   
  1.1 สินค้าของชุมชนและผลิตภัณฑ์ในชุมชนของจังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่จะเป็น
ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม เครื่องเงิน และข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์จักสาน  ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง มีหลากหลายรูปแบบลวดลายและ
สีสันแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสินค้าทางการเกษตร  สามารถเพ่ิม
รายได้ให้กับเกษตรกร 
  1.2 ความเข้มแข็งของชุมชน เป็นปัจจัยที่ส าคัญ ซึ่งชุมชนบางกลุ่มมีการผลิตผลิตภัณฑ์
สินค้าที่มีความโดดเด่น มีหลากหลาย มีอัตลักษณ์ของชุมชน และสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก            
จนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งการที่มีผู้น าที่มีดี มีการส่งเสริมชาวบ้าน มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการผลิต
สินค้าเรียกได้ว่ามสี่วนช่วยให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนขึ้นอย่างแท้จริง 
  1.3 การบริหารจัดการกลุ่ม สินค้าประเภทผ้าไหม เครื่องเงินและสินค้าทางการเกษตร
ได้มีการด าเนินงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งกลุ่มมีความเข้มแข็งโดยมีการวางแผนการท างาน    
ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ด้วยการบริหารจัดการ โดยแบ่งงานออกตามหน้าที่อย่างชัดเจน         
มีการให้ผลตอบแทนตามผลการท างานของสมาชิกแต่ละคน 
  1.4 การตลาด การด าเนินงานด้านการตลาดของกลุ่มมีการวางแผนการตลาดไว้
ล่วงหน้า และมีตลาดประจ าในพ้ืนที่และมีช่องทางจัดจ าหน่ายหลายช่องทาง การจ าหน่ายให้แก่ลูกค้า
โดยตรงที่ศูนย์จ าหน่ายของกลุ่มที่ผลิตสินค้า การจ าหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางติดต่อรับซื้อไปจ าหน่าย
ต่อและจากการที่กลุ่มมีโอกาสได้ออกแสดงสินค้าของทางราชการอยู่เสมอ กิจกรรมเหล่านี้เป็นการ
ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าทางอ้อมที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มมากที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และการน า
สินค้าออกแสดงที่ทางราชการได้จัดงานแสดงสินค้า “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ท าให้มีลูกค้าติดต่อ
เข้ามาซื้อขายเพิ่มเติม กรณีการด าเนินงานด้านการตลาดของกลุ่มจึงประสบความส าเร็จและเป็นที่รู้จัก
แก่บุคคลทั่วไป 
  1.5 การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ กลุ่มผลิตผ้าไหม กลุ่มผลิตเครื่องเงิน และ                
กลุ่มผลิตสินค้าทางการเกษตร ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งเป็นที่
ปรึกษาในการบริหารการจัดโครงสร้างองค์กร การช่วยเหลือทางด้านการเงิน เครื่องมือ อุปกรณ์               
การผลิตและส่งเสริมการตลาดในการจัดงานแสดงสินค้าต่าง ๆ การสนับสนุนจากภาครัฐเป็นปัจจัย             
ที่ส าคัญที่สุดที่ท าใหส้ินค้าของกลุ่มได้รับความนิยม  
 2. ด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
  2.1 วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนต่าง ๆ ส่วนใหญ่ จะเกี่ยวข้องกับวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ความเชื่อ และท าสืบทอดต่อกันมา ได้แก่ วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา              
วันออกพรรษา ศาลปู่ตา ประเพณีบุญวันสารท เซ่นไหว้บูชาบรรพบุรุษ “แฎนโดนตา” ซึ่งทุกหมู่บ้าน
ได้กระท าเป็นพิธีสืบทอดกันมา และประเพณีที่เกี่ยวกับการท าการเกษตร หรือผลผลิตทางการเกษตร 
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ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ชุมชนสร้างขึ้น เช่น ประเพณีแซนแซร ประเพณีบุญข้าวจี่ งานวันข้าวหอมมะลิ และ
มหกรรมผ้าไหมสุรินทร์ เป็นต้น 
  2.2 ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น มีพิธีกรรม ความเชื่อของ                    
ชาวสุรินทร์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชาวกุย การประกอบพิธีเลี้ยงปู่ตาหรือแชนยะ อันเป็นพิธีกรรม
ความเชื่อที่ชาวกุยประกอบขึ้นเพ่ือเป็นการบวงสรวงผีปู่ตา ที่เป็นบรรพบุรุษผู้คอยปกป้องคุ้มครอง    
ดูแลชุมชน และเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ชุมชนถือปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน พิธีแสนยะ                     
จะจัดขึ้นเป็นประจ าทุก ๆ ปีปีละ 2 ครั้งในช่วงเดือน 3 และเดือน 6 ทางจันทรคติ บริเวณศาลปู่ตา
ประจ าหมู่บ้าน เมื่อก าหนดวันเวลาได้แล้วชุมชนจะมาพร้อมกันในวันท าพิธีแสนยะ และต่างคน                                    
น าเครื่องเซ่นไหว้ของตนเองมา หลังการประกอบพิธีผู้เข้าร่วมพิธีจะเสี่ยงทายจากไข่ต้มและคางไก่ที่
น าไปเซ่นไหว้ จากนั้นจะมีการพบปะสังสรรค์จัดงานรื่นเริงในบริเวณยะจั๊วะ การแสนยะนี้เป็น
ประเพณีพิธีกรรมที่ชุมชนยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
 3. ด้านการท่องเที่ยว 
  3.1 ปัญหาการตลาด มีการโฆษณาเกินจริงในช่วงมีการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม          
ซึ่งปัจจุบันมีการท ากลยุทธ์ทางการตลาด การประชาสัมพันธ์น้อย ชองทางในการจ าหน่ายสินค้า
ทางการทองเที่ยวก็มีน้อย ประกอบกับกลยุทธ์ทางด้านต่าง ๆ ที่ควรต้องน ามาใช้เพ่ือกิจกรรม                
การทองเที่ยวก็ไมไดน ามาใช้ จึงท าให้การทองเที่ยวประสบปัญหาไมมีนักท่องเที่ยวหรือมีนักท่องเที่ยว
น้อย 
  3.2 การขัดแย้งกันระหว่างคนในหมูบ้านด้วยกันเอง ทั้งในเรื่องผลประโยชนและ                
การด าเนินกิจกรรมการทองเที่ยวในหมูบ้าน 
  3.3 ขาดเส้นทางการทองเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในเส้นทางเดียวกัน มีระยะแหลง           
ทองเที่ยวไมห่างกันมาก เพราะปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้การจัดการการทองเที่ยวประสบความส าเร็จนั่นก็
คือเส้นทางการทองเที่ยวที่มแีหล่งท่องเที่ยวอยู่ในเส้นทางเดียวกัน มีระยะทางไม่ไกลกันมาก 
  3.4 ขาดการจัดการการทองเที่ยวที่เป็นระบบ หลากหลายและให้มีความน่าสนใจ  
 4. ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
  ผลการศึกษาถึงปัญหา และผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า การทองเที่ยวท าให้คน
ในหมู่บ้านหันมาประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง เพราะ              
การทองเที่ยวนั้นไมมีมากจึงไมก่อให้เกิดอาชีพอ่ืน ๆ ที่จะเป็นทางเลือกให้ชาวบ้านและก็มีน้อยคนที่  
ไดรับโอกาสนี้ไป การทองเที่ยวท าให้ประชากรในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นจึงท าให้ต้องเพ่ิมสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเพ่ือการทองเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง ชาวบ้านให้ชาวบ้านให้เหตุผลว่าประชากร               
ในหมบู้านไมเพ่ิมเท่าไรนัก จ านวนนักท่องเที่ยวก็ไมมาก จึงไมมีเหตุผลที่ต้องการสร้างสิ่งเหล่านี้เพ่ิมข้ึน            
การทองเที่ยวท าให้คนในหมูบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมลดลงอยู่ในระดับปานกลาง เพราะ     
ชาวบ้านก็ยังประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมอยูดังเดิมไมเปลี่ยนแปลง จะมีผลบ้างในเรื่องวิธีการ
จัดการทางด้านการเกษตรดังทีก่ล่าวไวแล้วข้างต้น  
 การทองเที่ยวท าให้เกิดการกระจายตัวเป็นอาชีพต่าง ๆ ของคนในหมูบ้าน อยู่ในระดับ         
ปานกลาง การทองเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์นั้นไมไดท าให้เกิดอาชีพอ่ืน ๆ เท่าไรนัก ไมเหมือนการ        
ทองเที่ยวที่อ่ืนที่ท าให้เกิดอาชีพต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นจากการทองเที่ยว เพราะการทองเที่ยวในหมูบ้านหรือ 
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ชุมชนยังไมประสบความส าเร็จถึงระดับนั้น ทั้งนี้มีหลายสาเหตุด้วยกัน ทั้งด้านการตลาด การจัด             
การทองเที่ยวยังไมเป็นระบบที่ครบวงจร ความร่วมมือกัน เส้นทางการทองเที่ยวที่ยังไมเชื่อมกัน              
เท่าไรนัก หมบู้านแห่งนี้ไมใช่เส้นทางหลักที่บริษัททัวร์จะน าทัวร์มาลง เป็นเพียงแคจุดแวะตามเส้นทาง
อีสานตอนใต้เท่านั้น การทองเที่ยวท าให้มีการจ้างงานเพ่ือการทองเที่ยวที่จะสามารถขับเคลื่อนไปได้
อยู่ในระดับปานกลาง ชาวบ้านให้เหตุผลว่าการทองเที่ยว อาหารที่ขายยังไมมีคุณภาพ ไมสะอาดหรือ
ราคาสูงอยูในระดับปานกลาง การทองเที่ยวท าให้มีผลกระทบต่อการบริโภคทั้งในเชิงปริมาณและ         
เชิงคุณภาพอยูในระดับปานกลาง การทองเที่ยวไมไดท าให้เกิดการบริโภคเพ่ิมขึ้น มากกว่าเดิมเท่าไรนัก
และคุณภาพของสินค้าท่ีบริโภคก็เหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง การทองเที่ยวท าให้รายไดเข้ามาสูหมูบ้าน
เพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง  

  การวิจัย การสกัดข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์  
คณะผู้วิจัยได้น าผลที่ได้มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชน 
จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้ 
 1. ด้านผู้ใช้ (User) ในการออกแบบแอพพลิเคชั่นนั้น คณะผู้วิจัยได้ออกแบบโดยค านึงถึง
ผู้ใช้ที่ต้องใช้งานง่าย ให้ในสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการจริง ๆ คือ แต่เมื่อผู้ใช้ได้ใช้งานในครั้งแรก ก็ควรที่จะต้อง
เข้าใจได้ภายในเวลาไม่นาน ผู้ใช้สามารถที่จะท าอะไรได้กับแอพพลิเคชั่นนี้บ้าง เช่น ในสถานะชาวบ้าน
หรือชุมชน สามารถเพ่ิม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลต่าง ๆ ของชาวบ้านหรือชุมชนนั้นได้ ในสถานะนักท่องเที่ยว 
สามารถเข้ามาด/ูแสดงความคิดเห็น/แชร์ข้อมูลที่ตนเองสนใจ/ถูกใจได ้เป็นต้น 
 2. ด้านการออกแบบ (Design) ในการออกแบบแอพพลิเคชั่นนั้น คณะผู้วิจัยได้ออกแบบ
ควรจะมีหน้าตาที่เรียบง่ายสื่อถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนต่าง ๆ 
สามารถดึงดูดใหเ้ข่ามาใช้งาน ไม่ซับซ้อน สื่อความหมายด้วยรูปภาพที่ตรงกับวัตถุประสงค์ 
 3. ด้านการท างาน (Functional) ในการออกแบบแอพพลิเคชั่นนั้น คณะผู้วิจัยได้ออกแบบ
การท างาน ไม่ให้มีลักษณะ/รายละเอียด ที่เยอะจนเกินไป และในแต่ละลักษณะ/รายละเอียด                
ต้องส าคัญต่อผู้ใช้ รวมถึงสามารถท างานได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วย เช่น เน้นรายละเอียดของแหล่ง
ท่องเที่ยวหลัก ๆ ที่ได้รับความนิยม แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เกิดขึ้น เน้นรายละเอียดสินค้าโอทอปที่มี
คุณภาพสินค้าโอทอปใหม่ หรือสินค้าโอทอปที่ขายดี เป็นต้น 
 4. ด้านการใช้ข้อมูลมือถือ (Mobile Data Usage) ในการออกแบบแอพพลิเคชั่นนั้น  
คณะผู้วิจัยได้ออกแบบให้ใช้มีการใช้ข้อมูลเมื่อจ าเป็น และคุ้มค่าที่สุดส าหรับผู้ใช้เท่านั้น ถึงแม้ว่า
ปัจจุบันค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตจะมีราคาไม่แพงมาก และมีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่มากขึ้น    
แต่มันก็คือเงินที่ผู้ใช้จะต้องจ่ายเพ่ิมเพ่ือใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้ หรือท าให้เสียเวลาในการเข้าถึงข้อมูล  
ดังนั้น ข้อมูลที่ใส่ลงไปต้องมีการสรุปใจความส าคัญ และมีความจ าเป็น ภาพที่แสดงในช่วงแรก        
ใช้ภาพที่มีความละเอียดไม่สูงมาก ถ้าต้องการดูรายละเอียดของภาพสามารถซึ่งโหลดภาพมาดูได้               
ในภายหลัง จะท าให้สามารถช่วยลดการโหลดข้อมูลต่าง ๆ ได้ ใช้เวลาไม่นาน   
 5. ด้านความปลอดภัย (Security) ในการออกแบบแอพพลิเคชั่นนั้น คณะผู้วิจัยได้
ออกแบบ การจัดเก็บข้อมูลไม่ควรที่จะเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของผู้ใช้ไว้ในตัวแอพพลิเคชั่น                    
แต่ถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลให้มีการเก็บข้อมูลตแบบเข้ารหัสไว้ด้วย ส่วนการติดต่อกับ 
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server นอกจากจะต้องใช้ HTTPS แล้ว ก็ควรจะมีการใช้ Public Key และ Private Key ให้ถูกต้อง 
และควรจะมีการท า SSL Pinning และ String Obfuscation ให้กับแอพพลิเคชั่นด้วย ถ้าใช้เป็น 
ระบบ Android ก็ต้องท า ProGuard ให้เรียบร้อย  
 6. ด้านขนาดของแอพพลิเคชั่น (App Size) ในการออกแบบแอพพลิเคชั่นนั้น คณะผู้วิจัย
ได้ออกแบบให้แอพพลิเคชั่นมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะท าได้ ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้ผู้ใช้โหลดและอัพเดท
แอพพลิเคชั่นบ่อยขึ้น รวมถึงลด Cost Internet ของผู้ใช้ด้วย พวกรูปภาพต่าง ๆ ที่พอจะโหลดจาก 
Server ได้ก็โหลด เป็นต้น 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การสกัดข้อมูลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์ ด้านสินค้า     
โอทอป ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน มีความหลากหลายทั้ งรูปแบบ ลวดลาย และสีสันแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น              
ตามความเชื่อและประเพณีวัฒนธรรมในพ้ืนถิ่น มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสินค้าทางการเกษตร  
สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร เนื่องจากสามารถเอาผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปได้อีกทาง
หนึ่งเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน สอดคล้องกับปรัชญาของหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ว่า “หนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวทางประการหนึ่ง ที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะ
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็น
สินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่ สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น 
สามารถจ าหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ (ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองศรีสะเกษ , 
2560) 
 ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนต่าง ๆ เป็นพิธีส าคัญทางพุทธศาสนา 
และสืบทอดกันมาทุกหมู่บ้าน ประเพณีแห่นางแมว บุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นความเชื่อเพ่ือขอคล้องกับ       
ความต้องการของชุมชนหรือท าให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์ ดังที่ Greg (2003) เห็นว่าการท่องเที่ยว 
จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ เกิดการหลอมรวมระหว่างวัฒนธรรมชั้นสูงกับต่ า ระหว่างศิลปะ
กับชีวิต อีกทั้งคนและวัตถุเคลื่อนย้ายง่ายขึ้น 
 ด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยว ไปยังแหล่ง
ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวที่ผลิต และจ าหน่ายสินค้าโอทอป เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน เพ่ือจับจ่าย
เป็นของฝาก และเพ่ือเก็บไว้เป็นที่ระลึก แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษา การเรียนรู้เช่น หมู่บ้านช้าง        
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร ซแรย์อทิตยาทร และการท่องเที่ยวทาง
อารยะธรรมในแต่ละภูมิล าเนา เช่น ปราสาทหินทรายและศิลาแลง เป็นรูปแบบศิลปะขอม สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยว ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2560)             
ได้กล่าวถึง การเดินทางท่องเที่ยวว่า การท่องเที่ยวเป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์อ่ืนใดก็ได้ ที่มิใช่
เพ่ือการประกอบอาชีพหรือหารายได้ แต่เป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย ๆ  
อย่างเช่น เพ่ือพักผ่อนในวันหยุด เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมหรือศาสนา เพ่ือการศึกษา เพ่ือการกีฬาและ
บันเทิง เพ่ือชมประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ เพ่ืองานอดิเรก เพ่ือเยี่ยมเยือนญาติมิตร  และ               
เพ่ือเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนา เป็นต้น 
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 ด้านเศรษฐกิจชุมชน รายได้ของชุมชนเกิดจากเกษตรกรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอด 
มาจากบรรพบุรุษและการเรียนรู้เพ่ิมเติมในส่วนของเยาวชนรุ่นใหม่ที่น ากลับไปพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ภูมิปัญญาที่เด่นคือ ในส่วนค วามรู้                      
ด้านการทอผ้า ด้านการท าเครื่องเงิน ท าเครื่องประดับ การแปรรูปจากผลิตภัณฑ์การเกษตร ผ้าไหม
เป็นของฝาก ของใช้ต่าง ๆ ภูมิปัญญาด้านการจักสานอุปกรณ์การเลี้ยงชีพและใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การสานแหสุ่ม การท าไม้กวาด นอกจากนี้แล้วเกษตรกรในหมู่ บ้านยังสร้างเศรษฐกิจด้วยมือ              
ของพวกเขาเองในการใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์                   
การอยู่อย่างพอประมาณในการแบ่งปันกัน ใช้ทรัพยากรร่วมกันในชุมชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่
จะท าได้ เพ่ือให้ชุมชนอยู่อย่างมีความสุข สอดคล้องกับค ากล่าวของ ประทีป วีรพัฒนนิรันดร์ (2560) 
ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คือ เพ่ือพัฒนาศักยภาพตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยใช้
กิจกรรมเศรษฐกิจสร้าง “กระบวนการเรียนรู้” ซึ่งจะท าให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ ในขณะเดียวกันยังมุ่ง
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ฯลฯ หรืออีกนัยหนึ่ง เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างบูรณาการ ยึดปรัชญาการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนตามแนวพระราชด ารัส “การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง” ตามข้ันตอนของ “ทฤษฎีใหม่” 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถน าข้อมูลไปก าหนดนโยบายวางแผนพัฒนา ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ิมมูลค่า 
สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนในจังหวัดสุรินทร์   
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการเพ่ิมเติมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สินค้าโอทอปใหม่ ๆ หรือที่ก าลังจะมีการ
พัฒนาขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ยกระดับการท่องเที่ยว เศรษฐกิจชุมชน  ให้ชุมชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึนจากการท่องเที่ยว การขายสินค้าและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 2.  ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาใช้กับการท่องเที่ยวในยุค Thailand 4.0 เช่น เว็บไซด์ 
แอพพลิเคชั่น เป็นต้น การตอบสนองความต้องการข้อมูลการท่องเที่ยว เศรษฐกิจชุมชน และสินค้า      
โอทอป จังหวัดสุรินทร์ของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้รับจ้างท างานวิจัย 2) ศึกษา
ปัญหาในการขยายตัวของผู้รับจ้างท างานวิจัย และ  3) ศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไข                      
การขยายตัวของผู้รับจ้างท างานวิจัย  ผู้ ให้ข้อมูลหลักที่ท าการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่ อาจารย์                          
ในมหาวิทยาลัย ผู้รับจ้างท างานวิจัย และบัณฑิตผู้จ้างท างานวิจัย วิทยานิพนธ์ โดยเลือกตัวอย่าง  
แบบเจาะจง เนื่องจากผู้วิจัยมีข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลาในการศึกษาจึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก                 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือ  
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนด
แน่นอนตายตัว โดยใช้ค าถามเดียวกัน ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร  
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน  
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการและแนวทางในการน า
แผนพัฒนา 3 ปี ไปปฏิบัติ เป็นต้น และการวิจัยสนาม รวบรวมด้วยการสัมภาษณ์โดยการเก็บข้อมูล
ด้วยตนเอง 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้รับจ้างท างานวิจัยส่วนใหญ่ การรับจ้างท างานวิจัย และวิทยานิพนธ์                 
มีมากขึ้นจริงดังสมมุติฐานของการศึกษาครั้งนี้ กล่าวคือ ปัจจุบันมีการรับจ้างมากขึ้น พบเห็นง่าย               
ทางออนไลน์ บางท่านมีประสบการณ์ท ามาหลายปีมาก มีทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผย ผู้รับจ้าง                   
ส่วนใหญ่จบปริญญาโทที่มีประสบการณ์ท าวิทยานิพนธ์เองสมัยเรียน คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องยากที่จะ             
ท าให้คนอื่น ก็มารับจ้างท าให้รุ่นน้องหรือว่าเพ่ือน แต่มีการแนะน ากันต่อไปเรื่อย ๆ นักศึกษาส่วนใหญ่
เวลามาจ้างท า เขาก็จะบอกว่าไม่มีเวลาเป็นส่วนใหญ่ เพราะนักศึกษาที่เรียนระดับปริญญาโท                     
จะท างานไปด้วย จะไม่มีเวลามาค้นคว้า หาข้อมูลต่าง ๆ เพราะยุ่งกับงาน มันเลยดูเป็นเรื่องปกติ  
ที่จะมีผู้สั่งจ้างมากขึ้นกับผู้รับจ้างมากขึ้น และการขยายตัวของการรับจ้างท างานวิจัยส่งผลต่อระบบ 
                                 

    ____________________________________ 
1หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผู้น าทางสังคม ธรุกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 
มหาวิทยาลยัรังสติ 
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การศึกษาของไทยมาก ซึ่งปัญหานี้ที่นักศึกษาจ้างท างานวิจัยหรือคัดลอกข้อมูลงานวิจัย มาเป็นผลงาน
ของตนเอง ยังคงมีถึงแม้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีความพยายาม 
เอาผิดผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง แต่ยังคงมีการเปิดธุรกิจรับจ้างท างานวิจัยให้เห็นในสังคมออนไลน์                  
อย่างชัดเจน ในการรับท างานวิจัยและรับท าวิทยานิพนธ์ พร้อมการันตีคุณสมบัติ รายละเอียด               
ของทีมวิจัย รวมถึงเบอร์ติดต่อ และค่าใช้จ่ายในการท าวิจัยและวิทยานิพนธ์ในแต่ละเล่ม ซึ่งถือว่า
เปิดรับงานเป็นธุรกิจอย่างชัดเจนและเปิดเผย ซึ่งมีผลกระทบต่อการศึกษา  
 ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มี ผู้เกี่ยวข้องผลักดัน พระราชบัญญัติท าผิดทางวิชาการ รวมถึงเสนอให้                
กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาตรวจสอบรับเป็นคดีพิเศษ แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ขณะที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้ลงนามร่วมกับ 17 สถานบันการศึกษา ใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ตรวจสอบการลอก
เลียนงานวรรณกรรม และงานเขียนวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภาพ เพราะถือเป็นการโจรกรรม
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่า หากสามารถท าได้ภายใน 3 ปี                   
จะไร้ปัญหาคัดลอกข้อมูลวิทยานิพนธ์และส่งผลให้ธุรกิจรับจ้างท าวิทยานิพนธ์หมดไปด้วย  ดังนั้น                                     
สิ่งที่ท าร่วมกันได้ของแต่ละสถาบันการศึกษา คือการ “สร้างจิตส านึกทางการศึกษา” ให้เกิดแก่นิสิต
นักศึกษาทุกคน ให้ตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้ และการผลิตผลงานด้วยความรู้ความสามารถ
ของตนเอง ในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอล และรัฐบาลได้ก าหนดโมเดล Thailand 4.0 
โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนาของประเทศไทย ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน” และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของประเทศนั้น สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลิตคน                           
ที่มีคุณภาพออกมาสู่สังคม เพราะแต่ละสถาบันต่างก็มีความมุ่งมั่นและมุ่งหวังที่จะผลิตนิสิตหรือ
นักศึกษาที่จบจากสถาบัน ของตนเองเป็นผู้มีความรู้และความสามารถ มีการด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สั งคม มีความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงที่ดี ให้แก่สถาบันนั้น ๆ สืบต่อไป ด้วยเหตุนี้  
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จึงให้ความส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตร คิดค้นและวางแผนระบบ
การศึกษาใหม่ ๆ ให้แก่นิสิตหรือนักศึกษาในสถาบันให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยตัวของนิสิตหรือนักศึกษา และจะต้องคิดแก้ไข ควบคุมวงการรับจ้างท างานวิจัยและวิทยานิพนธ์
ได้แพร่ขยายสู่วงกว้างและยิ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มนักศึกษามากข้ึนเรื่อย ๆ ทางด้านมหาวิทยาลัย
เองต้องท าการเข้มงวด อาจารย์ที่ปรึกษาในการตรวจงานบัณฑิตนักศึกษา และเพ่ิมบทลงโทษส าหรับ
ผู้กระท าความผิดเพ่ือให้เกรงกลัว และสร้างจิตส านึกทางการศึกษา  ให้เกิดแก่บัณฑิตนักศึกษาทุกคน 
เพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้ และการผลิตผลงานด้วยความรู้ความสามารถของตนเอง 

 
ค าส าคัญ: ผู้รับจ้าง   ท างานวิจัย  บัณฑิตศึกษา  การขยายตัวของผู้รับจ้าง 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to 1) Studying into the opinions of 
contractor to work on research, 2) studying into the problems on the expansion of the 
contractor to work on research, 3) studying into ways in preventing and correcting the 
problem on the expansion of the contractor to work on research. Samples used in this 
research included teachers in the university, contractors to work on research, and the 
graduates who hired someone to do research and thesis, choosing the purposive 
sampling. Since the researcher had limited time to study, therefore, the method of 
data collection from the key informants was used. Tool used in the research was 
structured interview or formal interview with definitely fixed specifications and 
questions, using same questions. The researcher had collected data from academic 
paper, journal, publications, electronic media, research report, thesis, minutes, work 
manual, regulations, announcement, order, government documents related to the 
principle and ways in applying three-year plan. And on part of the field research, data 
were collected by structured interview and the data collection was done by the 
researcher oneself.  
 It was found from the research that the expansion in hiring someone to work 
on research considerably affected the Thai educational system. There was still the 
problem that is the students hire someone to do research for them or copy other 
people’s research data. Although the educational institutions and concerned agencies 
have tried to implicate both the hirer and the contractor, there are still business of 
doing research for someone else in social media clearly, in doing research and thesis 
with the guarantee for the work performance, with details of research team as well as 
contact number and expenses for doing the research and thesis; it has been regarded 
as clear business. This really affects the education in that the students or the graduates 
would not obtain knowledge that they are interested. Although they read the research 
work, they would miss the ways of searching for data; data searching in this era is much 
easier to do from the internet rapidly than in the past when the library is only the 
source. The reasons why the graduates hire someone else to do the research for them 
was that they claimed that they would have no time left since they would have to do 
their full-time job, and the topic of research is too hard for them so they are afraid 
and worried about the quality of work or the accuracy of work as required by their 
teacher; so, they think that it is necessary for them to hire someone else to do the 
research. Currently, Thai social value is given to those who have degree like Ph.D., 
Master Degree; such degree would make them be recognized and accepted by the 
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society. This is why they try to seek for the degree for themselves.  
 Presently, there are those concerned with this problem, trying to present the 
Act related to the academic violation, and offer that DSI should inspect this as the 
special case; however, the progress on this has not yet been made. At the same time, 
Chulalongkorn University has jointly signed with 17 educational institutes to use 
Akkarawisut Application to detect the violation or copy of literature and thesis writings 
in order to make the graduates be more efficient and of more quality. The violation 
against the literature or writings is considered as the stealth of intellectual property. 
Chulalongkorn University does believe that if the solution can be effective within 3 
years, there would be no problem related to the reproduction of thesis data, thus 
doing away with the business as mentioned. Therefore, what can each educational 
institute can do is to “imbue a positive sense of education” to all students so that 
they would realize the value of learning and the production of work, and their own 
ability and potential. Currently, Thailand has entered into digital world, and the 
government specifies the model of Thailand 4.0, with the vision to develop Thailand 
to be “Stable, Wealthy, and Sustainable”. In order to be consistent with the national 
vision, all educational institutes have to produce graduates of high quality for the 
society as each institute aims at producing the knowledgeable and capable people, to 
live their lives as good samples for the society, and to have pride and to boost fame 
to such institute. With this reason, various educational institutes focus on the 
improvement of curriculum, on inventing and planning new educational system to 
their students to be appropriate and keep up with the changing world. The students 
themselves must figure out the way in preventing and controlling the business of doing 
research for someone else. Also, the university itself must be strict against the advisor 
who would examine the work of students, and must have punishment or penalty for 
those who commit wrongdoing so that they would be afraid of doing wrong thing, and 
must imbue an educational sense to all students to realize the value of learning and 
to create work with ones’ own knowledge and capability. 

 
Keywords: Freelancer, Researching, Master Degree, Increasing in Freelancer  
 
บทน า 
 การศึกษาของประเทศไทยนั้น มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก เพราะ
ประเทศจะพัฒนาได้ ก็ต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพเสียก่อน ประเทศไทยมีวิวัฒนาการด้านการศึกษา 
มาตั้งแต่สมัยโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความเชื่อที่ว่าการศึกษาช่วยก าหนดทิศทางของชาติ 
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 
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โดยประเทศไทยเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564)                     
ภาครัฐต้องการก าลังคนอย่างมากเพ่ือช่วยพัฒนาประเทศสถาบันอุดมศึกษาจึงได้จัดตั้งเพ่ิมขึ้น                   
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมากมาย เพ่ือผลิตก าลังคนให้กับส่วนราชการ เอกชน 
สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งผลิตก าลังคนระดับสูง ตามความต้องการของรัฐ เพ่ือพัฒนาประเทศ                 
และในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอล และรัฐบาลได้ก าหนดโมเดล Thailand 4.0 โดยมี
วิสัยทัศน์การพัฒนาของประเทศไทย ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
ประเทศ นั้น สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลิตคนที่มีคุณภาพออกมา
สู่สังคม เพราะแต่ละสถาบันต่างก็มีความมุ่งมั่นและมุ่งหวังที่จะผลิตนิสิตหรือนักศึกษาที่จบจากสถาบัน
ของตนเองเป็นผู้มีความรู้และความสามารถ  มีการด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม มีความ
ภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่สถาบันนั้น ๆ สืบต่อไป ด้วยเหตุนี้ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จึงให้
ความส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตร คิดค้นและวางแผนระบบการศึกษาใหม่ ๆ ให้แก่นิสิตหรือ
นักศึกษาในสถาบันให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยตัวของนิสิตหรือนักศึกษาเอง
นั้น ก็ได้มีการเรียนรู้ที่ เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันจากการพัฒนาของโลกยุคดิจิตอลนั้น ท าให้ใช้
ชีวิตประจ าวันเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว จากอดีตที่ผ่านมาพบว่ามนุษย์อาศัยการสังเกต 
และเรียนรู้ประสบการณ์จากธรรมชาติเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนมีการค้นคว้า ศึกษา ทดลอง 
จนก่อให้เกิดทฤษฎีต่าง ๆ มากมาย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,   
2559) 
 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงปัญหาการรับจ้างท าสารนิพนธ์ และ
วิทยานิพนธ์ของนิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ซึ่งขณะนี้มีความรุนแรงมากขึ้น 
และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของไทย โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา ว่าเรื่องนี้จะให้เกิดขึ้นในวง
การศึกษาไทยไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่น่าเกลียดมาก เพราะท าให้เสียระบบการศึกษา โดยเฉพาะการที่
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไปรับจ้างท าวิทยานิพนธ์เสียเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนรับไม่ได้ หรือกระทั่ง
การที่นิสิและนักศึกษา ไปจ้างท าสารนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ตนก็ไม่เห็นด้วยเพราะไม่ใช่ความสามารถ
ของตนเอง และยังเป็นการท าลายคุณภาพการศึกษาของไทยให้ยิ่งตกต่ าลง ทั้งนี้ เร็ว ๆ นี้ ตนคงต้อง
น าเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) และผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
หาทางสกัดไม่ให้ปัญหานี้ลุกลามมากยิ่งขึ้น และต้องท าให้ปัญหานี้หมดไปโดยเร็วที่สุด (กรุงเทพธุรกิจ, 
2558)  
 ปัจจุบันได้มีการรับจ้างท าวิจัย ซึ่งจะสามารถพบเห็นได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ
โฆษณาที่ปรากฏในเว็บไซต์ต่าง ๆ แผ่นพับใบปลิว หรือ การสอบถามปากต่อปากระหว่างผู้ก าลังศึกษา
และผู้ที่จบการศึกษาไปแล้วนั้น และสามารถค้นหาผู้รับจ้างท าวิจัยได้โดยการค้นหาตามเว็บไซต์ต่าง ๆ  
ซึ่งแต่ละเว็บไซต์ก็จะท าการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ว่าจ้างสนใจผลงานของตนเองให้มากท่ีสุด อาจจะเป็น
หลักประกันจากประสบการณ์การท างานวิจัยปริญญาระดับต่าง ๆ ว่าได้ท ามาแล้วเป็นระยะเวลา               
หลายปี หรือมีทีมงานที่ปรึกษาระดับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐและเอกชน              
ที่สามารถให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือในการท าวิจัยให้ประสบผลส าเร็จได้อย่างแน่นอน สาเหตุของ                
ผู้รับจ้างท าวิจัย อาจจะเกิดจากจบมาแล้วไม่มีงานท าที่แน่นอน หรือมีงานท าแน่นอนแต่ต้องการหา
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รายได้เพ่ิม และปัญหาที่เกิดจากนิสิตหรือนักศึกษา อาจจะเกิดจากไม่สนใจ ปล่อยปะละเลย ให้เวลา
ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ไม่มีเวลาเนื่องจากต้องท างานประจ า กลัวถูกต าหนิจากครอบครัว หรือ 
กลัวจะไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การปรับอัตราเงินเดือน ชื่อเสียงและยศต าแหน่ง เป็นต้น และ            
ในส่วนของสถาบันอาจจะเกิดจากการควบคุมที่อ่อนแอของสถาบันการศึกษา การไม่ใส่ใจของอาจารย์
ที่ปรึกษา เนื้อหาการท าวิจัยยากเกินไป จึงท าให้นิสิตหรือนักศึกษากลัวที่จะไม่จบหลักสูตร นั้น ๆ               
อีกทั้งยังมีความเชื่อว่าผู้รับจ้างท าวิจัยจะท าให้เกิดผลส าเร็จได้กว่าที่จะท าด้วยตนเอง ส่งผลให้               
การรับจ้างท างานวิจัย จึงเป็นทางเลือกและเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการศึกษา เพราะได้รับ             
ความสนใจจากนิสิตหรือนักศึกษามากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีผลงานวิจัยมากมายแต่ไม่อาจจะสรุปได้ว่า             
ในความจริงแล้วผลงานวิจัยต่าง ๆ เหล่านั้นมีคุณภาพเพียงพอหรือไม่ และงานวิจัยเป็นเรื่องท่ีนิสิตหรือ
นักศึกษาได้ท าด้วยตนเองจริงหรือไม่ ด้วยปัญหานี้ ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา เรื่อง การขยายตัวของ        
ผู้รับจ้างท างานวิจัยของบัณฑิตศึกษา เพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็น ปัญหาในการขยายตัวของผู้รับจ้าง
ท างานวิจัย รวมถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้รับจ้างท างานวิจัย  
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาในการขยายตัวของผู้รับจ้างท างานวิจัย  
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขการขยายตัวของผู้รับจ้างท างานวิจัย  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง “การขยายตัวของผู้รับจ้างท างานวิจัยของบัณฑิตศึกษา” เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน 2 วิธี คือ การวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และการวิจัยสนาม (Field Research) 
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของการรับจ้างท างานวิจัย การขยายตัวของ             
การรับจ้างท างานวิจัย และเพ่ือศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา การศึกษาครั้งนี้จะศึกษา
ความคิดเห็น ผลกระทบ ปัญหาและแนวทางป้องกันและแก้ไขการขยายตัวของผู้รับจ้างท างานวิจัย  
 
 เครื่องมือวิจัย 
 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่มีการวางแผน 
จัดเตรียมชุดค าถาม และวิธีการสัมภาษณ์ อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนล่วงหนา มีการด าเนินงาน
แบบเป็นทางการภายใต้กฎเกณฑ์หรือมาตรฐานเดียวกัน 
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 การตรวจสอบเครื่องมือ 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตามล าดับ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยการศึกษา และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2. สร้างแบบสัมภาษณ์ และแบบการสังเกตตามกรอบที่ก าหนด 
 3. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบให้ค าแนะน า 
 4. น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) และความเหมาะสมของถ้อยค า 
 5. ผู้วิจัยน าเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่แนะน ามา 
 6. จัดท าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการวิจัย 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  มาจัดเป็น 
Category ใช้การวิเคราะห์สรุปเนื้อหาและการจัดกลุ่มข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
 1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา บทความ วารสารวิชาการ สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เนต ( Internet) 
และงานวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้ในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview)  
  2.1 ผู้วิจัยได้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  
  2.2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีการจดบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 
ส าคัญ (Key Informants) และการบันทึกเสียง  

 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการเจาะจง ตัวผู้ให้ข้อมูลหลัก เนื่องจากผู้ศึกษามีข้อจ ากัดในเรื่อง การเข้าถึง
แหล่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อน จึงสัมภาษณ์อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ผู้รับจ้างท างานวิจัย วิทยานิพนธ์ 
บัณฑิตผู้จ้างท างานวิจัย วิทยานิพนธ์ โดยใช้เครื่องช่วยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์
แบบเป็นทางการ (Structured Interview or Formal Interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์                
เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามที่สร้างจากสารสนเทศจากแหล่งทุติยภูมิ ได้ผลการศึกษาดังนี ้
 การจ้างและการรับจ้างท าวิทยานิพนธ์ส่งผลต่อระบบการศึกษามาก ซึ่งปัญหานี้                     
วงการศึกษาไทยที่นักศึกษาจ้างท าวิทยานิพนธ์และคัดลอกข้อมูลงานวิทยานิพนธ์ มาเป็นผลงาน                 
ของตนเอง ยังคงมี ถึงแม้สถาบันศึกษาแต่ละแห่ง จะมีความพยายาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง              
จะเอาผิดผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้างในปัจจุบันก็ได้มีการตรวจสอบในเรื่องนี้ แต่ยังมีการเปิดธุรกิจรับจ้างท า
วิทยานิพนธ์ให้เห็นในสังคมออนไลน์อย่างชัดเจน  
 การรับท างานวิจัยและการรับท าวิทยานิพนธ์ พร้อมการันตีคุณสมบัติ รายละเอียดของทีม
วิจัย รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ และค่าใช้จ่ายในการท าวิจัยและวิทยานิพนธ์ในแต่ละเล่ม ซึ่งถือว่า
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เปิดรับงานเป็นธุรกิจอย่างชัดเจนและเปิดเผย ซึ่งผลกระทบต่อการศึกษา ประการแรกคือ บัณฑิตเอง
จะไม่ได้รับความรู้จากเรื่องที่ตนคิดว่าสนใจอย่างจะท างานวิจัย  ถึงจะน ามาอ่านศึกษาเมื่อท าเสร็จก็ไม่
มีความรู้ในการค้นคว้าหาข้อมูล ส่วนหนึ่งเกิดจากการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่างไม่ถูกคุณธรรมขาด
จรรยาบรรณของการเป็นนักวิจัย การว่าจ้างก็ผิดอย่างชัดเจน แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะพยายามตาม
แก้ปัญหาแต่ปัญหาการจ้างและรับจ้างท าวิทยานิพนธ์ยังคงด ารงอยู่1  
 ปัญหาในการว่าจ้างรับท าวิทยานิพนธ์เพ่ือให้จบการศึกษาตามหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก นั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่กลับเป็นปัญหาที่รอการแก้ไขมาเป็นเวลานาน                
จะเห็นว่าเมื่อเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี ท าให้ส่งผลวงการธุรกิจการศึกษาแพร่ขยายสู่กว้างขึ้นและยิ่งได้รับ
ความสนใจจากกลุ่มนักศึกษามากขึ้นเรื่อย ๆ ทางด้านมหาวิทยาลัยเองก็ได้รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น   
ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อเครื่องตรวจจับการปลอมแปลงวิทยานิพนธ์ แต่ผลที่ได้ก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควร การสร้างบทลงโทษส าหรับผู้กระท าความผิดเพ่ือให้เกรงกลัวนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลาย
เหตุเพียงอย่างเดียว ดังนั้นสิ่งที่ท าร่วมกันได้ คือการ “สร้างจิตส านึกทางการศึกษา” ให้เกิดแก่นิสิต
นักศึกษาทุกคน เพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้ และการผลิตผลงานด้วยความรู้ความสามารถ
ของตนเอง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมีการสั่งซื้อเครื่องตรวจจับวิทยานิพนธ์นั้น ส าหรับนิด้าใช้โปรแกรม 
Turnitin ป้องกันการลอกเลียนผลงาน ซึ่งซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ ทางอธิการฯ นิด้าชี้ยังตรวจ             
ไม่ได้ผล 100% เนื่องจากเครื่องตรวจจับวิทยานิพนธ์ไม่สามารถตรวจได้ว่าเป็นการจ้างท าหรือท าเอง 
เพราะเครื่องตรวจสอบสามารถตรวจได้เฉพาะผลงานที่ลอกเลียนมาเท่านั้น และยังมีข้อเสียคือ                
จะตรวจได้เฉพาะผลงานของนักวิชาการ หรือวารสารต่างประเทศซึ่ งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ขณะที่
โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นภาษาไทย แต่ส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษ              
ยังอาจจะมีน้อย ดังนั้นจึงคิดว่าหากใช้ทั้งสองโปรแกรม การตรวจสอบการคัดลอกผลงานน่าจะมีความ
ครอบคลุมมากข้ึน ดังนั้นทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือ มหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ จะต้องเข้มงวดในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง และมีการซักถามข้อมูล
ที่ค่อนข้างละเอียด เพราะหากนักศึกษาท างานด้วยตัวเองก็จะสามารถอธิบายรายละเอียดได้ไม่ติดขัด 
 
 ความคิดเห็นของผู้รับจ้างท างานวิจัย และปัญหาในการขยายตัวของผู้รับจ้างท างานวิจัย 
 ด้านอุปสงค์ 
 การรับจ้างงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เมื่อมองจากมุมของอุปสงค์หรือความต้องการจะจ้างให้
คนอ่ืนท างานแทนตนเอง ถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรังของวงการการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย เพราะส่วน
ใหญ่ผู้วิจัยเองต้องการส าเร็จการศึกษามากกว่าจะเข้มข้นทางวิชาการอย่างจริง ๆ จัง ๆ ส่วนใหญ่ผู้

                                           
1 การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม และงานเขียนวิทยานิพนธ์ ของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยหรือการสั่งซ้ือเครื่องตรวจจับวิทยานิพนธ์นั้นไม่ได้ผลเต็มที่เนื่องจากเครื่องตรวจจับวิทยานิพนธ์ไม่สามารถตรวจได้ว่าเป็น
การจ้างท าหรือท าเอง เพราะเครื่องตรวจสอบสามารถตรวจได้เฉพาะผลงานที่ลอกเลียนมาเท่านั้น และยังมีข้อเสียคือจะตรวจได้เฉพาะ
ผลงานของนักวิชาการ หรือวารสารต่างประเทศซ่ึงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
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รับจ้างไม่ได้ต้องการเรียนต่อในระดับที่สูงมากกว่านี้ และต้องการเพียงแค่จบตามเกณฑ์มาตรฐาน
เท่านั้น การมีกิจการของตนเองอยู่แล้วท าให้ต้องการใบเบิกทางทางสังคมไม่เห็นประโยชน์จาก              
การเรียนรู้จากการวิจัย 
 การว่าจ้างท างานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์  เพราะมีคนที่รู้จักได้จ้างท างานวิทยานิพนธ์                  
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากที่ ไปจ้างท าวิทยานิพนธ์ เพราะ ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีเวลา เนื่องจากต้องท างาน
ประจ า เนื้อหายากเกินความสามารถ ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ความกลัวกังวลในการท าวิทยานิพนธ์
กลัวท าออกมาไม่ดี ไม่ถูกต้องตามที่อาจารย์ต้องการ กลัวผิดพลาด ล าบาก และที่ส าคัญที่สุดคือ  
ความขี้เกียจ ที่จะค้นหาข้อมูล และอาจเจอแรงกดดันของครอบครัวหรือคนรอบข้าง เพ่ือน ๆ ที่เรียน
ด้วยกัน 
 
 ด้านอุปทาน 
 ในด้านอุปทาน การรับท าวิจัยหรือวิทยานิพนธ์นั ้นมีทั ้งแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผย                 
แม้จะไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องใช้ความตั้งใจและทุ่มเทให้กับงานแต่ละชิ้นอย่างจริงจังและมีความ
รอบคอบ แต่เมื่อแลกกับผลตอบแทนแล้วถือว่าคุ้มค่า บางคนถือเป็นการหารายได้เสริมไปในตัว 
โดยมีการก าหนดราคาแตกต่างไปตามสาขาวิชา มหาวิทยาลัยและความเร่งด่วน เฉลี่ยประมาณ 
20,000 - 25,000 บาทต่อ 1 ชิ้นงาน ซึ่งอาจจะเพ่ิมหรือลดตามความยากง่ายของหัวข้อวิทยานิพนธ์  
รายละเอียดงานก็มีส่วนส าคัญต่อแรงผลักราคา เช่น งานบางชิ้นจ าเป็นต้องลงพ้ืนที่ เ พ่ือท า
แบบสอบถาม หรือมีการวิเคราะห์เชิงลึก ก็ยิ่งมีราคาสูงขึ้นไปอีก 

 การรับจ้างยังขึ้นอยู่กับเนื้องานและลักษณะของงาน เช่นการคิดแยกแต่ละบทถ้าท าไม่ท า
ทั้งเล่ม หากเป็นบทก็จะมีราคาหลักพันบาทถึง 15,000 บาท ถ้าเป็นกิจกรรมการวิจัย จะถูกกว่า
วิทยานิพนธ์ ส่วนใหญ่จะไม่เกิน 18,000 บาท หากต้องท าแบบสอบถาม ราคา 25,000 - 35,000 บาท 
ขึ้นอยู่กับเนื้อหา ถ้าแต่ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ ก็ต้องพิจารณาความยากง่าย ถ้ามีการวิเคราะห์จะคิดการ
วิเคราะห์  และท าแบบสอบถามต่างหากไม่ได้รวมในราคานี้  และค่ามัดจ าล่วงหน้าจ านวน              
5,000 บาท 
 ผู้รับจ้างท าวิจัยทุกท่านกล่าวว่า การจ้างท างานวิจัยและวิทยานิพนธ์มีมากขึ้นจริง                   
ดังสมมุติฐานของการศึกษาครั้งนี้ กล่าวคือ ปัจจุบันมีการรับจ้างมากขึ้น พบเห็นง่ายทางออนไลน์              
บางท่านมีประสบการณ์ท ามาหลายปีมาก มีทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผย ผู้รับจ้างส่วนใหญ่จบปริญญา
โทที่มีประสบการณ์ท าวิทยานิพนธ์เองสมัยเรียน คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องยากที่จะท าให้คนอ่ืน ก็มารับจ้าง
ท าให้รุ่นน้องหรือว่าเพ่ือน แต่มีการแนะน ากันต่อไปเรื่อย ๆ นักศึกษาส่วนใหญ่เวลามาจ้างท า เขาก็จะ
บอกว่าไม่มีเวลาเป็นส่วนใหญ่ เพราะนักศึกษาที่เรียนระดับปริญญาโท จะท างานไปด้วย จะไม่มีเวลา
มาค้นคว้า หาข้อมูลต่าง ๆ เพราะยุ่งกับงาน มันเลยดูเป็นเรื่องปกติ ที่จะมีผู้สั่งจ้างมากขึ้น กับผู้รับจ้าง
มากขึ้น 
 การแก้ไขผลงานในแต่ละครั้ง ของผู้รับจ้างท าวิจัยหรือรับท าวิทยานิพนธ์จะมีเงื่อนไข คือ 
ผู้ว่าจ้างจะต้องส่งรายละเอียดในการแก้ไขให้ของผู้รับท าวิจัยหรือรับท าวิทยานิพนธ์  โดยการส่ง
รายละเอียดให้แก้ไขในแต่ละครั้ง จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น หากเป็นการโทรคุยเพ่ือแจ้ง
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รายละเอียดในการแก้ไขผลงานจะไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ผู้รับจ้างแก้ไขให้ ที่อาจจะไม่ตรง
ประเด็นหรืออาจไม่ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างท าวิจัยจะถือว่าเป็นความประสงค์ของ
ลูกค้าท่ีจะยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขในแต่ละครั้ง 
 ความรับผิดชอบต่อการท าผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ชิ้นใหม่จะมีความรับผิดชอบที่ไม่ต่าง
อะไรกับการท าวิจัยหรือท าวิทยานิพนธ์ของชิ้นแรก ที่น ามาแก้ไขกับของผู้รับจ้างท าวิจัย เนื่องจากของ
ผู้รับจ้างท าวิจัยจะท าการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ทั้งแก้ไข การแนะน าหรือการชี้แนะให้ลูกค้าหรือ        
ผู้ว่าจ้างสามารถน าผลงานที่ของผู้รับจ้างท าวิจัยช่วยท าให้จนเสร็จ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง
สามารถจบการศึกษาได้  
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 แนวทางการป้องกันและแก้ไขการขยายตัวของผู้รับจ้างท างานวิจัย การรับจ้างงานวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรังของวงการการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย การแก้ปัญหาต้องกลับไป
ศึกษาสาเหตุและช่องโหว่ในการบริหารการศึกษาทั้งระบบ อาจจะมีความจ าเป็นต้องกลับไปพิจารณา
หาสาเหตุและหนทางแก้ไขในสามระดับคือ ระดับปรัชญาการศึกษาไทย (และค่านิยมทางสังคม) 
ระดับการออกแบบระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับปรัชญานั้น ๆ และการสร้างกลไกทางนิติธรรม             
ทางรัฐศาสตร์และกลไกทางสังคมเพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จ 
 ปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหารากฐานของสังคมไทยด้านการศึกษานี้อธิบายได้ง่าย ๆ ด้วยหลัก
อุปสงค์-อุปทาน ซึ่งเป็นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ในทางอุปสงค์นั้น คนว่าจ้างต้องการเพียง
เครื่องหมายของ “ความส าเร็จ” และยินดีจ่ายทรัพย์เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งแลกเปลี่ยนที่จะน าไปให้ได้
กระดาษหนึ่งแผ่นที่เป็นตัวแทนของ “ความส าเร็จ” นั้นๆโดยไม่สนใจในเรื่องอ่ืน ๆ อีกแม้แต่จริยธรรม
หรือจรรยาบรรณข้ันพื้นฐานของ “ความเป็นบัณฑิต” โดยไม่ต้องกล่าวถึงจรรยาบรรณของนักวิจัย  
 การปรับแก้ปัญหาจึงต้องไปแก้ที่การมองการศึกษาเป็นการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต               
เพ่ือเป็นสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานของชีวิตไม่ใช่การซื้อขาย “ใบปริญญา” หรือการท าการพาณิชย์กับ
การศึกษา “การถอยหลังเพ่ือเดินหน้า” แบบนี้ตั้งแต่ระดับปรัชญาเป็นการวางรากฐานที่ส าคัญเพ่ือให้
สังคมไทยเข้าใจความส าคัญของการศึกษาให้ถูกต้องเพ่ือจะได้ปรับตัวในระดับอื่น ๆ ต่อไป เช่นการวาง
ระบบการศึกษาและการสร้างกลไกและเครื่องมือมาให้สังคมสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
 เมื่อผู้ว่าจ้างค านวณว่าตนเองจะได้ความพึงพอใจสูงสุดจากการเอาทรัพยากรทางการเงินไป
ซื้อ “ความส าเร็จ” ดังกล่าวได้โดยไม่ผิดจริยธรรมย่อมหมายถึงว่า 

(1)  ระบบการอบรมเพาะบ่มของการศึกษาไทยล้มเหลวลงแล้วอย่างสิ้นเชิง  เพราะ                    
ตัวบัณฑิต (ปลอม) เองขาดจริยธรรมพ้ืนฐานของความเป็นบัณฑิตที่ต้องซื่อตรงต่อตนเองและผู้อ่ืน                 
ต้องแก้ไขในระดับปรัชญาและระดับบุคคล 

(2)  บุคคลนั้น ๆ ขาดแม้แต่หิริโอตัปปะหรือความเกรงกลัวต่อความชั่วและการกระท าชั่ว  
และผลของความชั่วนั้นไม่คุ้มค่าและไม่เหมาะสมกับความเป็นบัณฑิตจอมปลอม ต้องมีการลงโทษให้
เฉียบขาด 

(3)  สังคมไทยก็จะได้แต่บัณฑิตที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม ต่อตนเองและบุ คคลอ่ืน                   
ซึ่งอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดการคอรัปชั่นในสังคมไทย 
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 การแก้ปัญหาด้านอุปสงค์ที่ได้ผลและยั่งยืนจึงท าได้ไม่ยากและตรงไปตรงมาคือ การฟ้ืนฟู
คุณธรรมพ้ืนฐานในตัวบุคคล แต่อาจจะหวังผลได้ไม่มากในบริบทของค่านิยมและการเสื่อมทรามลง
ของจริยธรรมในสังคมในแวดวงการศึกษา แต่การปลุก-ปลูกและฝัง ค่านิยมใหม่ว่า การรับผิดชอบต่อ
ตนเองและการธ ารงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ตนเองคือการซื่อตรงต่อตนเองและสังคมตั้งแต่ก่อน-ระหว่างและ
หลังการจบการศึกษา เป็นหนทางตรงของการแก้ปัญหานี้ เพราะหากไม่มีซึ่งอุปสงค์แล้วการแลกเปลี่ยน
กับอุปทานย่อมเกิดข้ึนไม่ได้ 
 การจ้างท าวิทยานิพนธ์ด้วยการอ้างการไม่มีเวลา ภาระงานประจ า หรือความยากเกิน
ความสามารถ ความกลัวกังวลในการท าวิทยานิพนธ์ว่าจะท าได้ไม่ดี หรือความขี้เกียจ และแรงกดดัน
ของครอบครัวหรือคนรอบข้างมิอาจจะเป็นข้ออ้างได้ เพราะผู้สมัครเข้าเรียนย่อมทราบตั้งแต่ต้นแล้ว
ว่าภาระของการเรียนนั้น ๆ มีอะไรบ้าง  
 ในด้านอุปทานนั้น แม้ว่าการรับท าวิจัยหรือวิทยานิพนธ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องให้
ได้ผลงานระดับที่ท าให้คนว่าจ้างส าเร็จการศึกษาได้ แต่เป็นความส าเร็จที่แลกมาด้วยจริยธรรม
ของความเป็นบัณฑิต ราคาค่าจ้างที่สูงขึ้นเท่าไรย่อมเป็นค่าวัดระดับจริยธรรมที่ตกต่ าลงเท่านั้น 
เงินที่ได้จากการรับจ้างย่อมเป็น “เงินบาป” หรือแรงจูงใจที่แปดเปื้อนไปด้วยมลทินย่อมยากจะ
สร้างความสุขและความพึงพอใจที่เยือกเย็นแก่ผู้ใดไม่ แรงจูงใจจึงเป็นสิ่งฉุดถ่วงให้ผู้รับลงสู่อุบาย  
 เมื่อมีคนจ้าง-มีคนรับจ้างย่อมหมายความว่าเกิดตลาดและเปลี่ยนระหว่างเงินทองกับ
เล่มวิจัยหรือวิทยานิพนธ์แล้ว แม้ว่าจะเป็นตลาดตลาดผิดกฎหมาย แต่เราก็มิอาจจะปฏิเสธ               
การเกิดขึ ้นและการด ารงอยู ่ของตลาดมืดนี ้ ค่านิยมใน “ความส าเร็จ” จอมปลอมเป็นพลัง
ขับเคลื ่อนฝ่ายอุปสงค์ในขณะที่แรงจูงใจคือปัจจัยก าหนดพฤติกรรมของผู ้ร ับจ้างในตลาดผิด
กฎหมายนี้ การแก้ไขปัญหาจึงต้องมุ่งไปสู่การควบคุม (Regulate) ปัจจัยทั้งสองด้านและการเพิ่ม
ความเข้มงวดในการท าลายตลาดผิดกฎหมาย นั้นเสีย การด ารงอยู่ของตลาดผิดกฎหมายย่อมเป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่บอกว่าการควบคุมยังไม่ได้ผล การปรับแก้ระเบียบกฎหมายจึงเป็นเรื่อง
จ าเป็นอย่างยิ่ง ล าพังกติกาตามมติของที่ประชุมอธิการบดีย่อมไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหา  
 อีกประการหนึ่งที่ส าคัญ คือ ระบบควบคุมดูแลปัญหา การเรียนการสอนในวิชาวิธีวิจัย
มักจะมีการเน้นย้ าเรื่องจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยที่ให้ความส าคัญกับการเคารพผู้ให้
ข้อมูล/และสัตว์ที่ถูกใช้ในการวิจัย ข้อห้ามการทดลองในมนุษย์ การเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
การรักษาความลับ การเคารพผลงาน ฯลฯ เป็นต้น สิ่ งเหล่านี้นอกจากจะมุ่งให้นักวิจัยตระหนัก
และแสดงออกมาในกระบวนการวิจัยให้ยึดถือเป็นหลักการที่ส าคัญ หากนักวิจัยตระหนักและ             
มีความส านึกปัญหาด้านอุปสงค์ที่กล่าวมาแล้วจะหมดไป  
 แต่สังคมยังมีกลไกอื่น ๆ ในการบริหารจัดการการวิจัย เช่น การใช้เทคโนโลยีที ่ม า
ตรวจจับการลอกผลงานเป็นการแก้ปลายเหตุที่จ าเป็นแต่ไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
เพราะเป็นเพียงเครื่องมือเฉพาะที่ต้องมีการใช้มาตรการอื่นร่วมด้วยเช่นการสอบปากเปล่าโดยมี
คณะกรรมการอิสระจากภายนอกมามีส่วนร่วมในการสอบแต่ต้องเป็นการได้มาซึ่งกรรมการที่
ปราศจากอคติหรือเล ือกปฏิบ ัต ิจร ิง ๆ ไม่ใช ่เพราะเป็นคนรู ้จ ักคุ ้น เคย การท าอย่างร ัดกุม 
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ประกอบด้วยจิตเมตตาของความเป็นครูปราศจากอคติจึงจะได้ผลในเชิงป้องปรามและการ
แก้ปัญหา ประเด็นสุดท้ายนี้ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของสถานศึกษาที่จะต้องจัดท าให้เป็น
ระบบ ความบกพร่อง อีกทั้งอาจจะกลายเป็นการเปิดโอกาสซ้ าเติมปัญหาการจ้างและรับจ้างท า
วิทยานิพนธ์ 
 จากที่กล่าวมาพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพงษ์ แสงเรณู บุญทัน ดอกไธสง และ                   
สุวรรณิน คณานุวัฒน์ (2559) ศึกษาผลกระทบการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ส่งผลกระทบต่อองค์กร เป็นการสูญเสีย
งบประมาณเพ่ือแลกกับการได้บุคลากรที่ไม่มีความรู้ความสามารถ เกิดปัญหาภาวะคนล้นงาน                
ความขัดแย้งในองค์การระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น ส่งผลต่อภาวะความเครียด 
ขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ขาดความทุ่มเท ขาดความกระตือรือร้น ขาดการพัฒนาตนเอง  
ขาดความจงรักภักดีต่อองค์กร และส าคัญที่สุดคือน าไปสู่การทุจริตต่อหน้าที่เพ่ือให้ได้เงินหรือ
ค่าตอบแทนอ่ืน และมีผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ขาดการมีส่วนร่วม ขาดความโปร่งใสและความเสมอภาค และยังสอดคล้องกับ 
 ส่วนทางเรื่องของจรรยาบรรณนักวิจัยบัณฑิตศึกษา จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง            
ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อจรรยาบรรณ
นักวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถานอุดมศึกษาเอกชน ในการท าวิจัยโดยใช้ข้อมูลเท็จ             
ในการยืนยันทฤษฏี หรือสมมติฐานเพ่ือหลอกเอาเงินสนับสนนุการวิจัยจากรัฐ และสรุปผลการวิจัยที่
บิดเบือนไปจากความเป็นจริงและการอ้างเอาผลงานคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกันในเรื่อง
ของจรรยาบรรณในการท าวิจัยปัญหาในการว่าจ้างรับท าวิทยานิพนธ์เพ่ือให้จบการศึกษาตามหลักสูตร
ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอกนั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่กลับเป็นปัญหาที่รอการแก้ไขมาเป็นเวลานาน 
จะเห็นว่าเมื่อเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี ท าให้ส่งผลวงการธุรกิจการศึกษาแพร่ขยายสู่กว้างขึ้นและยิ่งได้รับ
ความสนใจจากกลุ่มนักศึกษามากขึ้นเรื่อยๆ ทางด้านมหาวิทยาลัยเองก็ได้รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่
ว่าจะเป็นการสั่งซื้อเครื่องตรวจจับการปลอมแปลงวิทยานิพนธ์ แต่ผลที่ได้ก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควร การสร้างบทลงโทษส าหรับผู้กระท าความผิดเพ่ือให้เกรงกลัวนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลาย
เหตุเพียงอย่างเดียว ดังนั้นสิ่งที่ท าร่วมกันได้ คือการ “สร้างจิตส านึกทางการศึกษา” ให้เกิดแก่นิสิต
นักศึกษาทุกคน เพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้ และการผลิตผลงานด้วยความรู้ความสามารถ
ของตนเอง 
 กล่าวโดยสรุป การแก้ปัญหานี้จ าเป็นต้องท าให้สี่ฝ่ายคือ ตัวผู้เรียนที่เป็นผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างที่
ได้รับแรงจูงใจมาจากค่าตอบแทน ผู้มีหน้าที่ควบคุมก ากับระบบและคุณภาพการศึกษาและ
สถาบันการศึกษาท่ีต้องธ ารงหลักจริยธรรมของการศึกษาให้ถูกต้องรัดกุม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาในการจ้างรับท างานวิจัยและวิทยานิพนธ์เพ่ือให้จบการศึกษาตามหลักสูตรนั้น               
ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีโท และปริญญาเอก ไม่ใช่เรื่องใหม่ในปัจจุบัน แต่มีความชัดเจนว่าเป็น
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ปัญหาที่ต้องท าการแก้ไขมา จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลอย่างเต็มตัว และ
รฐับาลได้ก าหนดโมเดล Thailand 4.0 โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนาของประเทศไทย ว่า “มั่นคง  มั่งคั่ง  
ยั่งยืน” เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศ นั้น  
 1. มหาวิทยาลัยทุกแห่ง จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลิตคนที่มีคุณภาพออกมา              
สู่สังคม เพราะแต่ละสถาบันต่างก็มีความมุ่งมั่นและมุ่งหวังที่จะผลิตนิสิตหรือนักศึกษาที่จบจากสถาบัน
ของตนเองเป็นผู้มีความรู้และความสามารถ  มีการด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม  มีความ
ภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่สถาบันนั้น ๆ สืบต่อไป  ด้วยเหตุนี้ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ                
จึงต้องให้ความส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตร คิดค้นและวางแผนระบบการศึกษาใหม่ ๆ ให้แก่นิสิต
หรือนักศึกษาในสถาบันให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมกันนี้จักต้องปลูกฝัง
จริยธรรมของบัณฑิตให้เป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของนักศึกษาให้ได้   
 2. มหาวิทยาลัยเองต้องท าการเข้มงวด อาจารย์ที่ปรึกษาในการตรวจงานบัณฑิตนักศึกษา 
และเพ่ิมบทลงโทษส าหรับผู้กระท าความผิดเพ่ือให้เกรงกลัว นอกเหนือจากการสร้างจิตส านึกทาง
การศึกษา ให้เกิดแก่บัณฑิตนักศึกษาทุกคน เพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้ และการผลิต 
ผลงานด้วยความรู้ความสามารถของตนเอง 
 3. แต่ละสถาบันมีการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในเชิงป้องกัน ป้องปรามและแก้ไขปัญหาและ
ด าเนินงานอย่างจริงจังโดยบัณฑิตศึกษา ด้วยการประกาศและด าเนินงานอย่างชัดเจนให้เป็นไปตาม
ประกาศ 
 4. ให้มีการยกร่างกฎหมายหรือปรับปรุงระเบียบที่มีอยู่ว่าด้วยการจ้างท าวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ หรือออกระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือกฎกระทรวงโดยอาจจะจัดให้มีรางวัลน าจับหรือ 
ชี้เบาะแสเกี่ยวกับการกระท าความผิดเพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะของการจัดการกับปัญหา  
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษา เรื่อง จริยาธรรม และจรรยาบรรณของบัณฑิต
ต่อการจ้างท างานวิจัย และวิทยานิพจน์ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 22 และ 2) ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา               
เขต 22 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ การด าเนินการวิจัยมี 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 ก าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัยโดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และระยะที่ 2 การตรวจสอบ             
ความสอดคล้องระหว่างรูปแบบเชิงสมมติฐานที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เก็บข้อมูลจาก                  
กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารจ านวน 48 คน และครูผู้สอนจ านวน 452 คน รวมทั้งหมดจ านวน 500 คน และ
ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ                
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง .60 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .97 และค่าอ านาจ
จ าแนกระหว่าง .38 - .88 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1. รูปแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยม 
ศึกษาขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ประกอบด้วย ตัวแปรที่เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน จ านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) ปัจจัยด้ายภาวะผู้น าทางวิชาการ 
มีตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร 2) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร มีตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร 3) ปัจจัย
ด้านบรรยากาศโรงเรียน มีตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร 4) ปัจจัยด้านกระบวนการเรียนรู้ มีตัวแปร
สังเกตได้ 5 ตัวแปร และประสิทธิผลของโรงเรียน มีตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร   
____________________________________ 
1หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
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 2. รูปแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยม 
ศึกษาขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ (Chi-Square :2) เท่ากับ 76.31 ค่า df เท่ากับ 98 ค่า P เท่ากับ 
.949 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .98 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI) เท่ากับ .97 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ .00 
 

ค าส าคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  ประสิทธิผลของโรงเรียน                               
รูปแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้น 

 
ABSTRACT 

 The purposes of this study were to 1) develop a structural equation model 
of factors affecting the medium-sized secondary schools effectiveness under secondary 
educational service area office 22 2) examine the goodness-of-fit of structural equation 
model of factors affecting the medium-sized secondary schools effectiveness under 
secondary educational service area office 22 with the empirical data. The study was 
divided into 2 phases: the first phase was determinate conceptual framework by studying 
document and research, the second phase examined the goodness-of-fit of the model 
with the empirical data which was collected from 48 school administrators and 452 
teachers. The research instrument was rating scale questionnaires with the goodness-
of-fit of .60-1.00, the reliability of .97, and the discrimination power of .38-.88. Data was 
analyzed by descriptive statistics by using SPSS and LISREL 8.52. 
 The findings of the study were: 
 1. The structural equation model of factors affecting effectiveness of the 
medium sized secondary schools under secondary educational service area office 22 
consisted of 4 variables including 1) instructional leadership has 3 observed variables, 
2) organization's culture has 5 observed variables, 3) school climate has 3 observed 
variables, 4) learning process management has 5 observed variables, and school 
effectiveness has 4 observed variables. 
 2. The structural equation model of factors affecting effectiveness of the 
medium sized secondary schools under secondary educational service area office 22 
was consistent with the empirical data with Chi-square value (2) = 76.31, degree of 
freedom (df) = 98, P-value = .949, Goodness of fit index (GFI) = 0.98, adjusted goodness 
of fit index (AGFI) = 0.97, and root mean square error of approximation (RMSEA) = 0.00. 

 
Keywords: Factors Affecting Effectiveness of Schools, Effectiveness of Schools,                

The Structural Equation Model 
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บทน า 
 ในปัจจุบันโลกมีความเจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ศักยภาพของคน              
จึงเป็นสิ่งส าคัญ การพัฒนาคนจะมีประสิทธิผลเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิผลในการจัดการศึกษา
เป็นส าคัญ การพัฒนาโรงเรียนให้มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพนั้น
ย่อมจะน าไปสู่การบรรลุผลตามมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
ที่บัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
จะต้องจัดให้ทั่วถึง และมีคุณภาพ ...” รวมถึงมาตรา 81 ก าหนดให้ “ความรู้คู่คุณธรรม” เป็น
เป้าหมายส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน (บุญเหลือ ทาไธสง, 2557) นอกจากนี้ยังจะช่วยขจัดปัญหา                
ทางการศึกษาต่าง ๆ ได้ เช่น คุณภาพการศึกษาที่แตกต่างกัน คุณภาพผู้เรียนที่มีมาตรฐานไม่เท่าเทียมกัน 
ผู้เรียนขาดกระบวนการเรียนรู้ที่จะพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 การพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้
องค์กรเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (สมใจ ปิตุโส , 2556) ดังที่ พิมพรรณ สุริโย (2552)                 
ได้กล่าวว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน เกิดจากโรงเรียนที่มีสภาพทางสังคม บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
รอบ ๆ ตัวผู้เรียนที่อ านวยต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีความพร้อมในด้านทรัพยากรต่าง  ๆ เอกสาร  
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีงบประมาณเพียงพอ และ               
มีทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาเป็นไปอย่างดี ผู้เรียนมีความรู้ความ สามารถและ
ทักษะในด้าน ต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยองค์ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นระบบสังคม รูปนัยที่
ต้องจัดความสัมพันธ์ภายนอกกับกระบวนการภายในองค์การให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของกระบวนการ
ศึกษาของสังคม ระบบของโรงเรียนจะมั่นคงก็ต่อเมื่อสร้างผลผลิตให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม วัตถุประสงค์ของโรงเรียนคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดสรรทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายในและ
ภายนอกและสามารถสร้างความพึงพอใจในการท างานของครู เบญจภรณ์ รัญระนา (2560) กล่าวว่า 
ถ้าผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ถือว่าสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามไปด้วย                   
ซึ่งการพิจารณาว่ามีประสิทธิภาพนั้นจะต้องพิจารณาจากประสิทธิผลก่อน นั่นคือ หากงานไม่มี
ประสิทธิผลแล้วประสิทธิภาพก็ไม่เกิดขึ้น 
 Hoy & Miskel (2008) กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาของโรงเรียนจะเกิดประสิทธิภาพสูง
หรือต่ าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ ปัจจัยด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านครูและด้านนักเรียน 
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า โรงเรียนต้องมีบรรยากาศที่ดี ผู้บริหารต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เอ้ือต่อ                
การเกิดบรรยากาศท่ีดีและสามารถกระตุ้นและจูงใจครู สนองตอบความต้องการพื้นฐานของครู ให้เกิด
ความพึงพอใจในการท างาน จนยอมทุ่มเทท างานอย่างเต็มความสามารถก็จะได้ผลลัพธ์ คือ นักเรียน 
มีความส าเร็จทางการเรียน หรือมีผลส าเร็จทางการเรียนที่ดีเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด และ
ส่งผลต่อการแก้ปัญหาต่างๆ ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  
 จากการศึกษาสภาพปัญหาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า 
โรงเรียนมัธยม ศึกษาขนาดกลาง ประสบปัญหาใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารโรงเรียน
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ส่วนใหญ่ขาดทักษะการบริหารจัดการโรงเรียน 2) ด้านการเรียนการสอน นักเรียนมีผลการเรียนต่ า
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดต่างกัน เนื่องจากครูส่วนใหญ่ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 3) ด้านความพร้อมของปัจจัยสนับสนุน โรงเรียนไม่สามารถระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง
และชุมชนได้มากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน                 
ยังมีน้อย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553)  
 ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่จะเป็นประโยชน์และส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน                 
ว่ามีปัจจัยใด และปัจจัยใดที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง                
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงครูผู้สอนในสถานศึกษา เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบแนวทางการก าหนดนโยบาย วางแผนการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนา
โรงเรียนและผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  
 2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา              
เขต 22 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ประจ าปี 2560 จ านวน                
24 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,064 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ประจ าปี 2560 มีขนาด              
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 500 คน โดยใช้เกณฑ์จ านวนตัวแปรและก าหนดกลุ่มตัวอย่างและใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) (Anderson & Gerbing, 1984 อ้างถึงใน โสภิน 
ม่วงทอง, 2553) ซึ่งมีวิธีการสุ่มดังนี้ 
  2.1 ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม โดยก าหนดให้โรงเรียน 24 โรงเรียน เป็น กลุ่มตัวอย่าง  
  2.2 ใช้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนละ 2 คน เลือกแบบเจาะจง จ านวน 
48 คน 
  2.3 ใช้ครูผู้สอนเป็นหน่วยสุ่ม โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยจับสลากตามบัญชีครู                 
ในโรงเรียน ใช้เกณฑ์ร้อยละ 45 ของจ านวนครูในแต่ละโรงเรียนจะได้จ านวน 452 คน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารและครู โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จ านวน 500 ฉบับ  
 1. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เกี่ยวกับการใช้ภาษาและ                 
ความครอบคลุมของเนื้อหา โดยการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่าง ข้อค าถามและวัตถุประสงค์  
(index of item-objective congruence: IOC) คัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (แบบสอบถาม
มีค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00) 
 2. วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ( Item total Correlation) โดยคัดเลือกข้อค าถาม 
ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นข้อค าถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (แบบสอบถามมีค่า
อ านาจจ าแนกระหว่าง 0.341 - 0.769) 
 3. วิเคราะห์ความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) โดยใช้วิธีของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ข้อค าถามมีค่าความเชื่อมั่น
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97) 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือราชการเพ่ือขอความร่วมมือในการท าวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไปยังผู้อ านวยการสถานศึกษาของโรงเรียนที่เป็น กลุ่มตัวอย่าง ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
 2. การส่งและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์พร้อมสอดซองเปล่า
ติดแสตมป์ และบางส่วนน าส่งด้วยตนเอง บางส่วนจะให้ผู้ช่วยนักวิจัยน าส่งให้ยังโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
ในกรณีท่ียังไม่ได้รับคืน ผู้วิจัยจะด าเนินการติดตามครั้งที่ 2 และ 3 โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ส่งแบบสอบถาม
ไปให้ใหม่ ให้ผู้ช่วยนักวิจัยติดตาม โทรศัพท์สอบถาม และติดตามด้วยตนเอง ทั้งนี้เพ่ือให้ได้แบบสอบถาม
จ านวนมากที่สุด  
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเบื้องต้น เพ่ือให้รู้ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง และสภาพของตัวแปร
ต่าง ๆ โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์               
อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) จากโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิต ิ
 2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ
ตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติที่จะตรวจสอบ ดังนี้ (Joreskog & 
Sorbom, 1993 อ้างถึงใน สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, 2551)   
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  2.1 ค่าสถิติไค - สแควร์ (Chi-Square Statisties) เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติฟังก์ชั่นความสอดคล้องมีค่าเป็นศูนย์ ถ้าค่าสถิติไค - สแควร์ มีค่าต่ ามาก หรือยิ่งเข้าใกล้             
ศูนย์มากเท่าใดแสดงว่ารูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์   
  2.2 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index : GFI) ซึ่งเป็นอัตราส่วน
ของผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความสอดคล้องจากรูปแบบก่อนและหลังปรับ รูปแบบกับฟังก์ชั่น                 
ความสอดคล้องก่อนปรับรูปแบบ ถ้าค่า GFI มีค่ามากกว่า 0.90 แสดงว่ารูปแบบมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์   
  2.3 ดัชนีความสอดคล้องที่ปรับแล้ว (Adjusted of Fit Index : AGFI) ซึ่ งน า GFI                
มาปรับแก้และค านึงถึงขนาดของตัวแปรและกลุ่มตัวอย่าง ค่านี้ใช้เช่นเดียวกับ GFI ดังนั้น ถ้าค่า GFI 
และ AGFI ที่เข้าใกล้ 1 แสดงว่า รูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์   
  2.4 ค่า RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) เป็นค่าที่บ่งบอก
ถึงความไม่สอดคล้องของรูปแบบที่สร้าง ซึ่งค่า RMSEA ที่มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีความ
สอดคล้องกันสนิท (Close Fit) ถ้ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.05 ถึง 0.08 แสดงว่ารูปแบบสอดคล้องในระดับดี
พอสมควร และถ้ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.08 ถึง 0.10 แสดงว่ารูปแบบสอดคล้องในระดับปานกลาง                
แต่อย่างไรก็ตามค่าที่ใช้ได้และถือว่ารูปแบบที่สร้างขึ้นสอดคล้องควรมีค่าไม่เกิน 0.08 
 
ตารางที ่1 เกณฑ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ 
 

ดัชนี ระดับการยอมรับ 
1. ค่าไค-สแควร์ 
 
2. ค่า GFI 
3. ค่า AGFI 
4. ค่า RMSEA 

ค่าไค-สแควร์ที่ไม่มีนัยส าคัญทางสิถิติ หรือค่า p-value สูงกว่า 0.05  
แสดงว่ารูปแบบสอดคล้อง 
มีค่าตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป แสดงว่ารูปแบบมีความสอดคล้อง 
มีค่าตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป แสดงว่ารูปแบบมีความสอดคล้อง 
น้อยกว่า 0.08 แสดงว่ารูปแบบมีความสอดคล้อง 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์การพัฒนารูปแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
22 ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า
ไค-สแควร์ (Chi-Square :2) เท่ากับ 76.31 ค่า df เท่ากับ 98 เมื่อพิจารณา 2/df มีค่าเท่ากับ .77 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ คือ ต่ ากว่า 2 นอกจากนี้ ยังพบว่า ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่า
เท่ากับ .98 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.97 และค่าความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ .00 ดังภาพที่ 1 
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ภาพที ่1  รูปแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
 
 ผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงในรูปแบบ อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม 
และอิทธิพลรวม มีดังนี้ 
 1. อิทธิพลทางตรง พบว่า มีปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
(EFFECT) มี 4 ปัจจัย โดยปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร (CULTURE) มีค่าอิทธิพลมากที่สุด เท่ากับ 
0.92 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ (LEARN)  ปัจจัยด้านภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหาร (LEAD) และปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียน (ENVIRO) ซึ่งมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.71, -0.48 
และ 0.18 ตามล าดับ 
 2. อิทธิพลทางอ้อม ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของโรงเรียน (EFFECT)              
โดยภาพรวม พบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร (CULTURE) ส่งผ่านปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียน 
(ENVIRO) มีค่าอิทธิพล 0.38 และปัจจัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  (LEARN) มีค่าอิทธิพล               
เท่ากับ 0.22 นอกจากนี้ยังมี ปัจจัยด้านภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร (LEAD) ส่งผลทางอ้อม
ผ่านปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียน (ENVIRO) มีค่าอิทธิพล 0.61 ปัจจัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
(LEARN) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.67 ส่วนปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียน (ENVIRO) ส่งผลทางอ้อมผ่าน
ปัจจัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ (LEARN) มีค่าอิทธิผล 0.57   
 3. อิทธิพลรวม ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมต่อการมีประสิทธิผลของโรงเรียน (EFFECT) พบว่า 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร (CULTURE) มีค่าอิทธิพลมากที่สุด เท่ากับ 1.00 รองลงมาคือ ปัจจัย 
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ (LEARN) ปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียน (ENVIRO) และปัจจัย               
ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร (LEAD) ซึ่งมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.71 , 0.23 และ -0.11 
ตามล าดับ   
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ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์แยกค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปรสาเหตุและตัวแปรผล 
 

ตัวแปร
สาเหตุ 

ตัวแปรผล 
ENVIRO LEARN EFFECT 

TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

CULTURE 
0.38** 
(0.10) 

- 
0.38** 
(0.10) 

0.22** 
(0.11) 

0.22** 
(0.11) 

- 
1.00** 
(0.13) 

0.09** 
(0.09) 

0.92** 
(0.15) 

LEAD 
0.61** 
(0.10) 

- 
0.61** 
(0.10) 

0.67** 
(0.12) 

0.35** 
(0.13) 

0.32** 
(0.21) 

-0.11** 

(0.12) 
0.37** 
(0.21) 

-0.48** 
(0.24) 

ENVIRO - - - 
0.57** 
(0.21) 

- 
0.57** 
(0.21) 

0.23** 
(0.24) 

0.41** 
(0.14) 

-0.18** 

(0.27) 

LEARN - - - - - - 
0.71** 
(0.10) 

- 
0.71** 
(0.10) 

R2 0.93 0.76 0.92 

ค่าสถิต ิ    
2 = 76.31       df = 98       p = .948      GFI = 0.98   AGFI = 0.97     RMSEA  = 0.00 

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บคือค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

** p < .01      
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ที่เป็นตัวแปรสาเหตุ                   
มีจ านวนทั้งหมด 4 ตัวแปร ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า                 
ทางวิชาการของผู้บริหาร 2) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ตัวแปรแฝงภายใน 2 ตัวแปร ได้แก่                     
1) ปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียน 2) ปัจจัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 
16 ตัวแปร ที่สามารถวัดตัวแปรสาเหตุได้ทั้ง 4 ตัวแปร ดังนี้ 1) การก ากับติดตามความก้าวหน้า               
ของนักเรียน 2) การนิยามและสื่อสารเป้าหมายร่วม 3) การส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ 4) ความมุ่งประสงค์
ของโรงเรียน 5) ความไว้วางใจ 6) ความมีคุณภาพ 7) การยอมรับ 8) ความเอ้ืออาทร 9) บรรยากาศ 
ที่เน้นวิชาการ 10) บรรยากาศด้านการให้อ านาจ 11) บรรยากาศด้านมนุษยสัมพันธ์ 12) การจัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 13) การเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 14) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
15) การฝึกทักษะกระบวนการคิด 16) จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้               
เป็นปัจจัยที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องน าไปบริหารจัดการโรงเรียนโรงเรียนไปสู่การมีประสิทธิผล  
เพราะปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู นักเรียน 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านอ่ืน ๆ ให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551) ที่ได้ศึกษา พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการ มีอิทธิผลและส่งผลทางตรงต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีสถิตินัยส าคัญที่ระดับ .01 นอกจากนี้ ปาริชาติ  โน๊ตสุภา (2555)              
ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลทางตรงต่อการมีประสิทธิผลของโรงเรียนพบ 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย                   
ด้านสมรรถนะองค์กร ปัจจัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยด้านภาวะผู้น าทางวิชาการ 
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  ตัวแปรผลที่เป็นตัวแปรแฝงภายใน 1 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการมีประสิทธิผลของโรงเรียน 
พบว่า ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ความพึงพอใจในงานของบุคลากร 3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาโรงเรียน 4) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวกสอดคล้องแนวคิด 
ของ วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2549) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความส าเร็จ ระดับ
ความส าเร็จ หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ ที่เกิดจากผู้บริหาร และบุคลากรร่วมกันท างานตามวัตถุประสงค์ 
หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งในด้านผลผลิต ผลลัพธ์ ตลอดจนผลกระทบ จนสามารถท าให้นั กเรียน              
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สามารถพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก และความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 
การพัฒนาบุคลากร ความสามัคคีและความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร 
  ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อการมีประสิทธิผลของโรงเรียนทั้ง4 ปัจจัยและตัวแปร
สังเกตได้ 16 ตัวแปร เปรียบเหมือนแนวทางที่ผู้บริหารจะน าไปบริหารจัดการในโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน และเกิดประสิทธิผลของโรงเรียนซึ่งสามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร 
ที่กล่าวมาแล้ว 
 2. รูปแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  มีความ
สอดคล้องระหว่างรูปแบบสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณารูปแบบสมการโครงสร้าง            
เชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 พบว่า 
  2.1 ปัจจัยด้านภาวะผู้น าทางวิชาการ มีอิทธิพลทางตรง และทางอ้อมต่อการมี
ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมีอิทธิพลทางตรงต่อการมีประสิทธิผลของโรงเรียน มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -
0.48 และมีอิทธิพลทางอ้อมส่งผ่านไปยัง ปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียน มีค่าอิทธิพล เท่ากับ 0.61 
และยังส่งผ่านปัจจัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.32 เนื่องจากการผู้บริหาร
ต้องน าความรู้ความสามารถในการเอาความรู้ แนวคิด วิธีการ มาใช้ในการวางแผนในการปฏิบัติการ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารเองต้องแสดงบทบาท
หน้าที่ โดยการโน้มน้าว สร้างแรงจูงใจ ชี้น าให้ครู ให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ให้ครูมีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์นวัตกรรมทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเพ่ือให้เกิดเทคนิค 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตลอดจนการสร้างความปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
และครู ผู้บริหารเองต้องสร้างบรรยากาศที่น่าไว้วางใจ ความผูกพันสร้างความร่วมมือช่วยเหลือ                    
ซึ่งกันและกัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาในวิชาชีพครู ให้มีความก้าวหน้า และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ                 
อันจะน าไปสู่การมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเกิดประสิทธิผลของโรงเรียน  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551) ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน พบว่า ปัจจัยภาวะผู้น าทางวิชาการมีอิทธิผลทางอ้อมต่อบรรยากาศโรงเรียน และส่งผล
ทางอ้อมต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .01 
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  2.2 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร มีอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อมต่อการมี
ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมีค่าอิทธิพลทางตรง มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.92 และมีค่าอิทธิพลทางอ้อม
โดยส่งผ่านไปยัง ปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียน มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.38 ปัจจัยด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.22 ทั้งนี้เพราะการก าหนดค่านิยม ความเชื่อร่วมกันของคน
ในองค์กร เป็นการก าหนดพฤติกรรมการท างานของสมาชิกในโรงเรียนเพ่ือสร้างจุดประสงค์ร่วมกัน 
โดยมีการไว้วางใจกัน ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีความเอ้ืออาทรต่อกันของสมาชิก
ในโรงเรียน ท าให้บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่มีความน่าเชื่อถือ  มีความเคารพ              
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีความผูกพันกันอย่างมีมิตรภาพอันดี ท าให้ครูสามารถจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนการสอน และทุกส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนอันจะน าผู้เรียนไปสู่                
การเกิดทักษะการคิด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี จะท าให้โรงเรียนเกิดประสิทธิผลต่อไป
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเหลือ ทาไธสง (2557) ได้ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
  2.3 ปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียน มีอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อมต่อการมี
ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมีค่าอิทธิพลทางตรง เท่ากับ -0.18 และ ค่าอิทธิพลทางอ้อมโดยส่งผ่าน
ไปยังปัจจัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.57 ทั้งนี้เพราะสภาพแวดล้อม                 
ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียน มีพฤติกรรมของที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น การที่
ผู้บริหารสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนในทางวิชาการ และผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์ทางบวก ระหว่าง
ครูกับนักเรียน มีการสร้างความไว้วางใจ  เอ้ืออาทร ให้การสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติหน้าของครู             
ในการจัดการเรียนการสอน เอ้ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของครู ก็จะท าให้ครู                     
มีการพัฒนาตนเอง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และประสบ
ความส าเร็จได้ ท าให้โรงเรียนมีประสิทธิผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551)                    
ที่ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านบรรยากาศของโรงเรียน มีอิทธิพลทางอ้อมส่งผ่าน
ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.07 
  2.4 ปัจจัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีอิทธิพลทางตรงต่อการมีประสิทธิผล                
ของโรงเรียน มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.71 เพราะว่าการจัดการเรียนการสอนที่ดีของครู ที่มีการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีกิจกรรมที่เน้นทักษะในการพัฒนา
กระบวนการคิดของผู้เรียน และจัดบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้               
และเกิดกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และมุ่งหวังประโยชน์แก่ผู้เรียน จะน ามาซึ่ง                  
การประสบความส าเร็จท าให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ท าให้ผู้เรียนนั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ดีขึ้น น าไปสู่การมีประสิทธิผลของโรงเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริชาติ โน๊ตสุภา (2555) 
ศึกษา เรื่อง การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล               
ของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน เรียงล าดับตามค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัย
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สมรรถนะองค์การ ปัจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยบรรยากาศของโรงเรียนและปัจจัย                
ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. รูปแบบการวิจัยมีความน่าเชื่อถือ และสามารถน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางส าหรับ                
การวางแผนเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ให้เกิด
ประสิทธิผลได้ ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางจึงควรน าปัจจัยสาเหตุเหล่านี้เป็นตัวก าหนดทิศทาง
ในการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผล 
 2. ผู้บริหารโรงเรียนควรน าความรู้ ความสามารถ และเทคนิควิธีการ มาบริหารงาน
วิชาการมีการวางแผนการพัฒนาโรงเรียน คอยชี้น า สร้างความเข้าใจในความมุ่งหวังของการจัด
การศึกษาแก่ครู และนักเรียนมีการก ากับติดตาม ให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะแนวทางที่ดีและเหมาะสม 
ควบคุมกับการสร้างแรงจูงใจ หากพบปัญหาก็ต้องน ามาแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา เพ่ือให้ครูปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มที่และมีศักยภาพ ส่งผลการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดของผู้เรียน เพ่ือน าโรงเรียนไปสู่การมีประสิทธิผลของโรงเรียนต่อไป 
 3. ผู้บริหาร ควรน าวัฒนธรรมองค์กรมาเป็นตัวช่วยในการพัฒนาโรงเรียน โดยมีการสร้าง
ความเชื่อมั่น ทัศนคติระหว่างผู้บริหารกับครูในทางที่ดี ก าหนดพฤติกรรมขององค์กรให้เหมาะสมต่อ
สภาพแวดล้อม บริบทของโรงเรียน โดยค านึงว่าหากไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และบริบทของ
โรงเรียนอาจจะส่งผลทางลบแก่โรงเรียนได้ และต้องสร้างความผูกพันอันเป็นมิตรภาพของสมาชิก                
ในโรงเรียน เพื่อน าโรงเรียนไปสู่การมีประสิทธิผลของโรงเรียนต่อไป 
 4. ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการสร้าง และการปรับปรุงบรรยากาศของโรงเรียน ให้เกิด             
ความพึงพอใจ และค านึงถึงความต้องการของผู้ปฏิบัติงานโดยมีการให้ความเป็นกันเอง และ                    
สร้างความไว้วางใจ ให้ยอมรับซึ่งกันและกัน สร้างความอบอุ่นอันเป็นมิตรภาพอันดี ผู้บริหารเอาใจใส่
ดูแลบุคลากร ท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ และผูกพันต่อสถานศึกษา เพ่ือน าโรงเรียน                 
ไปสู่การมีประสิทธิผลของโรงเรียนต่อไป 
 5. ผู้บริหารควรจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และอ านวยความสะดวกต่อการจัดการ
เรียนการเรียนรู้ของครู คอยก ากับติดตาม รับทราบปัญหา ชี้แนะแนวทางที่ดีและเหมาะสม เพ่ือน ามา
แก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนต่อไป 
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรพัฒนารูปแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดหน่วยงานอ่ืน และขนาดโรงเรียนที่ แตกต่างกันตามบริบทของตนเองเพ่ือให้ได้                    
องค์ความรู้ที่เป็นภาพรวม ส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้การด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพน าสู่การมีประสิทธิผลของโรงเรียน   
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 2. ควรมีการวิจัย โดยน าปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ไปศึกษาภาพรวมในโรงเรียนที่มี
ขนาดแตกต่างกันเนื่องจากมีอิทธิผลต่อการมีประสิทธิผลของโรงเรียนสูงที่สุด   
 3. ควรมีการศึกษา ปัจจัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ว่ามีสาเหตุปัจจัยใดบ้างที่
สนับสนุนส่งผลให้การจัดกระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น    
 4. ควรท าการเปรียบเทียบประเด็นเดียวกัน ระหว่างโรงเรียนรัฐ กับเอกชน เพ่ือน าข้อ
ค้นพบที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุงองค์ประกอบด้านต่างๆ ผลที่ได้จะเป็นแนวทางให้หน่วยงานเหล่านั้น
พัฒนาตนเอง 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง ครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ 2) ศึกษา
พฤติกรรมการดูแลตนเองในกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 จ านวน 80 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่าง
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 การรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง การสนับสนุนจากครอบครัว และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สถิติที่ใช้ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและสถิติไคสแควร์   
 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.074, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.495) 
และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่าน้ าหนัก ความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่าง
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 การรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง และการสนับสนุนจากครอบครัว                
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (p<0.05) 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการดูแลตนเอง  โรคเบาหวานชนิดที่ 2 
____________________________________ 
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1Faculty of Public Healh, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage 
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ABSTRACT 
 This Cross-sectional descriptive research aims to study to self–care behaviors 
and fine out the factor that associated with self-care behaviors of type 2 Diabetes 
Mellitus patients in Huai Khamin sub-district health promoting hospital, Dan Chang 
district, Suphan Buri province. We were collecting data from type 2 Diabetes Mellitus 
patients for 80 samples by purposive sampling technique. This study was survey by                
5 questionnaires including 1) personal factors 2) knowledge about self-care behaviors 
3) perceive self-efficacy in self-care behaviors 4) family supported and 5) self-care 
behaviors of type 2 Diabetes Mellitus patients. The personal data was analyzed by 
Descriptive statistic, and the correlation was analyzed Pearson’s correlation coefficient 
and Chi-Square test. The result showed self-care behaviors of patients with type 2 
Diabetes Mellitus were high appropriated level (Mean = 4.074, S.D. = 0.495).                            
The correlation of this study showed weight, knowledge about self-care behaviors, 
perceive self-efficacy in self-care behaviors and family supported were statistically 
significant related to self-care behaviors of patients with type 2 Diabetes Mellitus                   
(p < 0.05). 

 
Keywords: Self–care behavior, Type 2 Diabetes Mellitus, Patients 
 
บทน า 
 โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นโรคเรื้อรังที่พบได้มากท่ีสุดในช่วงวัยกลางคนจนถึงผู้ที่มีอายุมาก 
ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดขนาดเล็กและใหญ่ ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อน                  
ทางระบบตา (Retinopathy) ระบบไต (Nephropathy) หลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Peripheral 
Arterial Disease) ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Coronary Vascular Disease) (ลักษณา พงษ์ภุมมา 
และศุภรา หิมานันโต, 2560) หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจน าไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่
รุนแรงได้ เช่น ความดันโลหิตสูง ระบบประสาทส่วนปลายเสื่อมมักจะมีอาการชา การเสื่อมของ             
ระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งท าให้เกิดปัสสาวะคั่ง เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ความผิดปกติของระบบ
ประสาทที่ท าให้เกิดผิดปกติในการมองเห็น มีการเสื่อมของหน่วยไตท าให้เกิดไตวายเรื้อรัง และ
ส่วนมากผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะมีภูมิคุ้มกันต่ ากว่าคนปกติท าให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย  ผลกระทบ
ทางด้านร่างกายของโรคเบาหวาน ก่อให้เกิดผลเสียทั้งต่อตัวผู้ป่วยโดยตรง ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ ผู้ป่วยเบาหวานจะเสียค่ารักษาพยาบาลมากกว่าผู้ที่เจ็บป่วยปกติสูง ถึง 3 เท่า ซึ่งนับว่าเป็น 
การเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่มากเกินความจ าเป็น เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานาน 
ผลเสียทางอ้อม ได้แก่ การขาดรายได้จากการท างานเนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงท าให้สมรรถภาพ
ในการท างานเสื่อมถอยลง ส าหรับผลเสียต่อสังคมและประเทศชาติ คือการสูญเสียทรัพยากรบุคคล
เพราะเกิดความพิการท างานไม่ได้หรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควรตลอดจนสูญเสียค่าใช้จ่ายในการน ายา
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จากต่างประเทศเข้ามา นอกจากนั้นผู้ป่วยยังมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต  และยังมีผลกระทบต่อ
ครอบครัวในด้านเศรษฐกิจเนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษา  ผลกระทบด้านสังคมคือ              
ไม่สามารถร่วมสังสรรค์ต่าง ๆ ได้ตามปกติ ตลอดจนไม่มีอิสระในการร่วมกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 
ท าให้ผู้ป่วยเกิดภาวะเครียด นอกจากนั้นผู้ป่วยยังรู้สึกว่าตนต้องเป็นภาระของครอบครัว เป็นต้น 
(สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, 2557) ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยในปี พ.ศ. 2556 พบว่า โรคเบาหวานเป็นสาเหตุ
การตายของประชาชนไทยในเพศชาย เป็นอันดับที่ 8 เพศหญิงอันดับที่ 3 ร้อยละ 4.1, 8.7 ตามล าดับ 
และการสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทยในเพศชายเป็นอันดับที่ 7 เพศหญิง  อันดับที่ 2 คิดเป็น
ร้อยละ 3.9 และ 7.9 (ทักษพล ธรรมรังสี, 2557) 
 จังหวัดสุพรรณบุรีมีประชากรจ านวนมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัย                   
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือน าผลการศึกษาวิจัยนี้
ไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ได้น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริการ 
และส่งเสริมสุขภาพ การวางแผนด าเนินการการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานต่อไป รวมทั้งผู้ดูแล
และตัวผู้ป่วยเองได้น าไปเป็นแนวทางในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานเพ่ือท าให้ผู้ป่ วยเบาหวาน  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายการรักษาโรคเบาหวาน คือ สามารถควบคุมโรคเบาหวาน
ได้ดี ลดภาวะแทรกซ้อนจากโรค และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองในกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขต
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่าง
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 
 
 สมมติฐาน 
 1. กลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีมีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับเหมาะสม               
ปานกลาง 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง การรับรู้ความสามารถในการดูแล
ตนเอง และการสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่าง
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษานี้ใช้แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขต่าง ๆ ของการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลกับ
การดูแลตนเองของ Orem มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยศึกษาตัวแปรต้น 4 ปัจจัย ได้แก่            
1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2                     



Valaya Alongkorn Review  (Humanities and Social Science) 
Vol. 9 No. 2   May-August 2019                                                             
 

 

 56   
 

3) การรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง และ 4) การสนับสนุนจากครอบครัว โดยทั้ง 4 ปัจจัย                  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาในรูปแบบเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง (Cross-sectional 
Descriptive Research) เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม 2561  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มตัวอย่างโรคที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยขม้ิน อ าเภอด่านช้าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 95 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือกลุ่มตัวอย่างโรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์                     
ว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอ
ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้สูตรค านวณของ Kreicie & Morgan (1970) จ านวน 80 คน โดยมี
เกณฑ์การคัดเข้า คือ 1) ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 2) สามารถรับฟังและสื่อสาร
ภาษาไทยได้ และ 3) ยินดีและเต็มใจที่จะให้ข้อมูล 
 
 
 

1) ปัจจัยส่วนบุคล 
- อายุ 
- เพศ 
- น้ าหนัก 
- ส่วนสูง 
- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพสมรส 
- อาชีพ 
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
- ระยะเวลาที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน 
- โรคประจ าตัว 

2) ความรู้ที่เก่ียวกับการดูแลตนเอง 
3) การรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง 
4) การสนับสนุนจากครอบครัว 

พฤติกรรมการดูแลตนเองของ             
กลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 

1) การควบคุมอาหาร 
2) การออกก าลังกาย 
3) การใช้ยา 
4) การดูแลสุขวิทยาส่วน

บุคคล 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือ  แบบสอบถาม (Questionnaires)                
โดยผู้วิจัยเก็บจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างโรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยเป็น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับบริการในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยขมิ้น 
อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีมี 5 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด จ านวน 10 ข้อ  
 ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่  2
จ านวน 18 ข้อ 
 การแปลความหมายคะแนนระดับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่าง
โรคโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็น 3 ระดับโดยใช้เกณฑ์ของ บลูม (1986) ดังนี้ 
 ร้อยละ 80-100 (14-18 คะแนน) หมายถึง มีความรู้อยู่ในระดับมาก 
 ร้อยละ 60-79 (10-14 คะแนน) หมายถึง มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
 ร้อยละ 0-59 (0-10 คะแนน) หมายถึง มีความรู้อยู่ในระดับน้อย 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง จ านวน 15 ข้อ (ประยุกต์
เครื่องมือวิจัยของ นูร์มา แวบือซา, 2551) 
 การแปลความหมายคะแนนระดับการรับรู้ส่วนบุคคลแบ่งเป็น 3 ระดับ โดยพิจารณาตาม
เกณฑ์ของ บลูม (1968) ดังนี้ 
 ร้อยละ 80-100  (60-75 คะแนน)   หมายถึง การรับรู้ความสามารถฯอยู่ในระดับมาก 
 ร้อยละ 60-79    (45-59 คะแนน) หมายถึง การรับรู้ความสามารถฯอยู่ในระดับปานกลาง 
 ร้อยละ 0-59    (0-44  คะแนน) หมายถึง การรับรู้ความสามารถฯอยู่ในระดับน้อย 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการสนับสนุนจากครอบครัว  จ านวน 14 ข้อ (ประยุกต์เครื่องมือ
วิจัยของ สุภัทรา แพเสือ, 2558) 
 การแปลความหมายคะแนนระดับการสนับสนุนจากครอบครัวแบ่งเป็น 3 ระดับ โดย
พิจารณาตามเกณฑ์ของ บลูม (1968) ดังนี้ 
 ร้อยละ 80-100  (56-70 คะแนน)  หมายถึง การสนับสนุนจากครอบครัวอยู่ในระดับมาก 
 ร้อยละ 60-79   (42-55 คะแนน)  หมายถึง การสนับสนุนจากครอบครัวอยู่ ในระดับ      
ปานกลาง 
 ร้อยละ 0-59     (0-41 คะแนน)   หมายถึง การสนับสนุนจากครอบครัวอยู่ในระดับน้อย 
 ส่วนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง  จ านวน 18 ข้อ (ประยุกต์เครื่องมือวิจัย
ของนูร์มา แวบือซา, 2551) 
 การแปลความหมายคะแนนระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองแบ่งเป็น 2 ระดับ โดยพิจารณา
ตามเกณฑ์ของเบสท์ (1977) ดังนี้ 
 3.01 - 5.00   คะแนน  หมายถึง   พฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับเหมาะสม 
 1.00 - 3.00   คะแนน  หมายถึง   พฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับไม่เหมาะสม 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 คน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและโครงสร้าง (Validity) น าข้อเสนอแนะที่ได้จาก
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ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ จากนั้นน าผลของผู้เชี่ยวชาญ              
แต่ละด้านมารวมกันเพ่ือค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม  และวัตถุประสงค์ 
(Item-objective congruence index: IOC) หลังจากปรับปรุงและแก้ไขเครื่องมือที่ได้จากค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้วิจัยน าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่มีคุณลักษณะ
ประชากรคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และหาค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
coefficient) จะต้องมีค่าความเชื่อมั่น  0.70 ขึ้นไป  ส าหรับเครื่องมือการรับรู้ความสามารถ             
ในการดูแลตนเอง มีค่าความเชื่อมั่น 0.72 การสนับสนุนจากครอบครัว มีค่าความเชื่อมั่น 0.90 และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่  2 มีค่าความเชื่อมั่น 0.83 และ                
หาค่าความเชื่อมั่นเครื่องมือวัดความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่  2 
ด้วยวิธี KR20 โดยมีค่าความเชื่อม่ัน  0.73 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้ศึกษาวิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตลอดระยะเวลาที่ท าการศึกษาวิจัย 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ติดต่อประสานงานขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งอธิบาย รายละเอียดและวัตถุประสงค์            
ในการขอเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. เตรียมเครื่องมือการศึกษาวิจัย 
 3. พบกลุ่มตัวอย่าง สร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มตัวอย่าง แนะน าตนเองและอธิบายให้ทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัยและการพิทักษ์สิทธิ์ 
 4. แจกแบบสัมภาษณ์ให้กับกลุ่มตัวอย่างโดยอธิบายวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยและ 
ท าความเข้าใจในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
 5. น าแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวมาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

 การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย และระยะเวลาของ             
การวิจัยพร้อมทั้งชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิ์ในการตอบรับ หรือปฏิเสธการเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้               
โดยไม่มีผลต่อการพยาบาล การบริการหรือการรักษาท่ีได้รับแต่อย่างใด นอกจากนี้ในระหว่างการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างสามารถถอนตัวออกจากการศึกษาในระหว่างด าเนินการได้ โดยไม่มีผลต่อการพยาบาล 
การบริการหรือการรักษาที่จะได้รับ นอกจากนี้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ถือว่าเป็นความลับ 
การน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ จะน าเสนอในภาพรวม ไม่มีการเปิดเผยชื่อและนามสกุล 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด              
ค่าต่ าสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายคุณลักษณะของข้อมูล 
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 2. สถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytic Statistic) ส าหรับทดสอบหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการดูแตนเองของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และสถิติไคสแควร์ (Chi-square test) 
 
ผลการวิจัย 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2  
  กลุ่มตัวอย่าง 80 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 18.80 เพศหญิง ร้อยละ 81.20 มีอายุเฉลี่ย 
61.42 ปี อายุต่ าสุด 37 ปี อายุสูงสุด 86 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.06 ปี มีน้ าหนักเฉลี่ย 64.69 
กิโลกรัม น้ าหนักต่ าสุด 40 กิโลกรัม น้ าหนักสูงสุด 103 กิโลกรัม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.78 
กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลี่ย 158.38 เซนติเมตร ส่วนสูงต่ าสุด 150 เซนติเมตร ส่วนสูงสูงสุด 178 เซนติเมตร 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.52 เซนติเมตร มีระดับการศึกษามากที่สุด คือ ประถมศึกษา ร้อยละ 65 
รองลงมาคือ ไม่ได้รับการศึกษา ร้อยละ 27.5 สถานภาพสมรสมากที่สุด คือ สมรส ร้อยละ 72.5 
รองลงมาคือ หม้าย ร้อยละ 22.5 อาชีพของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มากที่สุด คือ ไม่ได้
ท างาน ร้อยละ 36.2 รองลงมาคือ รับจ้าง ร้อยละ 26.2 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5 ,327.50 บาท รายได้
สูงสุด 30,000 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.58 บาท ระยะเวลาที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่
ป่วยมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ ป่วย 5-10 ปี ร้อยละ 31.2 ส่วนใหญ่มีโรค
ประจ าตัว ร้อยละ 63.8 และไม่มี ร้อยละ 36.2 
 2. ความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างเบาหวานชนิดที่ 2 
  ความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 88.7 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 8.8 และร้อยละ 2.5 ตามล าดับ 
คะแนนเฉลี่ยของความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คือ 16.48 
คะแนน สูงสุด 18 คะแนน ต่ าสุด 10 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.86 คะแนน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ าแนกตามระดับความรู้

เกี่ยวกับการดูแลตนเอง (n = 80) 
 

 
 3. การรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง 
  การรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 67.5 
รองลงมา อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 32.5 คะแนนเฉลี่ย 62.08 คะแนน สูงสุด 74 คะแนน ต่ าสุด 
48 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.518 คะแนน ดังตารางที่ 2 

ระดับความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง จ านวน ร้อยละ 
น้อย (0-10 คะแนน) 2 2.5 
ปานกลาง (10-14 คะแนน) 7 8.8 
มาก (14-18 คะแนน) 71 88.7 
Max = 18 คะแนน  Min=10 คะแนน  Mean = 16.48 คะแนน  S.D.= 1.86 คะแนน 
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ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ าแนกตามระดับการรับรู้     
             ความสามารถในการดูแลตนเอง (n = 80) 
 

ระดับการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง จ านวน ร้อยละ 
น้อย (0-44 คะแนน) 0 0.0 
ปานกลาง (45-59 คะแนน) 26 32.5 
มาก (60-75 คะแนน) 54 67.5 
Max = 74 คะแนน  Min= 48 คะแนน Mean = 62.08 คะแนน  S.D. = 4.51 คะแนน 

 
 4. การสนับสนุนจากครอบครัว 
  การสนับสนุนทางครอบครัวอยู่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 56.2 รองลงมาคือ 
ระดับปานกลาง ร้อยละ 36.2 และระดับน้อย ร้อยละ 7.6 ตามล าดับ คะแนนเฉลี่ย 55.92 คะแนน 
สูงสุด 70 คะแนน ต่ าสุด 28 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.28 คะแนน ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ าแนกตามระดับการสนับสนุน

จากครอบครัว (n = 80) 
 

ระดับการสนับสนุนจากครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
น้อย (0-59 คะแนน) 6 7.6 
ปานกลาง (60-79 คะแนน) 29 36.2 
มาก (80-100 คะแนน) 45 56.2 
Max = 70 คะแนน  Min = 28 คะแนน Mean = 55.92 คะแนน  S.D. = 9.28 คะแนน 

 
 5. พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
  พฤติกรรมการดูแลตนเองส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 80 รองลงมาคือ ระดับ               
ปานกลาง ร้อยละ 20 คะแนนเฉลี่ย 4.07 คะแนน สูงสุด 5 คะแนน ต่ าสุด 3 คะแนน และ                        
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 คะแนน ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ าแนกตามระดับพฤติกรรม

การดูแลตนเอง (n = 80) 
 

ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง จ านวน ร้อยละ 
เหมาะสม (3.01-5.00 คะแนน) 64 80. 
ไม่เหมาะสม (1.00-3.00 คะแนน) 16 020.0 
Max = 5 คะแนน  Min = 3 คะแนน Mean = 4.07 คะแนน  S.D. = 0.50 คะแนน 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่าง
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยขม้ิน อ าเภอ              
ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 จากผลการศึกษาพบว่าเพศ อายุ ส่วนสูง ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน และโรคประจ าตัวไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 ส่วนน้ าหนักมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) โดยน้ าหนัก 40-59 กิโลกรัม มีพฤติกรรม
เหมาะสมมาก ร้อยละ 67.7 และพฤติกรรมเหมาะสมปานกลาง ร้อยละ 32.3 น้ าหนัก 60-69 กิโลกรัม 
มีพฤติกรรมเหมาะสมมาก ร้อยละ 81.8 และพฤติกรรมเหมาะสมปานกลาง ร้อยละ 18.2 น้ าหนัก  
70-79 กิโลกรัม มีพฤติกรรมเหมาะสมมาก ร้อยละ 100 และน้ าหนัก 80 กิโลกรัมข้ึนไป มีพฤติกรรม
เหมาะสมมาก ร้อยละ 83.3 พฤติกรรมเหมาะสมปานกลาง ร้อยละ 16.7 ดังตารางที่ 5 
 

ตารางท่ี 5   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่าง
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล                 
ห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (n = 80) 

 

ปัจจัย 
ส่วนบุคคล 

พฤติกรรม
เหมาะสม 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

พฤติกรรมไม่
เหมาะสม 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

รวม 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

2 p-value 

เพศ    0.50 0.47 
ชาย 11 (73.3) 4 (26.7) 15 (100.0) 
หญิง 53 (81.5) 12 (18.5) 65 (100.0) 
อาย ุ    0.33 0.84 
35-47 ปี 7 (77.8) 2 (22.2) 9 (100.0) 
48-60 ปี 25 (83.3) 5 (16.7) 30 (100.0) 
60 ปีข้ึนไป 32 (78.0) 9 (22.0) 41 (100.0) 
น้ าหนัก    4.67 0.02* 
40-59 กิโลกรัม 21 (67.7) 10 (32.3) 31 (100.0) 
60-69 กิโลกรัม  18 (81.8) 4 (18.2) 22 (100.0) 
70-79 กิโลกรัม 15 (100.0) 0 (0.0) 15 (100.0) 
80 กิโลกรัมขึ้นไป 10 (83.3) 2 (16.7) 12 (100.0) 
ส่วนสูง    0.36 0.83 
150-159 เซนติเมตร 37 (80.4) 9 (19.6) 46 (100.0) 
160-169 เซนติเมตร 22 (81.5) 5 (18.5) 27 (100.0) 
170 เซนติเมตรขึ้นไป 5 (71.4) 2 (28.6) 7 (100.0) 
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ตารางท่ี 5   (ต่อ) 
 

ปัจจัย 
ส่วนบุคคล 

พฤติกรรม
เหมาะสม 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

พฤติกรรมไม่
เหมาะสม 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

รวม 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

2 p-value 

ระดับการศึกษา    0.26 0.61 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปวช. 

3 (75.0) 1 (25.0) 4 (100.0) 

มัธยมศึกษาตอนต้น 1 (50.0) 1 (50.0) 2 (100.0) 
ประถมศึกษา 43 (82.7) 9 (17.3) 52 (100.0) 
ไม่ได้รับการศึกษา 17 (77.3) 5 (22.7) 22 (100.0) 
สถานภาพสมรส    3.46 0.06 
โสด 1 (33.3) 2 (66.7) 3 (100.0) 
สมรส 46 (79.3) 12 (20.7) 58 (100.0) 
หม้าย หย่า/แยกกัน 17 (89.47) 2 (10.53) 19 (100.0) 
อาชีพ    0.32 0.51 
เกษตรกรรม 16 (88.9) 2 (11.1) 18 (100.0) 
ค้าขาย รับจ้าง 22 (75.9) 7 (24.1) 29 (100.0) 
รับราชการ 1 (100.0) 0 (0.0) 1 (100.0) 
ไม่ได้ท างานและอื่นๆ 25 (61.1) 7 (35.9) 32 (100.0) 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน    0.71 0.34 
0-1999 บาท 24 (82.8) 5 (17.2) 29 (100.0) 
2000-3999 บาท  10 (90.9) 1 (9.1) 11 (100.0) 
4000-7999 บาท 12 (70.58) 5 (29.42) 17 (100.0) 
8000 บาทขึ้นไป 18 (78.3) 5 (21.7) 23 (100.0) 
ระยะเวลาที่ป่วยด้วย
โรคเบาหวาน 

   3.179 0.07 

ต่ ากว่า 1 ปี 1 (50.0) 1 (50.0) 2 (100.0) 
1 – 5 ปี 16 (69.6) 7 (30.4) 23 (100.0) 
5 – 10 ปี 21 (84.0) 4 (16.0) 25 (100.0)   
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 26 (86.7) 4 (13.3) 30 (100.0) 
โรคประจ าตัว    0.487 0.485 
มี 42 (82.4) 9 (17.6) 51 (100.0) 
ไม่ม ี 22 (75.9) 7 (24.1) 29 (100.0) 

*p-value < 0.05 
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 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เกี่ยวกับการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่าง
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 การรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง และการสนับสนุนทางครอบครัว 
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยขม้ิน อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในระดับต่ ามาก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) 
 การรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วย
ขม้ิน อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.001) 
 การสนับสนุนทางครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่ม
ตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอ
ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.004) ดังตารางที ่6 
 
ตารางท่ี 6  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวาน 

ชนิดที่  2 การรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง และการสนับสนุนทางครอบครัว                    
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตความรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  

 

 n 
Pearson’s 

correlation (r) 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
p-value 

ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
ตนเองของกลุ่มตัวอย่าง
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 

80 0.25 ต่ ามาก 0.026* 

การรับรู้ความสามารถ     
ในการดูแลตนเอง 

80 0.41 ต่ า <0.001* 

การสนับสนุน                      
ทางครอบครัว 

80 0.32 ต่ า 0.004* 

*p-value < 0.05 

 
อภิปรายผล  
 จากการศึกษา เรื่ อง  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ                   
กลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่  2 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยขมิ้น 
อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า เพศ อายุ ส่วนสูง ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคประจ าตัวไม่มีความสัมพันธ์กับ
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พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่  2 ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ในปัจจุบันมีสภาพทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปท าให้เพศชายและเพศหญิงมีสิทธิที่เท่าเทียมกัน  และ
ต้องการดูแลตนเองเหมือนกัน ในทางการหาข้อมูล ความรู้ การดูแลตนเอง สามารถที่จะหาข้อมูลได้
ง่ายขึ้น ทั้งสองเพศจึงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไม่แตกต่างกันดังนั้นเพศจึงไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ กุสุมา กังหลี (2557) ที่ศึกษาพบว่า เพศ อายุ 
และระยะเวลาการเกิดโรคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมน้ าตาล  จากผลการศึกษาพบว่า 
น้ าหนักมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่  2 ในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยขมิ้น  อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี                 
เมื่อมีน้ าหนักที่มากขึ้นท าให้เกิดความตระหนักในการควบคุมอาหารและตระหนักถึงการดูแลตนเอง
มากขึ้น เพ่ือป้องกันโรคให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ดังนั้น น้ าหนักจึงมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของ 
กลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยขมิ้น 
อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Maysaa Khattab et al. (2010)                
ที่พบว่า น้ าหนักส่งผลท าให้ตระหนักถึงการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของตนเอง 
 ด้านความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองได้ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งผู้ที่มีความรู้มากจะ
ความสามารถรับรู้ข้อเท็จจริงในการปฏิบัติการดูแลตนเองรวมทั้งพัฒนาความสามารถและทักษะของ
สติปัญญา โดยการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลตนเอง ดังนั้น ความรู้มีผลต่อพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมใจ จางวาง, เทพกร  พิทยภินัน และนิรชร ชูติพัฒนะ (2559)              
ที่พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ือป้องกัน              
กลุ่มเสี่ยงในโรคเบาหวาน  
 การรับรู้ความสามารถการดูแลตนเองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ              
กลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยขมิ้น 
อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีการสังเกตและประเมิน
ความสามารถในการดูแลตนเองที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆของบุคคล หากผู้ที่มีการรับรู้             
ที่ดีจะท าให้พฤติกรรมการดูแลตนเองดีตามระดับการรับรู้  ดังนั้นการรับรู้ความสามารถมีผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัทรา แพเสือ (2558) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
โรคเบาหวานที่มีการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองได้ดีเนื่องจาก
มั่นใจว่าจะสามารถท าพฤติกรรมได้จริง ส่งผลให้สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี นอกจากนี้การรับรู้
โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคและความรุนแรงของโรค ยังสามารถท านายพฤติกรรมการลด  ระดับ
น้ าตาลในเลือดของกลุ่มตัวอย่างโรคโรคเบาหวานได้ (ดวงหทัย แสงสว่าง  อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ 
และนิลาวรรณ งามข า, 2561) 
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 การสนับสนุนทางครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่าง
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอด่าน
ช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าพฤติกรรมการดูแลตนเอง              
มีปัจจัยก าหนดในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งด้านการสนับสนุนทางครอบครัว  เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการดูแลตนเองแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับครอบครัวที่มีแรงสนับสนุนในด้านดีและไม่ดีต่างกันไป 
เมื่อครอบครัวมี ความรัก ความเอาใจใส่กัน คอยให้ก าลังใจท าให้พฤติกรรมการดูแลตนเองดีขึ้น  
ดังนั้น การสนับสนุนทางครอบครัวจึงมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัย                
ของ วรรณรา ชื่นวัฒนา และณิชานาฏ สอนภักดี (2557) พบว่ากลุ่มตัวอย่างโรคโรคเบาหวานส่วน
ใหญ่ได้รับแรงสนับสนุนทางครอบครัว ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างโรคมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองและ
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ควรน าผลของการวิจัยไปพิจารณาการท ากิจกรรมกลุ่มของกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 และญาติเพ่ือให้ความรู้ ในการดูแลกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 2. ควรน าผลของการวิจัยไปพิจารณาการท ากิจกรรมการให้สุขศึกษาในเรื่องการออกก าลังกาย
ที่ถูกต้องแก่กลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อที่จะให้มีการออกก าลังกายเพิ่มมากขึ้นและถูกต้อง
เหมาะสม  
 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเชิงทดลองเกี่ยวกับกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพแก่กลุ่มตัวอย่างโรค
โรคเบาหวาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก่ไขปัญหาของกลุ่มตัวอย่างโรคโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ต่อไป  
 2. การวิจัยนี้เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในเขต
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เท่านั้น 
ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาในเขตอ่ืน หรือภาคอ่ืนที่อาจมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
เป็นจ านวนมาก เพ่ือให้ได้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานในภาพรวม และน าข้อมูลที่ได้มาใช้
ประกอบการจัดท าโครงการเพ่ือดูแลสุขภาพกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานในภาพรวมของประเทศ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง            
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ 
และให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวานทุกท่าน              
ที่เสียสละเวลาในการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการท าวิจัยครั้งนี้ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการท าวิจัยเป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ ของ                 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมแนะแนว ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 และ 2) พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                 
ด้านกิจกรรมแนะแนว ส าหรับสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ประชากร ได้แก่ ครู ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2561 จ านวน 639 คน จากจ านวน
โรงเรียน 32 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2561 จ านวน 242 คน ได้จาก
การเปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายการด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรงเรียน                
ขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และศึกษาโรงเรียน
ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมแนะแนว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา ระยะที่ 2 ประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมแนะแนว ส าหรับ  
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สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ                
5 ท่าน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมแนะแนว ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 มีองค์ประกอบของกิจกรรมแนะแนว 5 ด้าน คือ 
1) การเก็บรวบรวมข้อมูล PNImodified = 0.31 2) ข้อมูลสารสนเทศ PNImodified = 0.32 3) การให้
ค าปรึกษา PNImodified = 0.36 4) การจัดวางตัวบุคคล PNImodified = 0.42 5) การติดตามผล
และประเมินผล PNImodified = 0.40 สภาพปัจจุบันของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรม
แนะแนว ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 
โดยรวมและรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) ข้อมูล
สารสนเทศ 2) การเก็บรวบรวมข้อมูล 3) การให้ค าปรึกษา 4) การจัดวางตัวบุคคล และ 5) การติดตามผล
และประเมินผล ตามล าดับ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรม
แนะแนวส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) การให้ค าปรึกษา 2) การจัดวางตัวบุคคล 3) ข้อมูลสารสนเทศ  4) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ตามล าดับ และอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ 5) การติดตามผลและ
ประเมินผล 
 2. ผลการประเมิน การพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมแนะแนว 
ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 พบว่า
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 4) การจัด
วางตัวบุคคล 3) การให้ค าปรึกษา 5) การติดตามผลและประเมินผล 2) ข้อมูลสารสนเทศ 1) การเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตามล าดับ ส่วนความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 5 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 4) การจัดวางตัวบุคคล    
5) การติดตามผลและประเมินผล 3) การให้ค าปรึกษา 2) ข้อมูลสารสนเทศ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: กิจกรรมแนะแนว  แนวทางการจัด  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study current and desirable conditions 
of organizing guidance activities for learner development for educational institutions 
under the Nongbualamphu Primary Education Service Area Zone 2 and 2) to develop 
the guidelines of organizing guidance activities for learner development for educational 
institutions under the Nongbualamphu Primary Education Service Area Zone 2. Data 
collection was divided into two phases. Phase one was to collect data from the sample 
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of opportunity extension schools under the Nongbualamphu Primary Education Service 
Area Zone 2 and to study schools that have implemented the practices of organizing 
guidance activities for learner development. Data were analyzed using statistics 
including percentage, mean, standard deviation, and content analysis. Phase two was 
to evaluate the suitability and feasibility of the guidelines of organizing guidance 
activities for learner development for educational institutions under the Nongbualamphu 
Primary Education Service Area Zone 2. The evaluation was conducted by five experts. 
Data were analyzed using statistics including mean and standard deviation.                          
The population of this research was 639 teachers at 32 opportunity extension schools 
under the Nongbualamphu Primary Education Service Area Zone 2 working in the 
academic year 2018. The sample of this research was 242 teachers in opportunity 
extension schools under the Nongbualamphu Primary Education Service Area Zone 2 
working in the academic year 2018. The sample size was determined based on Krejcie 
& Morgan’s table and the sample was selected based on a simple random sampling. 
 The results of this research indicated as follows: 
 1. The guidance activities for learner development for educational institutions 
under the Nongbualamphu Primary Education Service Area Zone 2 were organized with 
five components: 1) data collection PNImodified = 0.31, 2) information PNImodified 
=0.32, 3) counseling PNImodified = 0.36, 4) personal placement PNImodified = 0.42, 
and 5) follow-up and evaluation PNImodified = 0.40. Current condition of organizing 
guidance activities for learner development for educational institutions under the 
Nongbualamphu Primary Education Service Area Zone 2 for both overall and individual 
aspects was at a moderate level. An aspect with the highest mean was 1) information, 
followed by 2) data collection, 3) counseling, 4) personal placement, and 5) follow-up 
and evaluation, respectively. Overall desirable condition of organizing guidance 
activities for learner development for educational institutions under the Nongbualamphu 
Primary Education Service Area Zone 2 was at the highest level. When individual 
aspects were considered, an aspect with the highest mean was 1) counseling, followed 
by 2) personal placement, 3) information, 4) data collection, respectively. An aspect 
with the high level was 5) follow-up and evaluation. 
 2. The results of evaluating the developing the guidelines of organizing 
guidance activities for learner development for educational institutions under the 
Nongbualamphu Primary Education Service Area Zone 2 showed as follows. Overall 
suitability was at the highest level. When individual aspects were considered, suitability 
and feasibility was at the highest level. An aspect with the highest level of suitability 
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was 4) personal placement, followed by 3) counseling, 5) follow-up and evaluation,  
2) information, and 1) data collection, respectively. Overall feasibility was at the highest 
level. When individual aspects were considered, an aspect with the highest level of 
feasibility was 4) personal placement, followed by 5) follow-up and evaluation,                     
3) consulting, 2) information, and 1) data collection, respectively. 

 
Keywords: Guidance Activities, Guideline, Guideline for Student Activities 
 
บทน า 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเป็นแผนหลัก
ของการพัฒนาประเทศ และมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผน 
เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มี
ความสมบูรณ์ พ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)   
 การจัดการศึกษาของประเทศไทยปัจจุบันใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มีส่วนส าคัญอันจะช่วยให้ผู้เรียนได้น าองค์ความรู้ ทักษะจากการเรียนรู้
และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม                  
มีทักษะชีวิต และเป็นคนมีความสุขในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างสร้างสรรค์ (กรมวิชาการ, 2551) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมแนะแนว จึงเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม โดยน าไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมตาม
ลักษณะของกิจกรรมแนะแนวที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 
(กรมวิชาการ, 2551) รายงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2                
ปีการศึกษา 2560 พบว่า นักเรียนที่ย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น มีปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นสังคมนอกเมือง นักเรียนส่วนใหญ่อยู่กับตายาย ผู้ปกครอง 
จะให้ความไว้วางใจครูในการดูแลรับผิดชอบพฤติกรรมของนักเรียน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2, 2560) กิจกรรมแนะแนวจึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการแนะแนว คือเป็นกระบวนการที่มุ่งสร้างเสริมผู้เรียนให้มี
คุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง (ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554)  
 จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัย ซึ่งอยู่ในฐานะผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน
ขยายโอกาส ได้ท างานร่วมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่บางครั้งเกิดพฤติกรรมที่                   
ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นหลายอย่าง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้านกิจกรรมแนะแนว ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา



Valaya Alongkorn Review  (Humanities and Social Science) 
Vol. 9 No. 2   May-August 2019                                                             
 

 

 72   
 

ประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 ขึ้น เพ่ือปรับพฤติกรรมของนักเรียนให้เหมาะสมทั้งร่างกายและ
จิตใจ เพ่ือจะช่วยให้นักเรียนเป็น คนดี คนเก่ง เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม  และเป็นพลเมืองที่ดีของ
ชาติต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจ าเป็นของการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมแนะแนว ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2  
 2. เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนด้านกิจกรรมแนะแนว ส าหรับ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 
 
 ค าจ ากัดความท่ีใช้ในงานวิจัย  
 1. การพัฒนาแนวทาง หมายถึง กลวิธีในการปฏิบัติงานที่มีระเบียบ แบบแผน ให้เกิด                
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน  
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างเป็นกระบวนการ ด้วยรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลาย ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  
มุ่งสร้างเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและ
เข้าใจตนเอง ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 
 3. กิจกรรมแนะแนว หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาความสามารถของตนเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญาและการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ปรับตัว
และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติได้อย่างมีความสุข ตามองค์ประกอบของกิจกรรม
แนะแนว 5 ด้าน คือ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ข้อมูลสารสนเทศ 3) การให้ค าปรึกษา 4) การจัด
วางตัวบุคคล และ 5) การติดตามผลและประเมินผล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ได้แก่ ครูในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2561 จ านวน 639 คน จากจ านวน
โรงเรียน 32 โรงเรียน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2561 จ านวน 242 คน ได้จากการเปิด
ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงาน              
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และศึกษาโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมแนะแนว 
  
 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ  
 1. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบสอบถาม แล้วร่างแบบสอบถามโดยใช้ประเด็น
ขององค์ประกอบ และตัวชี้วัดจากการสังเคราะห์การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมแนะแนว
มาเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. น าแบบสอบถามที่ผ่านประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามีค่า IOC อยู่ ในระดับ                
0.80 - 1.00 มาปรับปรุง และน าไปทดลองใช้เพ่ือหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยน าไปทดลองใช้  
(Try Out)  เพ่ือค านวณหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทุกข้อทั้งฉบับ  (บุญชม                  
ศรีสะอาด, 2553)  
 3. วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน               
ตามวิธี  Item Total Correlation โดยเลือกข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป (บุญชม                
ศรีสะอาด, 2553)  
 4. วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยเกณฑ์ความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้จะมีค่าตั้งแต่ .70 ขึ้นไป 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับสภาพปัจจุบันของการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมแนะแนว มีค่าเท่ากับ 0.95 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับสภาพพึงประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมแนะแนว  มีค่าเท่ากับ 0.97
  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้านกิจกรรมแนะแนว ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหาร ครูแนะแนว 
อ่ืน ๆ เป็นต้น 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมแนะแนว ส าหรับสถานศึกษา จ านวน 48 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ การแปลความหมายคะแนนมี 5 ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)  
  คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีระดับสภาพปัจจุบัน/สภาพที่ พึ งประสงค์                     
มากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีระดับสภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงคม์าก 
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  คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีระดับสภาพปัจจุบัน/สภาพที่ พึง มีประสงค์                
ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีระดับสภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์น้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีระดับสภาพปัจจุบัน/สภาพที่ พึ งประสงค์                
น้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 2. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีด าเนินการ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมแนะแนว 
ใช้สัมภาษณ์โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ด้านกิจกรรมแนะแนวระดับประเทศในปีการศึกษา 2559 จ านวน 
3 แห่ง ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรม
แนะแนว ซ่ึงมีส่วนประกอบดังนี้  
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับต าแหน่งและสถานที่ท างานของผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวการการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมแนะแนวเป็น
ค าถามปลายเปิดจ านวน 7 ข้อค าถาม 
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 
 ระยะที่ 2 ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมแนะแนว ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิจ านวน 5 ท่าน 
  
 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 1. ศึกษาหลักการ วิธีการสร้างแบบประเมิน แล้วร่างแบบประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมแนะแนวส าหรับสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2  
 2. น าแบบประเมิน เสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่านตรวจแล้วปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า  
  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้านกิจกรรมแนะแนวส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบเติมค า และแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียนด้านกิจกรรมแนะแนว ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต  2 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check List) จ านวน               
5 องค์ประกอบ ทั้งหมด 69 ข้อ ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
  ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้อยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้อยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวิจัย 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจัยจะแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ระยะ 
ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ การพัฒนาแนวทางการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมแนะแนวส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2  
 
ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ การพัฒนาแนวทาง 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมแนะแนว ส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 โดยรวมและรายด้าน 

 
องค์ประกอบของการจัดกจิกรรม 

แนะแนว 
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค ์

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 3.45 0.58 ปานกลาง 4.53 0.56 มากที่สุด 
2. ข้อมูลสารสนเทศ 3.47 0.88 ปานกลาง 4.58 0.63 มากที่สุด 
3. การให้ค าปรึกษา 3.39 0.64 ปานกลาง 4.61 0.54 มากที่สุด 
4. การจัดวางตัวบุคคล 3.25 0.76 ปานกลาง 4.60 0.55 มากที่สุด 
5. การติดตามผลและประเมินผล 3.19 0.80 ปานกลาง 4.48 0.63 มาก 

รวม 3.35 0.73 ปานกลาง 4.56 0.58 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพปัจจุบันของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรม               
แนะแนว ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.35, S.D. = 0.73) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า         
อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) ข้อมูลสารสนเทศ ( X  = 3.47, 
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S.D. = 0.88) 2) การเก็บรวบรวมข้อมูล ( X  = 3.45, S.D. = 0.58) 3) การให้ค าปรึกษา ( X  = 3.39, 
S.D. = 0.64) 4) การจัดวางตัวบุคคล ( X = 3.25, S.D. = 0.76) และ 5) การติดตามผลและประเมินผล    
( X = 3.19, S.D. = 0.80) ตามล าดับ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน               
ด้านกิจกรรมแนะแนวส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภูเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( X  = 4.56, S.D. = 0.58) และเมื่อพิจารณา               
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4 ด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) การให้ค าปรึกษา                   
( X  = 3.61, S.D. = 0.54) 2) การจัดวางตัวบุคคล ( X  = 3.60, S.D. = 0.55) 3) ข้อมูลสารสนเทศ      
( X  = 3.58, S.D. = 0.63) 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล ( X  = 3.53, S.D. = 0.56) ตามล าดับ และ             
อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ 5) การติดตามผลและประเมินผล ( X  = 3.48, S.D. = 0.63) แสดงให้
เห็นว่า สภาพปัจจุบันของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมแนะแนว ส าหรับสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 โดยภาพรวมมีการด าเนินงานเป็น
บางส่วน ในระดับปานกลางและยังไม่สามารถด าเนินงานสมบูรณ์ครบทุกด้าน ส่วนสภาพที่พึงประสงค์
ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมแนะแนว ส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้านระดับมาก 1 ด้าน แสดง              
ให้ เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้การด าเนินงานของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน                         
ด้านกิจกรรมแนะแนว มีการด าเนินงานมากที่สุดในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ                  
การให้ค าปรึกษา การจัดวางตัวบุคคลและในระดับมากในด้านการติดตามผลและประเมินผล 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรม

 พัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมแนะแนว ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 ดัชนีความต้องการจ าเป็นแบบปรับปรุง (PNImodified) 
 และล าดับความต้องการจ าเป็น  

 

องค์ประกอบ 
ของการจัดกิจกรรมแนะแนว 

D 
(สภาพ

ปัจจุบัน) 

I 
(สภาพที่ 

พึงประสงค์) 
PNImodified 

ล าดับ 
ความต้องการ

จ าเป็น 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 3.45 4.53 0.31 5 
2. ข้อมูลสารสนเทศ 3.47 4.58 0.32 4 
3. การให้ค าปรึกษา 3.39 4.61 0.36 3 
4. การจัดวางตัวบุคคล 3.25 4.60 0.42 1 
5. การติดตามผลและประเมินผล 3.19 4.48 0.40 2 

 
 จากตารางที ่2 ชี้ว่าล าดับความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ด้านกิจกรรมแนะแนว ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภูเขต 2 เรียงล าดับความต้องการจ าเป็นจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 4) การจัดวางตัวบุคคล 
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5) การติดตามผลและประเมินผล 3) การให้ค าปรึกษา 2) ข้อมูลสารสนเทศ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมแนะแนว 
ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 ควรพัฒนา
ด้านการจัดวางตัวบุคคลเป็นล าดับแรก ด้านการติดตามผลและประเมินผลเป็นล าดับที่สอง การให้
ค าปรึกษาเป็นล าดับที่สาม ข้อมูลสารสนเทศเป็นล าดับที่สี่ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นล าดับ
สุดท้าย 
 ระยะที่ 2 ผลการประเมินการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรม
แนะแนวส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 
 
ตารางที ่3 ผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของการพัฒนาแนวทางการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมแนะแนวส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 เรียงล าดับความต้องการจ าเป็นจากมาก                
ไปหาน้อย 

 

ที ่
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้านกิจกรรมแนะแนว 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

4. การจัดวางตัวบุคคล   4.72 0.25 มากที่สุด 4.63 0.23 มากที่สุด 
5. การติดตามผลและประเมินผล 4.70 0.21 มากที่สุด 4.62 0.26 มากที่สุด 
3. การให้ค าปรึกษา  4.71 0.37 มากที่สุด 4.60 0.29 มากที่สุด 
2. ข้อมูลสารสนเทศ  4.67 0.41 มากที่สุด 4.55 0.34 มากที่สุด 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 4.59 0.36 มากที่สุด 4.51 0.33 มากที่สุด 

รวม 4.69 1.18 มากที่สุด 4.58 0.29 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 3 แสดงว่าการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรม 
แนะแนว ส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต 2 
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด               
ทั้ง 5 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 4) การจัดวางตัวบุคคล 3) การให้ค าปรึกษา                 
5) การติดตามผลและประเมินผล 2) ข้อมูลสารสนเทศ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ตามล าดับ                 
ส่วนความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด
ทั้ง 5 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 4) การจัดวางตัวบุคคล  5) การติดตามผลและ
ประเมินผล 3) การให้ค าปรึกษา 2) ข้อมูลสารสนเทศ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ตามล าดับ  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมแนะ
แนวส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 แสดงให้
เห็นว่าการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมแนะแนว ตามการสังเคราะห์
องค์ประกอบ 5 ด้าน และการศึกษาโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี น ามาให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบ                 
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ จนได้แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมแนะแนว 
ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 มีความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้มากที่สุดในทุกด้าน ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอแนวทางปฏิบัติในแต่ละด้าน
ตามล าดับความต้องการจ าเป็นจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
 ด้านที่ 4 การจัดวางตัวบุคคล มีการจัดวางตัวนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน                      
ด้านการศึกษาจัดวางตัวนักเรียน ให้ได้รับทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน การจัดวางตัวนักเรียนที่
ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนด้านอาชีพ จัดวางตัวนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนด้านส่วนตัวและ
สังคม จัดวางตัวนักเรียนที่ก าลังส าเร็จการศึกษาด้านการศึกษา จัดวางตัวนักเรียนที่ก าลังส าเร็จ
การศึกษาด้านอาชีพ จัดวางตัวนักเรียนที่ก าลังส าเร็จการศึกษาด้านส่วนตัวและสังคม สอดคล้องกับ 
เกศรา น้องคะนึง (2560) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาแนวทางการบริหารกิจกรรมแนะแนวโรงเรียน               
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 20 ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการบริหาร
กิจกรรมแนะแนวโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการให้
ค าปรึกษา มี 8 รายการ เช่น การจัดวางตัวนักเรียนที่ก าลัง ศึกษาอยู่ในโรงเรียนด้านการศึกษา การจัด
วางตัวนักเรียน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนด้านอาชีพ การจัดวางตัวนักเรียนด้านสังคม-ส่วนตัว        
ภายในโรงเรียน การจัดนักเรียน เขา้รับ ทุนเรียนดี/ทุนขาดแคลน/ทุนพระราชทาน เป็นต้น  
 ด้านที่ 5 การติดตามผลและประเมินผล มีการติดตามผลและประเมินผล นักเรียนทั่วไป
ผ่านการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักเรียนได้รับการแนะแนวไปแล้วจากแบบสอบถามแบบทดสอบ IQ 
EQ ความถนัด ความสนใจ นักเรียนที่ได้รับการศึกษาเป็นรายกรณีจากการสังเกตจากการสอบถาม
บุคคลที่เก่ียวข้อง นักเรียนที่เลื่อนชั้นสูงขึ้นจากระเบียนสะสมของนักเรียน นักเรียนที่ออกจากโรงเรียน
ไปแล้วโดยส าเร็จหลักสูตร จากการส่งแบบสอบถามไปยังนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว นักเรียน                 
ที่ออกจากโรงเรียนไปแล้วโดยไม่ส าเร็จหลักสูตรจากการสอบถามบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดนักเรียน 
สอดคล้องกับ พักรบ อ านวยผล (2552) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ในการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวผู้ตอบแบบสอบถาม                   
ส่วนใหญ่ ให้ข้อมูลการติดตามผลนักเรียนที่มาขอรับค าปรึกษาในการเลือกวิชาเรียนที่เหมาะสม 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสม ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อย ติดตามผลการเรียนและติดตามผล
นักเรียนที่ไปศึกษาต่อสถานศึกษาอ่ืน  
 ด้านที่ 3 การให้ค าปรึกษา มีการให้ค าปรึกษาด้านการเรียนโดยจัดตั้งกิจกรรมนักเรียน
เพ่ือนที่ปรึกษา (YC) ให้ค าปรึกษาด้านการเรียนแก่เพ่ือนนักเรียน จัดให้ค าปรึกษาด้านการเรียน             
แก่นักเรียนที่เรียนอ่อน ให้ได้รับการซ่อมเสริม ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การขอทุนการศึกษา
แก่นักเรียนจัดให้ค าปรึกษา แก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหาด้านการเรียน ด้านการเงินให้ค าปรึกษา     



วารสารวไลยอลงกรณ์ปรทิัศน์  (มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร)์  
  ปีที่ 9 ฉบับที ่2   พฤษภาคม-สิงหาคม 2562      

 

 

79 

 

ในการใช้เงินอย่างรู้คุณค่า แก่นักเรียน ด้านสังคมจัดตั้งกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา ( YC)                      
ให้ค าปรึกษาด้านการเข้าสังคมแก่เพ่ือนนักเรียน จัดให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหา
ด้านการเข้าสังคม ด้านอาชีพให้ค าปรึกษาในชั่วโมงกิจกรรมแนะแนวด้านการเลือกอาชีพที่เหมาะสม
แก่นักเรียน ด้านส่วนตัว ทั้งสุขภาพกาย-ใจ จัดให้ค าปรึกษา แก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหา                    
ด้านส่วนตัว ทั้งสุขภาพกาย-ใจ สอดคล้องกับ เกศรา น้องคะนึง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา                
แนวทางการบริหารกิจกรรมแนะแนวโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา                  
เขต 20 ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการบริหารกิจกรรมแนะแนวโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการให้ค าปรึกษา มี 3 รายการ คือ การให้ค าปรึกษาด้านการศึกษา 
การใหค้ าปรึกษาดา้นการเลือกอาชีพและการให้ค าปรึกษาดา้นส่วนตัวและสังคม 
 ด้านที่ 2 ข้อมูลสารสนเทศ มีการให้ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาต่อจัดหาเอกสารทางการเรียน สื่อ ไว้บริการในห้องแนะแนว การขอทุนการศึกษา  การจัด
นิทรรศการแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษา การจัดท าคู่มือนักเรียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร รายวิชา
เพ่ิมเติมและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ให้ความรู้ด้านอาชีพหรือการหารายได้เสริม ให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกาย-ใจ การปฏิบัติตัว จัดปฐมนิเทศ จัดท าคู่มือนักเรียน จัดอภิปราย                  
ให้ความรู้ด้าน กฎระเบียบ การปฏิบัติตัว การปรับตัวในสังคมโดยเชิญศิษย์เก่าหรือสถานศึกษา               
มาให้ข้อมูล สอดคล้องกับ จรุณรักษ์ ยี่ภู่ และคณะ (2561) ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยโปรแกรมการฝึกควบคุมพฤติกรรมตนเองเพ่ือ ลด ละ เลิก พฤติกรรมการสูบบุหรี่             
ของผู้ป่วยยาเสพติดเด็กและวัยรุ่น ผลการวิจัยพบว่า ก่อนให้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ การรวบรวมข้อมูลไม่เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน หลังให้ข้อมูล
สารสนเทศในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่าพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยยาเสพติด
เด็กและวัยรุ่น สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้านที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีการเก็บรวบรวมประวัติส่วนตัวและครอบครัว ประวัติ
การเรียน สุขภาพและอนามัย สติปัญญาความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ความต้องการ ค่านิยม
ต่าง ๆ ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการท างานทั้งในและนอกโรงเรียน การปรับตัว บุคลิกภาพ คุณลักษณะ
ส่วนตัว สอดคล้องกับ พักรบ อ านวยผล (2552) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ในการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติไว้ดังนี้ รวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดท าระเบียน
สะสมของนักเรียน ส ารวจปัญหาของนักเรียน ศึกษานักเรียนเป็นรายกรณีที่จ าเป็น ทดสอบความถนัด 
ความสนใจ น านักเรียนทัศนศึกษาแหล่งความรู้ จัดปฐมนิเทศแก่นักเรียนใหม่และปัจฉิมนิเทศ                
แก่นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้บริหารควรศึกษาและน าผลการวิจัยการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ด้านกิจกรรมแนะแนว ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ไปเป็นกรอบในการปรับใช้ให้เข้ากับสถานศึกษาตามบริบทของตนเอง 
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 2. ครูผู้สอน หรือครูที่ไม่ได้จบการศึกษาด้านแนะแนวโดยตรง สามารถน าผลการวิจัยและ                   
ท าความเข้าใจคู่มือการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ด้านกิจกรรมแนะแนว                 
ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต 2 เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานแนะแนวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่ งเสริมให้การบริหารงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน                   
ด้านกิจกรรมแนะแนวประสบความส าเร็จ เพ่ือน ามาพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ด้านกิจกรรมแนะแนว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมแนะแนว 
เพ่ือให้ครูที่ไม่ได้จบแนะแนวโดยตรงสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมแนะแนวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการ.  (2551).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ: 

คุรุสภาลาดพร้าว. 
เกศรา น้องคะนึง.  (2560).  การพัฒนาแนวทางการบริหารงานแนะแนวโรงเรียนในสงักัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

จรุณรักษ์ ยี่ภู่ และคณะ.  (2561).  การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยโปรแกรมการฝึก
ควบคุมพฤติกรรมตนเองเพ่ือ ลด ละ เลิก พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของผู้ป่วยยาเสพติดเด็ก
และวัยรุ่น.  วารสารวไลยอลงการณ์ปริทัศน์.  8(1): 113-146. 

บุญชม ศรีสะอาด.  (2553).  การวิจัยเบื้องต้น.  (พิมพ์ครั้งที่ 7).  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์. 
พักรบ อ านวยผล.  (2552).  การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครเชียงราย.  

วิทยานิพนธ์คุรุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2.  (2560).  แผนพัฒนาการศึกษา 

2560.  หนองบัวล าภู: พี.ที.นากลาง. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (2559).  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564).  กรุงเทพฯ: ส านักนายกรัฐมนตรี. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  (2554).                   

คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวระดับประถมศึกษา.  กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย.            



วารสารวไลยอลงกรณ์ปรทิัศน์  (มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร)์  
  ปีที่ 9 ฉบับที ่2   พฤษภาคม-สิงหาคม 2562      

 

 

81 

 

การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

 
DEVELOPMENT OF PROJECT-BASED LEARNING MANAGEMENT APPROACH 

FOR TEACHERS UNDER BUENGKAN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE 
AREA OFFICE 

 
ปรเมศวร์ มุทาพร1* และ สุรชา อมรพันธ์ุ1 

Poramate Muthapon1* and Suracha Amornpan1 
 

Received : 8 March 2019 Revised : 18 May 2019 Accepted : 23 May 2019 
          

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความต้องการจ าเป็นของการจัดการเรียนรู้ 
แบบโครงงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และ 2) เสนอแนวทาง
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ                
การวิจัยครั้งนี้มี 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัด                   
การเรียนรู้แบบโครงงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ กลุ่มตัวอย่าง 
คือ คร ูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ านวน 329 คน และ ระยะที่ 2 เสนอ
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู ศึกษาสถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม จ านวน 3 แห่ง 
มีเกณฑ์การพิจารณา คือ มีการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ 
 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 1. ความต้องการจ าเป็นของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่  
1) การน าเสนอผลงาน 2) การลงมือด าเนินงาน 3) การก าหนดปัญหาเลือกหัวข้อ 4) การเขียนรายงาน
การด าเนินงาน 5) การวางแผนเขียนเค้าโครงการ และ 6) การศึกษาข้อมูลทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตามล าดับ 
 2. แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ มี 3 ขั้นตอน คือ 1) ส่งเสริมสนับสนุน 2) จัดให้ครูด าเนินการจัดการเรียนรู้    
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แบบโครงงานร่วมกัน และ 3) ประเมินความก้าวหน้า ผลการประเมินแนวทางการจัดการเรียนรู้              
แบบโครงงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความเป็นไปได้                 
อยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  การพัฒนาแนวทาง 

 
ABSTRACT 

 This research The objectives are 1) to study the needs of learning management 
Teacher project model Under the Office of Bueng Kan Primary Education Area Office 
and 2) to propose a project-based learning management approach for teachers Under 
the office of Bueng Kan Primary Education Area Office This research has 2 phases: Phase 
1: study current conditions and desirable conditions of project-based learning 
management of teachers Under the office of Bueng Kan Primary Education Area Office. 
The sample group consisted of 329 teachers under the Office of Bueng Kan Primary 
Educational Service Area Office and Phase 2 proposed the project-based learning 
management approach for teachers. Study of 3 schools with excellent practices. There 
are criteria to be considered: There is a development of teachers in project-based 
learning management that is generally accepted. The tools used for data collection 
are interview forms. 
 The research found that 
 1. Necessary needs of teacher project-based learning management Under the 
Office of Bueng Kan Primary Education Area Office, 6 aspects were at a high level In 
descending order 1) Presentation of work 2) Implementation 3) Problem determination 
Select topic 4) Writing report for operation 5) Planning, writing the project plan and  
6) Studying relevant theoretical data respectively. 
 2. Guidelines for project-based learning management of teachers Under the 
Office of Bueng Kan Primary Education Area Office, there are 3 steps 1) Promote, 
support 2) Arrange for teachers to manage project-based learning together and  
3) Assess progress The results of the evaluation of project-based learning management 
methods by experts found that it was appropriate at the highest level. And there is a 
high level of possibility. 

 
Keywords: Project-Based Learning Management, Guidelines Development 
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บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงบริบทสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการสื่อสารปัจจุบันบนโลกไร้พรมแดนที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและรุนแรง 
การศึกษายังคงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์และการพัฒนาประเทศที่เชื่อมโยงกัน
ทั่วโลก ให้สามารถด ารงชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างยั่งยืน (ส านักส่งเสริมสังคมแห่ง            
การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2557) กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และสภาการศึกษาแห่งชาติได้จัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551             
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์                 
ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ มีสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ แสวงหา
ความรู้และลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาด้วยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
  การจัดระบบการศึกษาที่สนองตอบความต้องการของบุคคล สังคม และประเทศชาติ               
มากน้อยเพียงไร เป็นผลมาจากกระบวนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
บุคคลส าคัญที่สุดใน กระบวนการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ ก็คือ “ครู” ครูยังคงเป็น
ผู้ที่มีความหมายและปัจจัยส าคัญมากที่สุดในห้องเรียน และเป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อคุณภาพการศึกษา 
ทั้งนี้เพราะคุณภาพของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู ครูเป็นปัจจัยส าคัญในระดับโรงเรียนที่ส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากที่สุด (วรากรณ์ สามโกเศศ และคณะ, 2553) ดังนั้นครูจึงควรมีความพร้อม
ในทุกด้านในการพัฒนา การจะเป็นผู้มีความพร้อมดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงด้วยระบบและวิธีการที่มีประสิทธิภาพ การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาจะเป็นไป
ไม่ได้เลยหากปราศจากการยกระดับคุณภาพครูซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุดอย่างหนึ่ง             
ในระบบการศึกษา ความส าคัญของคุณภาพครูต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนไม่ได้เป็นเพียง
หลักการที่สมเหตุสมผลเท่านั้น แต่ยังได้รับการยืนยันจากงานวิจัยเชิงประจักษ์ด้วย งานศึกษา                   
เชิงนโยบายก็สรุปเช่นกันว่านโยบายการยกระดับคุณภาพครูอย่างเป็นระบบ คือ ปัจจัยความส าเร็จ
ของระบบการศึกษาที่มีผลการสอบ PISA สูง เช่น ฟินแลนด์และสิงคโปร์ (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย, 2556) จะเห็นได้ว่า การพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าทันสมัยนั้น จ าเป็นจะต้องพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทสังคมจัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นั่นหมายถึงการพัฒนาครู ซึ่งเป็นผู้จัดการเรียนการสอน ให้มีองค์ความรู้ 
ทักษะและเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ                 
ถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา                 
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 , 2553) การจัด             
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การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือวิธีการส าคัญที่สามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
คุณลักษณะต่าง ๆ ที่ต้องการในยุคโลกาภิวัตน์ เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญ
กับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับความสามารถและ
ความต้องการของตนเองและได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษานี้
เป็นแนวคิดที่มีรากฐานจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน และเป็นแนวทางที่ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตาม ต้องการ
อย่างได้ผล (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542) ซึ่งรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ              
มีอยู่หลากหลายแนวทาง อาทิ การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ การจัดการเรียนรูปแบบสืบเสาะ                
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มแข่งขัน การจัดการเรียนรูปแบบกลุ่มร่วมมือ การจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน  เป็นต้น (ชาตรี เกิดธรรม, 2542)  
 การจัดการเรียนรูปแบบโครงงาน เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมน ามาใช้เป็นอย่างมาก เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาม                
ความสนใจความถนัดและความสามารถของตนเอง ซึ่งอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือ 
กระบวนการอ่ืน ๆ ที่เป็นระบบไปใช้ในการศึกษาหาค าตอบในเรื่องนั้น ๆ ภายใต้ค าแนะน าปรึกษา 
และความช่วยเหลือจากผู้สอนหรือผู้ที่เชี่ยวชาญ เริ่มตั้งแต่การเลือกเรื่องหรือหัวข้อที่จะศึกษา             
การวางแผนการด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนดตลอดจนการน าเสนอ ซึ่งในการจัดท าโครงงานนั้น
สามารถท าได้ทุกระดับชั้นอาจเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม จะกระท าในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียน
ก็ได้ (สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า, 2545)  
 ในการจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพ่ือน าความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้                 
ในการท ากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง น าไปสู่การเพิ่มความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ             
การฟังและการสังเกตจากผู้ เชี่ยวชาญ โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการท างานเป็น                     
กลุ่มที่จะน ามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดท าโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรม              
เป็นผลงานแบบรูปธรรม (ดุษฎี โยเหลา และคณะ, 2557) 
 ปัญหาที่พบจากการจัดกิจกรรมการเรียนการรู้แบบโครงงานของครู ครูยังไม่มีความรู้               
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน อย่างลุ่มลึกและช านาญงานโดยเฉพาะ
ครูยังไม่เคยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ครูยังสอนโดยยึดต าราเป็นหลักและครูเป็นผู้บรรยาย
ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่ได้ใช้สื่อที่หลากหลาย ครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังมีปัญหา                 
เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะในการแก้ปัญหา ผู้เรียนไม่มีทักษะการท างานเป็นทีม ครูเน้นให้ผู้เรียน
จดจ าเนื้อหาเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่เป็นการส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้เรียนเกิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถเชื่อมโยงน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ผู้วิจัยตระหนักถึงสภาพปัญหา
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติได้ง่าย 
สามารถฝึกให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกิดทักษะในการแก้ปัญหา 
และยังเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะส าหรับชั้นประถมศึกษาที่ครูไม่เพียงพอต่อชั้นเรียน 
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สามารถบูรณาการหลายวิชา ลดภาระของครูและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนดีขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็นของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  
 2. เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
 
วิธีการด าเนินวิจัย 
 ระยะที่ 1 ศึกษาความต้องการจ าเป็นของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
   1.1 ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ านวน 2,312 คน ปีการศึกษา 2560 
   1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ านวน 329 คน โดยการค านวณจากสูตรของ Krejcie & Morgan 
(1970) และได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน โดยการแบ่งโรงเรียนเป็น 3 ชั้นภูมิ คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก แล้วสุ่ม
โรงเรียนมาจากแต่ละชั้นภูมิได้โรงเรียนมาท้ังหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 104 โรงเรียน 
 ระยะที่ 2 เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
   ขั้นตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จ านวน 3 คน โดยพิจารณา
จากการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 
   ขั้นตอนที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสมของแนวทางการจัด  
การเรียนรู้ แบบโครงงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ านวน 5 คน 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะที่ 1 เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ ซึ่งเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และ
แบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert  (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นโดยการสังเคราะห์จากเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งหน้าที่ และขนาดโรงเรียน 
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 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) โดยมีการครอบคลุมเนื้อหา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การก าหนดปัญหาเลือกหัวข้อ จ านวน 6 ข้อค าถาม 2) การศึกษาข้อมูล
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จ านวน 6 ข้อค าถาม 3) การวางแผนเขียนเค้าโครงการด าเนินงาน จ านวน 7 ข้อค าถาม 
4) การลงมือด าเนินงาน จ านวน 6 ข้อค าถาม 5) การเขียนรายงานด าเนินงาน จ านวน 5 ข้อค าถาม 
และ 6) การน าเสนอผลงาน จ านวน 6 ข้อค าถาม 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการเรียนรู้แบบโครงงานของครู ในปัจจุบันและความต้องการจ าเป็น              
ในสถานศึกษาเพ่ิมเติม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในระยะที่ 1 เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
ซึ่งเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบมาตรส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการสังเคราะห์
จากเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ 
เพศ ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งหน้าที่ และขนาดโรงเรียน ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และตอนที่ 3 เป็นความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิด ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด ( Index of Item - Objective Congruence : IOC) 
อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยไปทดลองใช้ (Try Out) กับครู
ในกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 30 คน เพ่ือวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) พบว่า ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
ด้านสภาพปัจจุบัน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97 แบบสอบถามสภาพที่พึงประสงค์ มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .98 และวิเคราะห์หาค่าอ านาจรายข้อ ตามวิธีการของ Item-Total Correlation (บุญชม                
ศรีสะอาด, 2554) พบว่า ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของสภาพปัจจุบันอยู่ระหว่าง 0.40 - 0.90 และ                 
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของสภาพที่พึงประสงค์ อยู่ระหว่าง 0.66 - 0.96 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ ของการจัด               
การเรียนรู้แบบโครงงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีดังนี ้
 1. สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจัดล าดับความส าคัญความต้องการจ าเป็นโดยใช้สูตร 
Modified Priority Needs Index (PNImodified) (นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช อ้างถึงใน 
สุวิมล ว่องวาณิช, 2548) 
 2. แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยการสร้างข้อสรุปจากเนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์  ออกแบบแนวทาง
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู โดยน าผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม   
(Best Practice) จ านวน 3 แห่ง มาใช้ในการปรับร่างแนวทาง และประเมินแนวทางการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานของครู โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน 
 
 ผลการวิจัย 
 การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. ความต้องการจ าเป็นของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู สังกัดส านักงาน                
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากที่สุด              
ไปน้อยที่สุด ดังนี้ 1) การน าเสนอผลงาน 2) การลงมือด าเนินงาน 3) การก าหนดปัญหาเลือกหัวข้อ  
4) การเขียนรายงานการด าเนินงาน 5) การวางแผนเขียนเค้าโครงการด าเนินงาน และ 6) การศึกษา
ข้อมูลทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ตามล าดับดังแสดงในตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
 

องค์ประกอบของการพัฒนา 
แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

แบบโครงงานของครู 

สภาพปัจจบุัน 
(D) 

สภาพที่พึง
ประสงค์ 

 (I) 
PNI ล าดับที ่

1. การก าหนดปัญหาเลือกหัวข้อ 3.41 4.45 0.3050 3 
2. การศึกษาข้อมูลทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง   3.47 4.46 0.2853 6 
3. การวางแผนเขียนเคา้โครงการ

ด าเนินงาน   3.43 4.46 0.3003 5 
4. การลงมือด าเนินงาน   3.44 4.49 0.3052 2 
5. การเขียนรายงานการด าเนินงาน 3.44 4.48 0.3023 4 
6. การน าเสนอผลงาน 3.43 4.48 0.3061 1 
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 จากตารางที่ 1 แสดงว่า ล าดับความต้องการจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน               
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรียงล าดับความต้องการจ าเป็น                
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ การน าเสนอผลงาน การลงมือด าเนินงาน การก าหนดปัญหาเลือกหัวข้อ การ
เขียนรายงานการด าเนินงาน การวางแผนเขียนเค้าโครงการ และการศึกษาข้อมูลทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ตามล าดับ 
 

 2. แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ มแีนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้าใจแก่ครูในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน โดยอาจพาไปศึกษาดูงาน แนะน าแนวคิดหรือ 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวีดิทัศน์ พูดคุยเสวนาปรึกษาหารือ แนะน าบทความหรือ
หนังสือเพ่ือกระตุ้นการคิด 
  2.2 จัดครูให้ท างานการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกัน ด าเนินการตามการพัฒนา
ครูโดยใช้การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการก าหนด
ปัญหาเลือกหัวข้อ 2) ด้านการศึกษาข้อมูลทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 3) ด้านการวางแผนเขียนเค้าโครงการ
ด าเนินงาน 4) ด้านการลงมือด าเนินงาน 5) ด้านการเขียนรายงานการด าเนินงาน และ 6) ด้านการน าเสนอ
ผลงาน  
  2.3 ประเมินความก้าวหน้าการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู                
โดยนิเทศติดตาม การท างานจัดการเรียนรู้ร่วมกันของครูอย่างเป็นระบบ ใช้การเสวนาสะท้อนผล               
หลังการปฏิบัติงานหรือ AAR เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานและ
พัฒนาครูอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ประเมินผลการด าเนินงานเป็นรายเดือน รายภาคเรียน และ             
ปีการศึกษารายงานผลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ผลผลิตที่ได้จากการด าเนินโครงงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
 การด าเนินการวิจัยการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า ความต้องการจ าเป็นของการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้ง 6 ด้าน อาจเนื่องมาจากเมื่อพิจารณาในบริบทของการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า ความพยายามในการท าให้เกิดการจัดการเรียนรู้               
แบบโครงงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ที่ได้ก าหนดจุดเน้น              
การด าเนินงานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยครูต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ               
ในการจัดการเรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่ และโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน        
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พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของครูในพ้ืนที่ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน ระหว่างโรงเรี ยนหรืออ่ืน ๆ               
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีที่ผู้วิจัยน ามาใช้เป็นแนวกรอบแนวคิดในการวิจัย เป็นไป                  
ในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ ยุพาพันธ์ มินวงษ์ (2558) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (3P) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
(3P) ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เตรียมความพร้อม (Preparation) มี 2 ขั้นตอนย่อย คือ 
1.1 ขั้นเร้าความสนใจ 1.2 ขั้นทบทวนประสบการณ์ ระยะที่ 2 สร้างสรรค์โครงงาน (Project Creation) 
มี 4 ขั้นตอนย่อย คือ 2.1 ขั้นระบุปัญหา 2.2 ขั้นแสวงหาและคัดสรรแนวทางแก้ปัญหา 2.3 ขั้นวางแผน
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 2.4 ขั้นปฏิบัติการท าโครงงานและสรุปผล และระยะที่ 3 น าเสนอผลงาน 
(Presentation) การสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ (3P) พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่ากลุ่มควบคุมทั้งในภาพรวมและรายด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 มีพัฒนาการในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ               
ทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์อิสระทั้งในภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 65) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ เน้นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ( 3P)                
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานของ ดารุณี บุญเพ็ง (2554) ที่ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ท าให้
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ สามารถในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้ แต่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ครูเกิดทักษะ
และความช านาญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เมื่อได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่า ท าให้
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ สามารถในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้               
แบบโครงงานและจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้ แต่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง          
เพ่ือให้ครูเกิดทักษะและความช านาญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และงานวิจัยของ อมรพรรณ กล้าวิจารณ์  (2553) ที่ได้วิจัยการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้                 
แบบโครงงาน พบว่า ท าให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูให้ความส าคัญและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างสม่ าเสมอ 
ครูเกิดทักษะและมีความช านาญทั้งด้านการน าเข้าสู่บทเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตั้งแต่
ขั้นตอนการคิดและเลือกปัญหาที่จะท าโครงงาน การวางแผนในการท าโครงงานการลงมือท าโครงงาน
และการเขียนรายงาน สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเลือกปัญหาเพ่ือท าโครงงานได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งแสดง              
ให้เห็นว่าครูมีการกระตุ้นให้นักเรียนเลือกปัญหาเพ่ือท าโครงงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการศึกษา
ข้อมูลเพ่ิมเติมหรือเทคนิควิธีการตามกรอบการพัฒนางานวิจัยของ ไพศรี ค่อมบุญ  (2553) ที่ได้ศึกษา
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน พบว่า ท าให้บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถและมีเทคนิควิธีการตามกรอบการพัฒนา ท าให้
กิจกรรมที่จัดขึ้นนักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ เทคนิควิธีการในการจัดท าโครงงาน สามารถ
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สร้างองค์ความรู้เองได้ และพัฒนาตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้ จึงควรส่งเสริมการน ากลยุทธ์
ดังกล่าว ไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอ่ืนต่อไป สอดคล้องกับ แนวทางการน าเสนอผลการด าเนินงาน
โครงงานวิจัยของ Walker (2004) ซึ่งสรุปได้ว่า เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาคือ
โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีการแสดงนิทรรศการ
วิทยาศาสตร์จากหลายโรงเรียนมีคนจ านวนน้อยที่ทราบถึงความส าคัญของนิทรรศการวิทยาศาสตร์
และโครงงานวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนใช้ท าความเข้าใจนิทรรศการวิทยาศาสตร์ เป็นการจัด
ประสบการณ์ มีการศึกษารายกรณี 3 เรื่อง ในชิคาโก ที่ยืนยันถึงการจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์               
ในโรงเรียน ซึ่งมีจุดสนใจประการหนึ่ง คือ วิธีทางวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการสร้างแนวทางท างาน
ทางวิทยาศาสตร์ ประการต่อมาความรู้ที่ได้จากห้องทดลองและประการที่สามความสามารถของ
นักเรียนในการค้นคว้าทดลอง ครูบางคนใช้การสอนโครงงานโดยการแสดงนิทรรศการ ในขณะที่                
บางคนสอนวิทยาศาสตร์โดยการให้ค้นคว้า นอกจากนี้งานวิจัยของ สุรศักดิ์ จันทรา (2554) ได้ศึกษา              
การพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่า ท าให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกคน               
มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถด าเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้น ากลยุทธ์การประชุม  เชิงปฏิบัติการและ              
การนิเทศดังกล่าว ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ในโรงเรียนอ่ืน ๆ 
 2. ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า การพัฒนาครูโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 1) ส่งเสริม
สนับสนุน และสร้างความเข้าใจแก่ครูในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน โดยอาจพาไปศึกษาดูงาน แนะน าแนวคิดหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือวีดิทัศน์ พูดคุยเสวนาปรึกษาหารือ แนะน าบทความหรือหนังสือเพ่ือกระตุ้นการคิด 
2) จัดครูให้ท างานจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ด าเนินการตามการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการก าหนดปัญหา
เลือกหัวข้อ ด้านการศึกษาข้อมูลทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ด้านการวางแผนเขียนเค้าโครงการด าเนินงาน  
ด้านการลงมือด าเนินงาน ด้านการเขียนรายงานการด าเนินงาน ด้านการน าเสนอผลงาน เป็นการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ของครู และ 3) ประเมินความก้าวหน้าการด าเนินงาน การจัดการเรียนรู้                
แบบโครงงาน โดยนิเทศ ติดตาม การท างานจัดการเรียนรู้ร่วมกันของครูอย่างเป็นระบบ ใช้การเสวนา
สะท้อนผลหลังการปฏิบัติงานหรือ AAR เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  และพัฒนาประสิทธิภาพ                
การด าเนินงานและพัฒนาครู อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ประเมินผลการด าเนินงานเป็นรายเดือน 
รายภาคเรียน และปีการศึกษารายงานผลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพ่ือให้ได้ข้อมูล               
ในการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชราภรณ์ ถนอมเงิน (2554) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากร
ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านโนนข่า อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้กลยุทธ์การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ท าให้บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ             
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แบบโครงงานได้ ส่งผลให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย มีอิสระทางแนวความคิด ได้เรียนรู้
และได้ปฏิบัติจริง นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และสามารถอยู่ร่วม    
ในสังคมอย่างมีความสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวรรณ วรพันธุ์ (2554) ที่ได้ศึกษาการพัฒนา
บุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนโนนค าวิทยา อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยใช้การประชุม เชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
เป้าหมายเป็นครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 4 คน พบว่า ท าให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานและผลจากการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ท าให้สามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานในชั้นเรียนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐธีร์ ศรีวังราช (2554) ที่ได้ศึกษาการพัฒนา
บุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อ าเภอคูเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ เป้าหมายเป็นครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน 15 คน พบว่า ท าให้บุคลากรกลุ่ม เป้าหมายได้รับความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้ดียิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 ผลจากการศึกษาความต้องการจ าเป็นของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด้านที่ต้องการให้เกิดขึ้นหรือต้องการพัฒนาสูงสุด
คือ การน าเสนอผลงาน ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ควรจัดเวที                 
การน าเสนอผลงานในทุกกระบวนการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอความคิด 
ผลงานที่ได้จากการปฏิบัติจริง และมีเวทีสรุปงบ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตลอดปี 
ทั้งเครือข่ายระดับกลุ่ม เขตพ้ืนที่ ภูมิภาค และประเทศ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพด้านการจัดการเรียนรู้              
แบบโครงงาน และสถานศึกษาโดยผู้บริหารให้การสนับสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ ของจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน สร้างวัฒนธรรมการท างาน ตลอดจนส่งเสริมเกื้อหนุนสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครู               
จนเกิดเป็นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะเกี่ยวกับด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานจึงควรมี
การศึกษาด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ 
 2. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมในลักษณะต่าง  ๆ ที่เป็น              
การรวมตัวกันเพ่ือพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และ 2) พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  ส าหรับสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 การวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะเป็นการวิจัยและ
พัฒนา กลุ่มตัวอย่าง เป็นครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จ านวน 342 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) สภาพที่ปัจจุบันของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ       
2) โปรแกรมเสริมสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ประกอบด้วย  
5 องค์ประกอบ และมีผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ค าส าคัญ: การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  ทักษะการคิดวิเคราะห์  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were: 1) to examine current conditions and 
desirable conditions of a program to strengthen on learning activity based on Problem 
Based Learning to enhance analytical thinking under the Secondary Educational Service 
Area Office 21 and 2) to develop a program to strengthen on learning activity based 
on Problem Based Learning to enhance analytical thinking under the Secondary 
Educational Service Area Office 21. That was the research and development. The 
sample consisted of 342 teachers in Secondary Educational Service Area Office 21 and 
5 experts to evaluate. The instruments used in collecting data were a questionnaire 
and evaluation form. The statistics used for analyzing data were mean and standard 
deviation. 
 The result of the research were as follows: 1) The current condition of 
learning activity based on Problem Based Learning was in the medium level. The 
desirable conditions of learning activity based on Problem Based Learning was in the 
highest level. 2) A program to strengthen on learning activity based on Problem Based 
Learning to enhance Analytical Thinking under the Secondary Educational Service Area 
Office 21 consisted of 5 components and the total score of the appropriateness and 
feasibility evaluation was at the highest level. 

 
Keywords: Problem Based Learning, Analytical Thinking, Learning Activity 
 
บทน า 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 52 ได้ก าหนด
แนวทางการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาว่าให้กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้มีระบบ 
กระบวนการผลิต การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและความเข้มแข็ง                    
ในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าอย่างต่อเนื่อง (มาลิสา กล้าขยัน , 2556) 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  2551 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ด้าน คือ              
การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี ซึ่งความสามารถในการคิด 
เป็นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ 
เพ่ือน าไปสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้ แต่จากผล                
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) รอบสาม กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ในตัวบ่งชี้ที่ 4 เกี่ยวกับผู้เรียน คิดเป็น ท าเป็น ได้แก่ 
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมของผู้เรียน พบว่า มีสถานศึกษาเพียงร้อยละ 11.1 ที่มีผลการประเมิน
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อยู่ในระดับดี และภาพรวมของการประเมินการจัดการศึกษาในมาตรฐานดังกล่าวอยู่ในระดับพอใช้
เป็นส่วนใหญ่ (ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา, 2556)  
 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์เป็นสิ่งส าคัญและจะต้องเร่งพัฒนา                 
ซึ่งในการจัดการเรียนรู้นั้น ครูถือว่ามีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
ดังนั้นหากครูขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเองในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์แล้ว 
ครูก็จะไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนได้ วิธีการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือที่นิยมเรียกชื่อย่อกันโดยทั่วไปว่า PBL เป็นวิธีการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง               
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นวิธีการที่ส าคัญวิธีหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (วัลลี สัตยาศัย, 2547) การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มจากปัญหา โดยสร้างความรู้ใหม่จากกระบวนการ
ท างานกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญต่อผู้เรียน                 
ตัวปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ จากการลงมือศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ                
ของนักเรียนเองท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์              
หาองค์ประกอบต่าง ๆ ของสถานการณ์ แล้วน าไปสู่การศึกษาค้นคว้าร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้อง   
จนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ จนเกิดความเข้าใจ ผู้เรียน
ได้รวบรวมความรู้มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์นั้น ๆ ซึ่งช่วยให้นักเรียนมีความเข้า ใจในเนื้อหา                
มากยิ่งขึ้น (สุปรียา วงษ์ตระหง่าน, 2545) ครูผู้ที่เป็นแรงผลักส าคัญในการจัดการศึกษา จึงต้องมี
ความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในโลกแห่งความเป็นจริง
บริบทของการเรียนรู้เป็น การค้นคว้าด้วยตนเองโดยให้นักเรียนช่วยกันคิดแก้ปัญหา ผู้เรียนมีบทบาท
ในการแสวงหาความรู้ และผู้สอนเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือในการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 
ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขากลุ่มสาระที่ตนศึกษาด้วย 
ดังนั้น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานที่ต้องอาศัยความเข้าใจ
และการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก (วัลลี สัตยาศัย, 2547) ครูผู้สอน ควรพัฒนาตนเองโดยศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง เข้ารับการอบรมหรือศึกษาต่อ เปลี่ยนบทบาทตนเองจากผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า และ
อ านวยความสะดวก และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยน าวิธีการ ที่ได้ผลดีมาแบ่งปันกับเพ่ือนครู                  
(กันตวรรณ มีสมสาร, 2560)  
 จากสภาพปัญหาและเหตุผลจ าเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงตระหนักและมีความสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับโปรแกรมเสริมสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเส ริมทักษะ              
การคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 เพ่ือให้ครู
เสริมสร้างพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนกับนักเรียนซึ่งสามารถน าไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ และน าผลการวิจัยที่ได้มา
ปรับปรุงเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการโปรแกรมเสริมสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 21 อย่างต่อเนื่องต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 
 2. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน                  
เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร คือ ครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
ปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด 56 โรงเรียน จ านวน 2,359 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ปีการศึกษา 2560 โดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของทาโร ยามาเน (อัจฉราวรรณ งามญาณ, 2554 อ้างถึง Yamane, 1973) และใช้เทคนิคการสุ่ม
แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใช้วิธีการดังนี้  
  2.1 ผู้วิจัยใช้ประชากรจากโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 21  โดยแบ่งกลุ่มประชากรขนาดของโรงเรียน โดยอ้างอิงจากข้อมูลจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 3 โรงเรียน โรงเรียน
ขนาดใหญ่ 6 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 15 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 32 โรงเรียน 
  2.2 สุ่มเพ่ือก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ขั้นที่ 1 หาร้อยละของประชากรแยกตามขนาด
โรงเรียน ขั้นที่ 2 ค านวณกลุ่มตัวอย่าง โดยค านวณจากร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามขนาด
โรงเรียน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 342 คน  
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) สอบถาม เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบที่ก าหนดไว้ให้เป็นตัวเลือก (Force Choice) และ
แบบสอบถามแบบมาตราส่วน (Rating Scale) สอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยจ าแนกข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert Type) จ านวน 36 ข้อ แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านก าหนดปัญหา               
(6 ข้อ) ด้านท าความเข้าใจกับปัญหา (6 ข้อ) ด้านด าเนินการศึกษาค้นคว้า (6 ข้อ) ด้านสังเคราะห์
ความรู้ (6 ข้อ) ด้านสรุปและประเมินค่าของค าตอบ (6 ข้อ) และด้านน าเสนอและประเมินผลงาน                
(6 ข้อ) 
 2. แบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 คือ แบบสอบถามชนิดประมาณค่า 5 ระดับ 
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 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
  2. ร่างแบบสอบถามโดยใช้ประเด็นขององค์ประกอบที่ได้จากผลการศึกษา มาเป็นกรอบ
การสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย ได้ข้อค าถามเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบและให้ค าแนะน า  
  4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะแล้วน าแบบสอบถาม                  
ที่ปรับปรุงแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความตรงเชิงโครงสร้าง 
ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ ใช้เทคนิค IOC (Index of Item-Objective Congruence) หรือดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม ได้ค่าความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ
ประกอบด้วยด้านการบริหารการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการวิจัย ประเมินผล จ านวน
รวม 5 คน ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ และครู ช านาญการพิเศษ คุณสมบัติ
ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป จ านวน 5 คน 
 5. ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  และแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 21 ที่ไม่ใช่โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
 6. การตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามฉบับร่างที่ผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงและการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) โดยใช้สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรสัน โดยพิจารณาจาก ค่าความสัมพันธ์จากคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
(Item Total Correlation) ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของสภาพปัจจุบันอยู่ระหว่าง 0.267-0.743 
และสภาพที่พึงประสงค์อยู่ระหว่าง 0.604 -0.835   
 7. การตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น ผู้วิจัยได้น าข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ไป
หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับตามวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ Alpha 
Coefficient) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของสภาพปัจจุบันเท่ากับ .942  และสภาพที่พึงประสงค์
เท่ากับ .974   
 8. หลังการทดลองใช้เครื่องมือ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง 
เพ่ือขอค าแนะน าก่อนจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง เพ่ือน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป 
 ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 
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 1. ศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบของโปรแกรม และการพัฒนาโปรแกรม         
 2. ก าหนดประเด็นส าคัญที่จะประเมิน คือ องค์ประกอบโปรแกรมประกอบด้วย             
1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 4) การด าเนินการ และ 5) การประเมินผล น ามาเขียนค าถาม
ให้ครอบคลุมประเด็นทุกประเด็น          
             3. น าแบบโปรแกรมเสริมสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 ที่สร้างขึ้นไปให้คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ของส านวนภาษา 
และปรับปรุงตามค าแนะน า        
  4. น าแบบประเมินโปรแกรมเสริมสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาความ เหมาะสม และความชัดเจนของ   
ข้อค าถาม ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยวิธีการตรวจสอบ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
โดยใช้เทคนิค IOC ได้ค่าความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 1. ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล               
จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือขออนุญาตขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล              
จากกลุ่มตัวอย่าง ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จ านวน 28 โรงเรียน  
จาก 56 โรงเรียน โดยใช้วิธีเลือกโรงเรียนตามสัดส่วนขนาดโรงเรียนและการก าหนดกลุ่มตัวอย่างไว้ 
 2. ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม พร้อมส่งแบบสอบถามถึง
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ทางไปรษณีย์ และจัดส่งด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยจัดเตรียมซองติดแสตมป์         
จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัยใส่ซอง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการส่งแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์              
โดยประสานทางโทรศัพท์ด้วยตนเอง  
 3. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพ่ือน าไปวิเคราะห์และแปรผล
ข้อมูลต่อไป 
 ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 
 ผู้วิจัยน าแบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และร่างโปรแกรมเสริมสร้างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัด
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการประสานกับผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 1. การจัดกระท าข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
  1.1 ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา 
   1.2 ก าหนดรหัส ให้คะแนน และบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  2.1 ป้อนคะแนนเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ระดับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
 2.2 วิเคราะห์ร้อยละของวิธีการเสริมสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา  
เป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21    
  2.3 การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) โดยน าข้อมูลผล
การศึกษา สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ และวิธีเสริมสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มาหาค่าดัชนีความต้องการจ า เป็น (Priority Needs Index)            
เพ่ือจัดล าดับความต้องการจ าเป็น 
 2.4  น าผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นการเสริมสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงาน                   
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ไปออกแบบร่างโปรแกรมเสริมสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงาน             
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21   
 ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา             
เป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 
 น าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินโปรแกรม มาตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์                      
ในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นน าข้อมูลมาประมวลผลทางสถิติ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ระดับความคิดเห็น
ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และ                
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาระดับคะแนนความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ที่มี
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ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไป ซึ่งแสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นชอบให้สามารถน าโปรแกรมที่สร้างไป
ใช้งานได ้(บุญชม  ศรีสะอาด, 2554) 
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีสถิติที่ใช้ ดังนี้ 1) สถิติ พ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ                      
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2)  สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ
ของแบบสอบถาม โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ตามวิธี  Item Total 
Correlation (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้                 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)  
และการวิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น (Modified Priority Needs Index : PNImodified) 
(สุวิมล ว่องวาณิช, 2548) 
 ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 ใช้สถิติในการวิจัย ดังนี้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค านวณจากสูตรของ อรนุช              
ศรีสะอาด (อรนุช ศรีสะอาด และคณะ, 2558) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.19) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน สภาพที่พึงประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.59) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน                      
ดังแสดงผลในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา             
เป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่             
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ตามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ โดยส่วนรวม             
และเป็นรายด้าน 

 
องค์ประกอบการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 

สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 

1. ด้านก าหนดปัญหา 3.16 0.76 ปานกลาง 4.55 0.51 มากที่สุด 
2. ด้านท าความเข้าใจกับปัญหา 3.15 0.78 ปานกลาง 4.56 0.51 มากที่สุด 
3. ด้านด าเนินการศึกษาค้นคว้า 3.24 0.75 ปานกลาง 4.62 0.49 มากที่สุด 
4. ด้านสังเคราะห์ความรู้ 3.14 0.78 ปานกลาง 4.58 0.51 มากที่สุด 
5. ด้านสรุปและประเมินค่า                  

ของค าตอบ 3.24 0.72 ปานกลาง 4.62 0.50 มากที่สุด 
6. ด้านน าเสนอและประเมินผลงาน 3.22 0.76 ปานกลาง 4.61 0.50 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.19 0.76 ปานกลาง 4.59 0.50 มากที่สุด 
 

 ผลการศึกษาล าดับความต้องการจ าเป็นการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการจัดกิจกรรม               
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรียงล าดับตามความต้องการจ าเป็นจากมาก       
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสังเคราะห์ความรู้  ด้านท าความเข้าใจกับปัญหา  ด้านก าหนดปัญหา โดยมี
ล าดับความต้องการจ าเป็นเท่ากันในล าดับสุดท้าย คือ ด้านด าเนินการศึกษาค้นคว้า ด้านสรุปและ
ประเมินค่าของค าตอบ ด้านน าเสนอและประเมินผลงาน ดังแสดงผลในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ และค่าเฉลี่ยดัชนีความต้องการปรับปรุง 
และล าดับความต้องการจ าเป็นโดยรวม 

 
องค์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ค่าเฉลี่ย
สภาพ

ปัจจุบัน 

ค่าเฉลี่ย
สภาพที่ 

พึงประสงค์ 

ดัชนี 
ความต้องการ

จ าเป็น 
ล าดับ 

 1. ด้านก าหนดปัญหา 
 2. ด้านท าความเข้าใจกับปัญหา 
 3. ด้านด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
 4. ด้านสังเคราะห์ความรู้ 
 5. ด้านสรุปและประเมินค่าของค าตอบ 
 6. ด้านน าเสนอและประเมินผลงาน 

3.16 
3.15 
3.24 
3.14 
3.24 
3.22 

4.55 
4.56 
4.62 
4.58 
4.62 
4.61 

0.44 
0.45 
0.43 
0.46 
0.43 
0.43 

3 
2 
4 
1 
4 
4 

 
 2. ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 1) หลักการของโปรแกรม 2) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 3) เนื้อหา 
4) วิธีการด าเนินการ และ 5) การประเมินผล  ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ของ
โปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรม พบว่า มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด มีความเป็นไปได้ 
ระดับมากท่ีสุด ดังแสดงผลในตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้               

องค์ประกอบของโปรแกรมเสริมสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน               
เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่               
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน 

 

 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 
1. หลักการของโปรแกรม 4.70 0.50 มากที่สุด 4.50 0.50 มากที่สุด 
2. วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4.50 0.55 มากที่สุด 4.50 0.50 มากที่สุด 
3. เนื้อหาของโปรแกรม 4.20 0.63 มาก 4.37 0.51 มาก 
4. วิธีด าเนินการของโปรแกรม 4.38 0.61 มาก 4.57 0.51 มากที่สุด 
5. การประเมินผล 4.51 0.55 มากที่สุด 4.54 0.52 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.51 0.55 มากที่สุด 4.54 0.52 มากที่สุด 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 สภาพปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะ                     
การคิดวิเคราะห์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน                   
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสภาพที่พึงประสงค์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน                 
เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และผลการศึกษาล าดับความต้องการจ าเป็นในโปรแกรมเสริมสร้าง                   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรียงล าดับตามความต้องการ
จ าเป็นจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสังเคราะห์ความรู้ ด้านท าความเข้าใจกับปัญหา ด้านก าหนด
ปัญหา ด้านด าเนินการศึกษาค้นคว้า ด้านสรุปและประเมินค่าของค าตอบ และด้านน าเสนอและ
ประเมินผลงาน สรุปความเห็นผู้ร่วมจากผลวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลฉัตร กล่อมอ่ิม (2560) 
ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหา                
เป็นฐาน รายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีลักษณะส าคัญโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง                  
ของการเรียนรู้อย่างแท้จริง แล้วจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก   
หรือผู้ให้ค าแนะน า ซึ่งครูจะใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น ให้เกิดการเรียนรู้ ลักษณะของปัญหาที่น ามาใช้
นั้นต้องมีลักษณะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน มีวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลาย อาจมีค าตอบได้                      
หลายค าตอบ ได้แก่ 1) ก าหนดปัญหา 2) ท าความเข้าใจปัญหา 3) ด าเนินการศึกษาค้นคว้า                       
4) สังเคราะห์ความรู้ 5) สรุปและประเมินค่าของค าตอบ 6) น าเสนอและประเมินผลงาน โดยผู้เรียน
เป็นผู้แก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ ด้วยตนเอง การวัดและประเมินผล ใช้การประเมินผล
จากสถานการณ์จริง ดูจากความสามารถในการปฏิบัติของผู้เรียนในขณะท ากิ จกรรมการเรียนรู้                 
และพิจารณาจากผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้และจากผลการศึกษาดังกล่าวจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง                  
ที่จะต้องมีการเสริมสร้างการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จึงมีความเหมาะสม เป็นกลยุทธ์                
ที่มีประสิทธิภาพในการใช้ในห้องเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักเรียน สามารถ
ช่วยนักเรียนที่มีปัญหาด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ การศึกษาในอนาคตจึงควรน าการเรียนรู้                 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และงานวิจัยของ วิเชียร สุวรรณโชคอิสาน 
(2559) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียน              
วิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหา               
เป็นฐาน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้               
แบบปัญหาเป็นฐานและแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียน
วิชาประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมที่จะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์
และเจตคติที่ดีต่อการเรียน ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้ครูน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
ต่อไป 
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 ผลการพัฒนาได้โปรแกรมเสริมสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน               
เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม และข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ได้โปรแกรมที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 โปรแกรมเสริมสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยใช้วิธีการ
พัฒนาแบบผสมผสาน ประกอบด้วย ครูผู้สอนศึกษาด้วยตนเอง การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้ง การบูรณาการแบบสอดแทรกการปฏิบัติงาน ซึ่งโปรแกรมประกอบด้วย
องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการด าเนินการ และการประเมินผล 
ส่วนที่ 2 คู่มือการใช้โปรแกรมเสริมสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 เนื้อหาโปรแกรม ส่วนที่ 3 การด าเนินการ และ
ส่วนที่ 4 การวัดและประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศักดิ์ดา ค าโส (2557) ที่พบว่า                    
องค์ประกอบของโปรแกรม  ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 4) วิธีด าเนินการ 
5) การประเมินผลโปรแกรม และงานวิจัยของ พิมพิกา จันทไชย (2558) ที่พบว่าองค์ประกอบ                 
ของโปรแกรม มี 6 องค์ประกอบ คือ 1) ความส าคัญของโปรแกรม 2) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม              
3) วิธีการพัฒนา 4) โครงสร้างของโปรแกรม 5) เนื้อหาและสาระส าคัญของโปรแกรม 6) การประเมินผล  
และผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ของคู่มือการใช้โปรแกรม                   
โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด มีความเป็นไปได้ ระดับมากที่สุด ในการสร้าง
โปรแกรมเสริมสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไปในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ควรมีการนิเทศภายในให้สม่ าเสมอ 
เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสามารถน าผลที่ได้จากการเข้ารับการพัฒนา 
ด้วยโปรแกรมเสริมสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ ส าหรับสถานศึกษา ไปจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.2 การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน เพราะจะได้น าความรู้ ประสบการณ์ 
ที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้จริงและจะได้มีช่วงเวลาในการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มปีระสิทธิภาพ 
  1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าไปบริหารจัดการและ                     
น าโปรแกรมการเสริมสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะ               
การคิดวิเคราะห์ ทั้ง 6 ด้าน ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา 
                2.2 ควรศึกษาแนวทางพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อ เครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
    2.3 ควรมีการศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์หลังจากการน าโปรแกรมเสริมสร้างการจัดกิจกรรม   
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 ไปใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
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การพัฒนาทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ 
ในรายวิชาพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ                           
10 วิธีคิด ในรายวิชาพระพุทธศาสนา 2) ประเมินทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด                      
3) หาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ 4) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน               
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการและ                
5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยเป็นนักเรียน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี จ านวน 29 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ ในรายวิชา
พระพุทธศาสนา มีคุณภาพอยู่ ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.51) 2) แบบประเมินทักษะการคิด                      
แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด ม ีค ่าด ัชน ีความสอดคล้องตั ้งแต ่ 0.67-1.00 3) แบบทดสอบ                 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาพระพุทธศาสนา มีค่าความยากง่าย  (p) ระหว่าง 0.26-0.80 
และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20-0.50 ซึ่งแบบทดสอบชุดนี้ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91  4) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบโยนิโสมนสิการ               
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.72 และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าดัชนีประสิทธิผล               
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด              
ในรายวิชาพระพุทธศาสนา ได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด จ านวน 
9 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 26 แผน 2) ผลการประเมินทักษะการคิด 
แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด ในรายวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี                   
ได้คะแนนเฉลี่ย  2.60-3.00  3) ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
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แบบโยนิโสมนสิการมีค่าเท่ากับ 0.75 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 75 
4) ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม และ 5 ) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้  
แบบโยนิโสมนสิการ ในรายวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด              
( X  = 4.58) 
 
ค าส าคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้  โยนิโสมนสิการ  ทักษะการคิด 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this study were 1) to develop learning activities through 1 0 
thinking skills based on Yonisomanasikan in Buddhism subject 2) to evaluate 10 thinking 
skills based on Yonisomanasikan 3) to investigate the effectiveness index through 
Yonisomanasikan learning activities 4) to study the achievement of the Grade 12 
students through Yonisomanasikan learning activities and 5) to study the satisfaction of 
the students towards Yonisomanasikan learning activities. The sample of this study was 
29 students of Grade 12 who were studying at Muaklek Wittaya School, Saraburi Province 
in the first semester of the academic year 2018, based on cluster sampling. The research 
instrument were 1) 9 learning units with 10 Yonisomanasikan thinking activities at the 
highest level with mean scores 4.51 2) 10 Yonisomanasikan thinking evaluation from 10 
Yonisomanasikan thinking skill evaluation based on the consistency of 0.67-1.00 3) the 
students’ learning achievement test in Buddhism subject with the difficulty (p) from 
0.26-0.80 with discrimination (r) from 0.20-0.50 validity and the reliability was 0.91 4) the 
questionnaire for the students’ satisfaction towards Yonisomanasikan learning activities 
is reliability at 0.72. The statistics used for analyzing the collected data were the 
effectiveness index, percentage, mean, and standard deviation. 
 The research found that 1) the result of development learning activities  
through 10 Yonisomanasikan thinking skill in Buddhism subject completed  9 learning 
units with 26 lesson plans  2) the 10 Yonisomanasikan thinking skills evaluation in 
Buddhism subject, most of the students had good level ability mean score at 2.60-
3.00 3) the effective index of Yonisomanasikan learning activities was 0.75 indicated 
that students’ knowledge development increased 75 percent  4) most of students‘ 
learning achievement was in the best level and 5) the students’ satisfaction towards 
Yonisomanasikan learning activities as a whole was at the highest level ( X  = 4.58) 
 
Keywords: Learning Activities, Yonisomanasikan, Thinking Skills 
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บทน า 
 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน นอกจากต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ                        
ในเนื้อหาในรายวิชา ตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว ยังมีความจ าเป็นที่ต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการคิดที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิต และประยุกต์ใช้ทักษะการคิดในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจ าวัน โดยสามารถจัดการปัญหาในสถานการณ์ต่าง   ได้อย่างเหมาะสม วรธาร ทัดแก้ว 
(2561) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า การสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นให้
นักเรียนท่องจ า เพ่ือการสอบเท่านั้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะด าเนินการปฏิรูป                   
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากต้องการให้เด็กเกิดกระบวนการคิดในหลาย   ทักษะ ดังนั้น        
การสอนพระพุทธศาสนาจ าเป็นต้องเน้นทักษะกระบวนการคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้                         
ซึ่งสอดคล้องกับ เดลินิวส์ออนไลน์ (2555) แนวทางการจัดการศึกษาของไทยที่เน้นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในลักษณะให้เด็กท่องจ าองค์ความรู้เป็นพ้ืนฐาน  โดยไม่มีการต่อยอดองค์ความรู้ไปใช้                    
ในการพัฒนาทักษะการคิด ผู้เรียนจึงขาดทักษะการคิดเป็นท าเป็น และแก้ปัญหาได้ ท าให้ผู้เรียน                
ไม่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตจริงได้ การจัดการเรียนการสอนขาดคุณภาพ เนื่องจาก
ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาปัญญาอย่างแท้จริง  และที่ส าคัญ พระมหาจ าลอง พรมแสน (2545)                
กล่าวว่า ปัญหาส าคัญ ที่ท าให้การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนส่วนใหญ่
ไม่ประสบความส าเร็จนั้น มีสาเหตุมาจากครูใช้วิธีการสอนวิชาพระพุทธศาสนา  ด้วยการถ่ายทอด
ความรู้เพียงอย่างเดียว ไม่มีการน าข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกทักษะการคิด 
เนื่องจากครูขาดความรู้และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งส่งผลให้ผู้เรี ยน            
ขาดทักษะและประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์  
 ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษา                 
ปีที่ 6 ของโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สอนนั้น พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่               
ไม่สนใจการเรียน เนื่องจากผู้วิจัยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ยึดเนื้อหาและหนังสือเรียนเป็นหลัก  
เน้นการท่องจ าเป็นส่วนใหญ่ และขาดการฝึกทักษะการคิด นักเรียนจึงเบื่อหน่ายในการเรียน ปัญหา
ดังกล่าว เป็นปัจจัยส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้  ในรายวิชาพระพุทธศาสนา และ                  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยในภาพรวม ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมผู้เรียนให้ทันต่อการเรียนรู้              
ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับการศึกษาอย่างสมบูรณ์  ทั้งในด้านความรอบรู้และ
ความสามารถในการฝึกทักษะการคิด คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง   ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมนั้น ครูผู้สอนควรมีบทบาทส าคัญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  และ                 
บ่มเพาะประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้ เรียนอย่างเป็นกระบวนการ  โดยไม่ปล่อยให้พัฒนาการ                    
ด้านการคิดในตัวผู้เรียนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ในโอกาสต่าง   เท่านั้น วิธีการส าคัญที่จะช่วยให้
ผู้เรียนคิดเป็น ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการคิดในรายวิชาพระพุทธศาสนาก็คือ  วิธีคิด               
“แบบโยนิโสมนสิการ” ซึ่งสุคนธ์ สินธพานนท์ (2550) กล่าวว่า โยนิโสมนสิการ เป็นวิธีคิดตามแนว
พุทธธรรม โดยพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ท่านให้ความหมายของโยนิโสมนสิการไว้ว่า “เป็นการคิด
อย่างถูกวิธีคิดอย่างมีระบบ คิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง และเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการสร้างปัญญา                  
ที่บริสุทธิ์ เป็นอิสระ ท าให้ทุกคนช่วยตนเองได้ และน าไปสู่จุดหมายของพุทธธรรมอย่างแท้จริง” และ
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สอดคล้องกับพระธรรมปิฎก (2543) เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การพัฒนาทักษะการคิด แบบโยนิโส
มนสิการ ตามหลักพุทธธรรม สามารถน าไปใช้ในการจัดการศึกษา เพ่ือการพัฒนาทักษะการคิดและ
พัฒนาปัญญาได้อย่างสมบูรณ์  
 ดังนั้น ครูควรมีบทบาทส าคัญในการก าหนดเป้าหมายเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดให้เกิดขึ้น                    
ในตัวผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง   ได้อย่างถูกต้อง                       
และเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ ยืน ภู่วรวรรณ (2558) ทักษะการคิดส าคัญกว่าเนื้อหา ถ้าเราต้องการ                  
อภิวัตน์ผู้เรียนไปสู่อนาคตในศตวรรษที่ 21 ภายใต้ทักษะส าหรับอนาคตที่ส าคัญและน่าสนใจก็คือ 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแบบวิพากษ์ คิดแบบมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น และ               
ยังสอดคล้องกับ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์ (2554) กล่าวว่า ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะ
การคิดจะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น เรียนรู้ ท างาน แก้ปัญหา สื่อสาร และร่วมมือ
กันท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปตลอดชีวิต   
 จากเหตุผลทุกประการที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญ ในการสอน              
วิชาพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง จึงต้องการพัฒนาทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด ในรายวิชา
พระพุทธศาสนา เนื่องจากการพัฒนาทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด เป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ฝึกทักษะการคิดอย่างถูกวิธี คิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง และเป็นขั้นตอน               
โดยใช้ปัญญาเป็นฐานในการคิด ทั้งนี้ เพ่ือให้รายวิชาพระพุทธศาสนาเป็นรายวิชาที่น่าสนใจ  และ               
เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายและมีคุณค่าต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด ในรายวิชาพระพุทธศาสนา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี 
 2. เพ่ือประเมินทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด ในรายวิชาพระพุทธศาสนา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี 
 3. เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้  แบบโยนิโสมนสิการ  10 วิธีคิด              
ในรายวิชาพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัด
สระบุรี 
 4. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมวกเหล็ก
วิทยา จังหวัดสระบุรี ที่เรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด ในรายวิชา
พระพุทธศาสนา 
 5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้  แบบโยนิโสมนสิการ              
10 วิธีคิด ในรายวิชาพระพุทธศาสนา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากร คือนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561              
ของโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี จ านวน 170 คน 



Valaya Alongkorn Review  (Humanities and Social Science) 
Vol. 9 No. 2   May-August 2019                                                             
 

 

 112   
 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ของโรงเรียน
มวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 29 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด ในรายวิชาพระพุทธศาสนา 
จ านวน 9 หน่วยการเรียนรู้ ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51) 
 2. แบบประเมินทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.67-1.00 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาพระพุทธศาสนา มีค่าความยากง่าย 
(p) ระหว่าง 0.26-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20-0.50 ซึ่งแบบทดสอบชุดนี้ มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91  
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ                
10 วิธีคิด มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72  
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด ในรายวิชา
พระพุทธศาสนา ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนที่เป็นตัวอย่างในการวิจัย  คือ นักเรียน                     
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/5 ของโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา  จังหวัดสระบุรี ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1                         
ปีการศึกษา 2561  
 2. ผู้วิจัยประเมินทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด ในรายวิชาพระพุทธศาสนา
ของนักเรียนรายบุคคล จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ จ านวน 9 หน่วยการเรียนรู้ 
 3. เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนจ านวน 9 หน่วยการเรียนรู้แล้ว ด าเนินการทดสอบ                
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาพระพุทธศาสนา กับนักเรียนที่เป็นตัวอย่างในการทดลอง 
 4. ตรวจให้คะแนนจากการท าแบบทดสอบ และน าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ                   
ของนักเรียนที่เป็นตัวตัวอย่างในการทดลองมาวิเคราะห์ 
 5. น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้  แบบโยนิโสมนสิการ                           
ในรายวิชาพระพุทธศาสนา ที่ผ่านการตรวจสอบ และแก้ไขแล้ว ไปสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลเพ่ือพัฒนาส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นและปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องให้มี
ประสิทธิภาพ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                    
แบบโยนิโสมนสิการ และประเมินทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ โดยใช้แบบประเมินทักษะการคิด                      
แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด โดยหาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนรายบุคคลว่ามีทักษะการคิด 10 วิธีคิด 
อยู่ในระดับใดบ้าง และท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ และวิเคราะห์แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ  10 วิธีคิด ในรายวิชา
พระพุทธศาสนา โดยการหา ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ ได้แผนการจัดกิจกรรม                 
การเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด จ านวน 9 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย แผนการจัด               
การเรียนรู้ จ านวน 26 แผน คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) เรื่อง พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์               
แห่งการศึกษา 2) เรื่อง เหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา 3) เรื่อง การฝึกฝนตนเองไม่ให้ประมาท                   
4) เรื่อง พุทธประวัติ 5) เรื่อง ชาดก 6) เรื่อง ประวัติพุทธสาวก สาวิกา 7) เรื่อง ศาสนิกชนตัวอย่าง        
8) เรื่อง พระรัตนตรัย 9) เรื่อง ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) 10) เรื่อง สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 11) เรื่อง นิโรธ 
(ธรรมที่ควรบรรลุ) 12) เรื่อง มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 13) เรื่อง มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 14) เรื่อง 
พระไตรปิฎก 15) เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต 16) เรื่อง ค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนา 17) เรื่อง หน้าที่
ชาวพุทธ 18) เรื่อง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 19) เรื่อง หลักธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
20) เรื่อง การปฏิบัติตนในวันส าคัญและเทศกาลส าคัญทางศาสนา  21) เรื่อง การพัฒนาชีวิต                   
และพัฒนาจิตด้วยวิธีคิด แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด โดยใช้อาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นฐานในการคิด 
22) เรื่อง การบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน 4 23) เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยหลักพุทธศาสนา 24) เรื่อง 
ค่านิยม จริยธรรม เพ่ือสันติสุข 25) เรื่อง หลักธรรมเพ่ือสันติสุข และ 26) เรื่อง การอยู่ร่วมกัน                  
อย่างสันติสุข 
 2. ผลการประเมินทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด ของนักเรียนส่วนใหญ่    
อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 2.60-3.00 มีรายละเอียด ดังตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด 
 

ทักษะการคิด 
แบบโยนิโสมนสิการ 

ผลการประเมินทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ 
ระดับดี ระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ดี พอใช้ 
1. คุณค่าแท้ คุณค่าเทียม   29 100 - - 3.00 - 
2. ปลุกเร้าคุณธรรม 29 100 - - 3.00 - 
3. เป็นอยู่ในขณะ

ปัจจุบัน 25 86.21 4 13.79 3.00 2.00 
4. สามัญลักษณ์ 24 82.76 5 17.24 3.00 1.90 
5. อรรถธรรมสัมพันธ์ 27 93.11 2 6.89 2.96 1.85 
6. คุณโทษ ทางออก 26 89.65 3 10.35 2.95 1.91 
7. แยกแยะส่วนประกอบ 26 89.65 3 10.35 2.88 2.31 
8. อริยสัจ 24 82.67 5 17.24 2.86 1.72 
9. สืบสาวเหตุปัจจัย 26 89.60 3 10.35 2.75 1.82 
10. วิภัชชวาท 22 78.86 7 24.14 2.60 1.80 

 
 3. ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบโยนิโสมนสิการ                
10 วิธีคิด มีค่าเท่ากับ 0.75 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 75 
 4. ผลการศึกษาสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่มีระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์
ดีเยี่ยม โดยนักเรียนได้ระดับผลการเรียน 4 จ านวน 16 คน ระดับผลการเรียน 3.5 จ านวน 4 คน                  
ผลการเรียน 3 จ านวน 4 คน และผลการเรียน 2.5 จ านวน 5 คน 
 5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ 
อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผู้วิจัยพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด ในรายวิชาพระพุทธศาสนา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องจาก “โยนิโสมนสิการ” เป็นพุทธวิธีในการสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็น
มหาศาสดาเอกของโลก พระองค์ทรงใช้แล้วประสบความส าเร็จ สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนา                    
ได้ทั่วโลก “โยนิโสมนสิการ” จึงเป็นวิธีการเรียนรู้ โดยใช้ปัญญาเป็นฐานในการคิดอย่างแยบคาย 
สามารถน าไปใช้ได้กับทุกคนและทุกศาสนา “โยนิโสมนสิการ”เป็นวิธีคิดแบบไทย   ที่เป็นสากล 
ผู้วิจัยจึงน าวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาพระพุทธศาสนา 
โดยก าหนดรูปแบบในการฝึกทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิดขึ้นใหม่ ด้วยการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ อิงมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดดังนี้ 1) ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ ว่าผู้เรียน
ต้องรู้อะไร และท าอะไรได้ 2) ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยก าหนดขั้นตอนการฝึกทักษะการคิด     
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10 วิธีคิด ไว้อย่างชัดเจน และ 3) ก าหนดการวัดผลและประเมินผลตามตัวชี้วัดในการฝึกทักษะการคิด 
10 วิธีคิด และได้ก าหนดเป้าหมายในการฝึกทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด โดยมี
กระบวนการในการฝึกทักษะการคิดที่เป็นล าดับขั้นตอน  ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุผล และ                 
เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปัญญา อ.โพธิ์ทอง (2552) ได้ศึกษา             
การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล 
ด้วยวิธีการสอน แบบโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 
จังหวัดราชบุรี พบว่า การเรียนรู้เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง               
หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และนักเรียน            
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการสอน แบบโยนิโสมนสิการ อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปราโมทย์ อาจวิชัย (2553) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการสอน แบบโยนิโส
มนสิการ กับการใช้กิจกรรมการสอนตามคู่มือครู พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียน โดยใช้กิจกรรม
การสอน แบบโยนิโสมนสิการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนกลุ่มทดลองหลังจากเรียน โดยใช้
กิจกรรมการสอน แบบโยนิโสมนสิการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและมีการคิด                    
อย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการสอน  ตามคู่มือครู  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ในปัจจุบันทักษะการคิด  เป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาผู้ เรียนให้มีความพร้อม                     
ในการพัฒนาประเทศ โดยใช้นวัตกรรม ครูผู้สอนต้องพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรม ในยุค “ประเทศไทย 4.0” เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นชนพ้ืนเมืองดิจิทัล (Digital 
Native) ท าให้การเรียนการสอนแบบเก่าในห้องเรียนที่ใช้วิธีการท่องจ าเนื้อหา ตามแผนการสอน  
ตามกรอบหลักสูตร หรือท าโจทย์ ท าข้อสอบแบบเดิม จึงไม่เหมาะสมกับการศึกษาในยุคใหม่  
“Education 4.0.” ดังนั้น การศึกษายุคใหม่ต้องเน้นให้ผู้ เรียนแสวงหาการเรียนรู้ด้วยตนเอง                    
โดยสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดองค์ความรู้เดิม คิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม โดยใช้ทักษะการคิดเป็นฐานในการเรียนรู้ สรุปได้ว่า ทักษะ 
การคิดเป็นทักษะส าคัญที่มนุษย์ทุกคนใช้ในการด าเนินชีวิต  ถ้าคนในสังคมคิดเป็นย่อมแก้ปัญหา                 
ชีวิตได้ดี ดังนั้น ทักษะการคิดเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน และเป็นทักษะ                   
ที่สัมพันธ์กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การที่เด็กและเยาวชนจะมีทักษะการคิดขั้นสูงที่ซับซ้อนได้นั้น 
เด็กและเยาวชนต้องฝึกทักษะการคิดที่รู้จักเหตุผลในเบื้องต้น ซึ่งทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
10 วิธีคิด เป็นทักษะการคิดแบบไทย   ที่เป็นทักษะสากล และเป็นทักษะส าคัญส าหรับเด็กไทย                    
ในศตวรรษที่  21 ซึ่ ง  โกวิท  วรพิพัฒน์  (2554) แบ่ งประเภทการคิดไว้  3 ประเภทหลัก  คือ                          
1) คิดจินตนาการ 2) คิดอย่างมีเหตุผล เป็นกระบวนการคิดหลักทั่วไปทางการศึกษา จัดอยู่ในทักษะ
การคิดพ้ืนฐาน 4 ประการ แบบโยนิโสมนสิการ ได้แก่ 2.1) คิดอย่างมีจุดหมาย 2.2) คิดไปเป็นล าดับ
ขั้นตอนต่อเนื่อง 2.3) คิดด้วยหลักเหตุผล และ 2.4) คิดให้เกิดประโยชน์ ซึ่งในข้อ 2.3 “คิดด้วยหลัก
เหตุผล” เป็นทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด และ 3) คิดสร้างสรรค์ ด้วยเหตุนี้                      
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ทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด จึงเป็นทักษะการคิดที่เป็นสากลในศตวรรษที่ 21 ที่ควร
น าไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดของเด็กไทยในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  เหตุผลประการส าคัญที่ผู้ วิจัยพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  พัฒนาทักษะการคิด                    
แบบโยนิโสมนสิการ  เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ได้ก าหนดจุดหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ทักษะการคิด คือ มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิดการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และ 
มีทักษะชีวิต และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มุ่งให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ              
5 ประการ ข้อที่ 2 โดยให้ความส าคัญเรื่องความสามารถในการคิดเป็น คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้าง              
องค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  และข้อ                
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นการแก้ปัญหา และอุปสรรคต่าง   เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล เป็นต้น นอกจากนี้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด
เป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร  รวมถึง กระทรวงศึกษาธิการ (2559) 
ประกาศให้สถานศึกษา “โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา” ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษามาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (1.1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพัฒนาทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด เพ่ือตอบสนองเป้าหมาย
ในการจัดการศึกษาของประเทศไทย ดังที่กล่าวไว้แล้ว  
 2. ผลการประเมินทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด ในรายวิชาพระพุทธศาสนา                         
โดยใช้เกณฑ์ประเมินทักษะการคิดที่ชัดเจน ส่งผลให้การฝึกทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ                    
ในรายวิชาพระพุทธศาสนา บรรลุเป้าหมายของการคิด 10 วิธีคิด ได้อย่างเป็นระบบ และจาก                 
การประเมินทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมิน
ทักษะการคิดอยู่ในระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ย 2.60-3.00 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี
เยี่ยม ส่วนดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ มีค่าดัชนีประสิทธิผล 
(E.I.) เท่ากับ 0.75 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 75 
  ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ 
10 วิธีคิด เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี และสามารถพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนให้บรรลุเป้าหมาย 
ในการฝึกทักษะการคิด และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นนั้น เนื่องจากผู้วิจัย ได้สังเคราะห์                   
องค์ความรู้ และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ โดยก าหนดรูปแบบการฝึก
ทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิดขึ้นใหม่ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนและกระบวนการฝึก
ทักษะการคิด 10 วิธีคิดที่ชัดเจน ส่งผลให้การฝึกทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ เป็นเรื่องง่าย                 
ไม่ซับซ้อน นักเรียนสามารถ น าขั้นตอนการฝึกทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด ไปพัฒนา
ตนเองในการฝึกทักษะการคิดนอกเวลาเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้การฝึกทักษะการคิด 
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10 วิธีคิด ตอบสนองความต้องการ ของผู้เรียนได้อย่างสมบูรณ์ และท่ีส าคัญการก าหนดเกณฑ์ประเมิน
ทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิดนี้ นับเป็นหัวใจส าคัญที่ท าให้การฝึกทักษะการคิด                    
มีเป้าหมายที่ชัดเจนและบรรลุเป้าหมายในการฝึกทักษะการคิดตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ 
นาตยา ปิลันธนานนท์ และคณะ (2555) กล่าวไว้ว่า ทักษะการคิดขั้นสูง เป็นการคิดอย่างมีกระบวนการ 
ต้องมีขั้นตอนในการคิดเป็นล าดับไปสู่เป้าหมายของการคิดที่ต้องการ  การตั้งเป้าหมายในการคิด                
ในเรื่องนั้น ขณะนั้นไปเพ่ืออะไร จะท าให้เรารู้ว่า เราต้องคิดอะไรบ้างคิดอย่างไร และจะจัดล าดับ
ความคิดเหล่านั้นอย่างเป็นกระบวนการและเป็นขั้นตอนไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น               
ที่เป็นหัวใจส าคัญในการคิดขั้นสูงให้เป็นนั้นต้องรู้จักการ “ตั้งเป้าหมายในการคิด” กับสิ่งที่เป็นอยู่
ขณะนั้นให้ได้เสียก่อนหรือ“ตั้งเป้าหมายในการคิดเป็น” นั่นเอง   
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้  แบบโยนิโส
มนสิการ 10 วิธีคิด ในรายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัด
สระบุรี พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ 
ในรายวิชาพระพุทธศาสนา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากมีปัจจัยส าคัญที่ท าให้นักเรียน                
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ ก็คือ ผู้วิจัยออกแบบแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ในขั้นตอนต่าง   ของการพัฒนาทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ โดยการใช้ค าถาม
ส าคัญกระตุ้นให้นักเรียนฝึกทักษะการคิดจากสื่อการสอนต่าง    ที่ผู้วิจัยก าหนดให้ผู้เรียนฝึกคิด                 
จากรูปภาพ วีดีทัศน์ การ์ตูน เพลง ใช้สถานการณ์ เรื่องราว ที่สัมพันธ์กับเรื่องที่จะสอน ในขั้นตอนของ
การน าเข้าสู่บทเรียนและให้นักเรียนร่วมกันระดมสมอง อภิปราย ประเด็นที่จะศึกษา เป็นต้น และ
เทคนิคส าคัญในการฝึกทักษะการคิดให้ได้ผลนั้น ต้องฝึกทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด 
ซ้ า   หลาย   ครั้ง เพ่ือให้เกิดทักษะการคิดที่คงทน นอกจากนี้ ได้ใช้ผังกราฟฟิกเป็นส่วนหนึ่ง                  
ในการฝึกทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการด้วย ซึ่งสอดคล้องกับสมใจ  ภู่ภิรมย์ (2553) ที่ได้ศึกษา
ความสามารถด้านการคิดวิจารณญาณ และความพึงพอใจต่อวิธีสอนคิด แบบโยนิโสมนสิการ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา จังหวัดสงขลา ในการจัดการเรียนรู้ใช้วิธีคิด
เพ่ือแก้ปัญหา โดยใช้วิธีคิด 2 วิธีคิด ได้แก่ แบบคุณโทษและทางออก และแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม 
พบว่า 1) นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังการสอนคิด แบบโยนิโสมนสิการ
สูงกว่าก่อนการใช้วิธีสอนคิด แบบโยนิโสมนสิการ 2) นักเรียนมีความก้าวหน้าในการพัฒนาความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้วิธีสอนคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ และ             
การวิจัย ดังนี้ 
 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ พบว่า ระยะเวลาเรียนที่มีจ ากัด                
อาจเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การฝึกทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการไม่เป็นไปตามเป้าหมายครูผู้สอน
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ควรหาตัวอย่างการฝึกทักษะการคิดแบบต่าง   10 วิธีคิด ให้นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างสม่ าเสมอและ  
คอยให้ค าแนะน านักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเป็นช่องทาง                
ในการติดต่อ ปรึกษาหารือกัน เมื่อนักเรียนมีปัญหา และต้องการความช่วยเหลือในการฝึกทักษะการคิด
ในแต่ละวิธีคิด จะช่วยให้การคิดส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ 
 2. นักเรียนบางส่วนเคยชินกับการสอนแบบเดิม ครูเป็นผู้บอกความรู้ บรรยาย อธิบาย
ท่องจ าความรู้ เพียงอย่างเดียว  ไม่สามารถปรับตัวในการฝึกคิด ตามวิธีการฝึกทักษะการคิด                    
แบบโยนิโสมนสิการ ดังนั้น ครูผู้สอนควรแนะน านักเรียนให้คุ้นชินกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการฝึก
ทักษะการคิดแต่ละแบบ และควรชี้แนะ ติดตามนักเรียนกลุ่มนี้เป็นกรณีพิเศษ 
 3. การที่นักเรียนขาดเรียนบ่อย และเข้าเรียนไม่สม่ าเสมอ ท าให้การฝึกทักษะการคิด                   
ไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้การฝึกทักษะการคิดไม่บรรลุเป้าหมายของการคิดแต่ละวิธีคิด ผู้สอนควรเอาใจใส่
นักเรียนกลุ่มนี้เป็นพิเศษ ด้วยการสอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียน 
 4. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด ในส่วนของใบความรู้                  
ที่นักเรียนต้องศึกษาในชั่วโมงเรียนนั้น ครูผู้สอนควรให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองล่วงหน้า จะส่งผลดีให้
นักเรียนมีความรู้และเข้าใจความหมายและข้ันตอนการฝึกคิดในแต่ละวิธีคิดได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 5. การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน (Rubric) 
ผู้สอนต้องก าหนดระดับคุณภาพในการคิดแต่ละระดับให้ชัดเจน  และควรอธิบายระดับคุณภาพ       
ทุกระดับให้นักเรียนเข้าใจตรงกัน เพ่ือให้นักเรียนรู้และเข้าใจเป้าหมายที่ชัดเจน ว่าถ้าต้องการพัฒนา
ทักษะการคิดแบบใดให้ได้ในระดับดีนั้น ต้องฝึกทักษะนั้น   ถึงขั้นไหนบ้าง ซึ่งถ้านักเรียนเข้าใจ         
ตรงกันแล้ว จะส่งผลให้การฝึกทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด เป็นเรื่องง่าย 
 6. ในการฝึกทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด ถ้าจะให้ได้ผลดีและบรรลุเป้าหมาย
ในการฝึกให้นักเรียนคิดนั้น ครูผู้สอนต้องก าหนดเรื่อง ประเด็นต่าง   หรือสถานการณ์ต่าง                         
ที่สอดคล้องกับวิธีคิดในแต่ละวิธี เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ฝึกคิด ในการฝึกเด็กให้คิดเป็นนั้น ครูผู้สอนต้อง
ฝึกทักษะการคิดให้นักเรียนหลาย   ครั้ง หรือฝึกคิดซ้ า   หลาย   ครั้ง โดยฝึกทักษะการคิดในแต่ละ
วิธีคิดอย่างสม่ าเสมอจะท าให้นักเรียนคิดได้คล่องยิ่งขึ้น และจะท าให้การฝึกคิด 10 วิธี บรรลุเป้าหมาย
ในการคิดได้อย่างรวดเร็ว 
 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การฝึกทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิดนี้ เป็นทักษะการคิดส าคัญที่เป็น                      
ทักษะสากล เพ่ือให้การฝึกทักษะการคิดได้ผลดีนั้น ต้องท าทั้งระดับชั้น และทุกวิชาที่เด็กในระดับชั้น
นั้น   ได้เรียนรู้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดทักษะการคิดอย่างต่อเนื่องในรายวิชาต่าง   และเพ่ือให้การฝึกคิด
เป็นเรื่องง่าย และเพ่ือให้นักเรียนได้ประสบการณ์การคิดที่หลากหลาย จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ของครูทั้งโรงเรียน  
 2. การฝึกทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด สามารถน าไปใช้ในกิจกรรมอ่ืน                    
ได้เช่นกัน อาทิ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ หรือใช้ในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในการเข้าฐานต่าง                 
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการฝึกทักษะการคิดของเด็กไทยทั้งระบบ 
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 3. จากผลการประเมินทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด พบว่า นักเรียนบางส่วน
ยังไม่บรรลุเป้าหมายในการฝึกทักษะการคิด ด้วยเหตุผลนานาประการที่กล่าวมานั้น ในการพัฒนา
นักเรียน ในภาพรวม ควรจะเน้นการพัฒนาหรือฝึกทักษะการคิดในรายวิชาต่าง   ในบริบทที่ต่างกัน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนและให้นักเรียนทั้งระบบได้ฝึกคิดอย่างเป็นกระบวนการ  
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาทักษะการคิด ในระดับต่าง   อย่างกว้างขวาง 
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มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

สุคนธ์ สินธพานนท์.  (2550).  สุดยอดวิธีสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ:                     
ไทยร่มเกล้า.            
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แนวทางการส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล  
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสถานภาพของบุคลากรในองค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง 2) ค้นหาแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง 3) ประเมินผล                
การส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพัทลุง และ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
กับแนวทางส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในองค์กรดังกล่าว การท าวิจัยเรื่องนี้
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยการท าวิจัยแบบอาศัยข้อมูลทั้งทุติยภูมิและปฐมภูมิ แล้วจึงวิเคราะห์ข้อมูล
ทุติยภูมิ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง 936 คน ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารขององค์กร               
จ านวน 19 คน 
 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่ที่ตอบ
แบบสอบถามและให้สัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเพศหญิง มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป และบุคลากร  
ที่ท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท างานโดยมีแนวทางการส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรม
และหลักธรรมาภิบาลสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
อยู่ในระดับมาก ส าหรับการสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ     
 
 

____________________________________ 
1หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
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แนวทางส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล พบว่ามีความสัมพันธ์ดี และได้พัฒนา
หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล มาปฏิบัติท าให้มีพฤติกรรมการท างานที่ดี ถูกต้อง             
และยุติธรรม 

 
ค าส าคัญ: หลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล 

 
ABSTRACT 

 The purposes of the research were to: 1) study the pattern of personnel 
working of local administrative organization in Phattalung province, 2) search for  
promotion development on virtual, morality, and good governance of such organization, 
3)  evaluate the promotion working on virtual, morality and good governance, and              
4) study the relationship of personnel working in  local  administrative  organization  in  
Phattalung province with the guide line promotion on virtual, morality and good 
governance. The researcher set up the method of study for data collection and 
analyzing by using data from secondary data with sampling group of 936 persons and 
primary data from interviewing 19 administrative persons in such organization. 
 As the result, this study found that most of personnel working in local 
administrative organization in Phattalung province were females with bachelor degree 
level. For personnel working in this organization, they applied and promoted virtual 
and good governance which consistent with the three year development strategies of 
the organization in high level and the research also found that the effective relationship 
of personnel working in the organization complying with morality and good governance 
was so good in behavior, right action and fairness. 
 
Keywords: Virtual, Morality, Good Governance Principle 
 
บทน า 
 จังหวัดพัทลุงเป็น 1 ใน 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ยาวนาน มีพ้ืนที่ 3,424,473 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็นการปกครองส่วนภูมิภาคจ านวน  
11 อ าเภอ 65 ต าบล และ 670 หมู่บ้าน กับการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแบ่งเป็น 1 เทศบาลเมือง              
8 เทศบาลต าบล และ 64 องค์การบริหารส่วนต าบล  รวมพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เหล่านั้น จ านวน 3,303 คน ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบดังกล่าวจะมีลักษณะของ
โครงสร้างทางการบริหารหรือฝ่ายบริหาร และทางนิติบัญญัติหรือฝ่ายนิติบัญญัติที่คล้ายคลึ งกันหรือ
อาจกล่าวได้ว่าเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันเฉพาะขอบเขตของอ านาจหน้าที่ของแต่ละรูปแบบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ (เอกภพ กองศรีมา, 2553) ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาพ้ืนที่ 
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ที่รับผิดชอบของแต่ละองค์กรจะถูกก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาสามปีหรือยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปี
ของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ภายใต้ 8 ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเรียนรู้ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา ยุทธศาสตร์
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุดท้ายยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
การจัดการที่ดี (ฝ่ายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ, ม.ป.ป.) ซึ่งแต่ละยุทธศาสตร์                 
จะมีกิจกรรมหรือโครงการที่จะท าในแต่ละปีต้องขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินการจากสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ 
 ส าหรับแนวทางการปฏิบัติจะเป็นหน้าที่ของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
ทุกรูปแบบ ทุกระดับ ตั้งแต่ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนายกองค์การบริหารของแต่ละองค์กร และ                
ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ๆ ไปจนถึง                         
ฝ่ายข้าราชการประจ าหรือส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะฉะนั้นการศึกษาสถานภาพ
ของกลุ่มบุคคลดังกล่าวจะท าให้การค้นหาแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม  
จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล พร้อมกับการประเมินผลการส่งเสริมและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ค าตอบที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไ ข
การปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสถานภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด
พัทลุง 
 2. เพ่ือค้นหาแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานตามคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง 
 3. เพ่ือประเมินผลการส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง 
 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พัทลุง กับแนวทางการส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากรที่เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง คือ 1 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด (อบจ.) 1 เทศบาลเมือง (ทม.) 8 เทศบาลต าบล (ทบ.) และ 64 องค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) จ านวนรวม 3,303 คน 
 2. น าจ านวนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัทลุงทั้งหมด ไปค านวณหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรที่เป็นตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane (Yamane, 1973) อาจเกิด                   
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ค่าของความคลาดเคลื่อนได้ บวก-ลบ ร้อยละ 5 แต่ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมตัวอย่างได้จริง 396  
ตัวอย่าง (คน) จึงท าให้มีค่าของระดับความเชื่อมั่นสูงขึ้น 
 3. ประชากรที่เป็นบุคลากรซึ่งท าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และสมัครใจจากองค์การบริหารส่วนต าบล              
2 คน เทศบาลต าบล และเทศบาลเมือง 2 คน และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 15 คน รวม 19 คน 
 
 เครื่องมือในการด าเนินการวิจัย 
 1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 2. ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากผลการศึกษาข้อมูลในข้อ 1     
ซึ่งตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจน โดยก าหนดไว้ 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 เป็นคุณลักษณะทั่วไปของบุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยจัดเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ตามที่เป็นจริงของแต่ละบุคคลใน 5 ประการ คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และหน่วยงานที่สังกัด 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับแนวการส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรม และ                    
หลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ด้วยการแบ่งระดับความคิดเห็นของการวัดออกเป็น             
5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด   
  ตอนที่ 3 เป็นข้อคิดเห็นทั่วไป ซึ่งเป็นค าถามเปิดเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบได้
อย่างอิสระ 
  ส าหรับวิธีการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามนั้น ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ของจังหวัดพัทลุง   
จัดทีมผู้ช่วยนักวิจัยน าแบบสอบถามไปยื่นให้กลุ่มตัวอย่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
นั้น ๆ แล้ว รอรับแบบสอบถามกลับทันที ต่อจากนั้นส่งให้ผู้วิจัยที่กรุงเทพฯ ตรวจสอบและคัดเลือก
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ได ้จ านวน 396 ตัวอย่าง ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 
 3. ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดโครงสร้างของ             
ค าสัมภาษณ์ไว้อย่างชัดเจน แต่ได้เปิดไว้ส าหรับการซักถามไล่เรียง (Probe) เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ตอบได้ตรงกับวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน  ดังนั้น แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยจึงก าหนดโครงสร้างไว้              
2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 เป็นคุณลักษณ์ทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ตอนที่ 2 เป็นค าสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างของค าถามอย่างชัดเจนและเปิดโอกาสให้                   
ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถให้ข้อมูลได้อย่างอิสระ พร้อมกับประเด็นของการซักไซ้ไล่เรียงเพ่ิมเติมในแต่ละ
ประเด็นเพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 
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  วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้นผู้วิจัยได้ลงไปสัมภาษณ์ด้วยตนเองยังที่ท าการของแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ดังนั้น จึงสามารถซักไซ้ไล่เรียงประเด็นต่าง ๆ จนสามารถ
ตอบค าถามได้อย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ จ านวน 19 ตัวอย่างตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 
 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ด้านเนื้อหา จะเกี่ยวข้องกับแนวทางการส่งเสริม การประเมินผลและความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลที่ปรากฏตาม
โครงการต่าง ๆ ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง 
 2. ด้านประชากร ศึกษาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง คือ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  
3,303 คน แต่จะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการและเครื่องมือในการวิจัยข้างต้น 
 3. ด้านพื้นที่ ศึกษาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุงทั้งหมด 
 4. ด้านระยะเวลา ศึกษาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 - พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยน าไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ตามโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ  แล้วหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมกับการแปลผลตาม
ลักษณะของแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยค่าสูงสุด คือ ระดับ 5 
หรือเห็นด้วยมากที่สุด และน้อยที่สุด ระดับ 1 หรือเห็นด้วยน้อยที่สุด ตามล าดับ หลังจากนั้นน าไป
แปลความหมายตั้งเป็นเกณฑ์ค่าเฉลี่ย โดยก าหนดให้ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.50 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วย
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง เห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อย และค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ตามล าดับ 
 2. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยจะรวบรวมประเด็นส าคัญของเนื้อหาแต่ละข้อ
ของแต่ละตัวอย่าง ที่มีความใกล้เคียงกัน และตอบวัตถุประสงค์ไปจัดหมวดหมู่เป็นกลุ่มความคิ ด                 
แต่ละเรื่อง แล้วน าไปตีความวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ร่วมกับข้อมูลที่ได้มาจากวิธีการ
ของข้อ 1 และข้อมูลที่ได้มาจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ น าไปเป็นเหตุผลและ
อภิปรายผลหาข้อสรุปตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ได้ข้อสรุปว่า หลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นค าที่มีความหมาย
คล้ายกันหรือเหมือนกันจนอาจกล่าวได้ว่า สามารถเขียนรวมกันเป็น “คุณธรรมจริยธรรม” เพราะหมายถึง 
สภาพคุณงามความดี หรือกรอบของการประพฤติที่ดีงาม ถูกต้อง และมีความยุติธรรม ซึ่งเมื่อได้น าไป
เป็นหลักในการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจะเกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและสังคม ดังนั้น จึงจ าเป็นต้อง 
“ปลูก และ ปลุก” จิตส านึกให้เกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละคนอยู่เสมอ ส่วนหลักธรรมาภิบาลนั้น เป็น    
ส่วนหนึ่งของหลักในการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของคุณธรรม จริยธรรม และเป็นหลักการที่เป็นสากล  
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จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 6 ประการ คือ 1) ด้านหลักนิติธรรม 2) ด้านหลักคุณธรรม 3) ด้านหลัก
ความโปร่งใส 4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม 5) ด้านหลักส านึกรับผิดชอบ 6) ด้านหลักความคุ้มค่า              
โดยแต่ละด้านจะมีรายละเอียดแต่ละประเด็นที่น าไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้อย่างสม่ าเสมอ 
 ส่วนผลการศึกษาสถานภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
พัทลุง ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 นั้น พบว่า ข้อมูลที่มาจากแบบสอบถามมีจ านวนตัวอย่างทั้งหมด  
396 ตัวอย่าง มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุง คือ องค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) ร้อยละ 15.2 หรือ 60 คน เทศบาลต าบล / เมือง ร้อยละ 16.4 หรือจ านวน 65 คน และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ร้อยละ 68.4 หรือ จ านวน 271 คน และเมื่อจ าแนกตามเพศ 
พบว่า ผู้กรอกแบบสอบถามส่วนใหญ่เกินกึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง รองลงมา ร้อยละ 31.6 เป็นเพศชาย
และมีอายุระหว่าง 36-40 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 24.5 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31-35 ปี ร้อยละ 21.5 
และน้อยที่สุด มีอายุไม่เกิน 20 ปี ซึ่งไม่มีเลย นอกจากนั้น เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่า                
ร้อยละ 86.4 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก ซึ่งมาที่สุด และระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 
มีน้อยที่สุด ร้อยละ 1.0 หรือ จ าแนกกรณีตามประสบการณ์ในการท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่าง ๆ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 26.0 มีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี รองลงมา ร้อยละ 
23.5 มีประสบการณ์ในการท างาน 11-15 ปี และน้อยที่สุด ร้อยละ 5.1 มีประสบการณ์ในการท างาน 
26-30 ปี และ 30 ปีขึ้นไป ซึ่งจ านวนเท่ากัน ส่วนที่มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ทั้งหมด 19 ตัวอย่าง 
ซึ่งสังกัดฝ่ายบริหารงานบุคคลของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง พบว่า เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 52.6 และเพศชาย ร้อยละ 47.4 มีอายุระหว่าง 46-50 ปี ร้อยละ 26.3 มากที่สุด และ            
น้อยที่สุด คือ ไม่มีเลยที่ 41-45 ปีร้อยละ 15.8 นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับระดับการศึกษา                              
ซึ่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลทั้งหมดมีระดับการศึกษาทั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปทั้งหมด พร้อมกับประสบการณ์
สูงสุด 21-25 ปี ร้อยละ 36.58 รองลงมา มีประสบการณ์ 11-15 ปี กับ 26-30 ปี ร้อยละ 15.8 และ
น้อยที่สุด ไม่มีเลยในกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 6-10 ปีเต็ม 
 ส าหรับค าตอบวัตถุประสงค์ที่ 2 นั้น แนวทางการส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรม พบว่า  
มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด อยู่ในระดับมาก คือ 4.30 เรื่อง องค์กรได้ส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรีหรือวิชาชีพ รองลงมามีค่าเฉลี่ย 4.22             
ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน ในแนวทางที่องค์กรได้ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารและปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร และค่าเฉลี่ยที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ 3.26 แต่มีค่าระดับ
ความคิดเห็นปานกลาง เรื่อง องค์กรได้ส่งเสริมให้รางวัลแก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ได้สัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าประสงค์และผลงานส่วนที่เป็นแนวทางการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลพบว่า แนวทางที่องค์กร               
ได้ส่งเสริมให้มีหลักการบริหารที่เที่ยงธรรม สุดจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.01 
รองลงมา มีค่าเฉลี่ย 3.96 เกี่ยวกับแนวทางที่องค์กรได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีศีลธรรมและจริยธรรม             
ในการท างานและระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.75 เกี่ยวกับแนวทางที่องค์กรได้ส่งเสริมให้มีการค านึงถึง
การมีส่วนร่วมในการรับรู้ ตัดสินใจด าเนินการและประเมินผล ตลอดจนร่วมรับผลการตัดสินใจร่วมกัน
เป็นต้น 
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 ล าดับต่อมาเป็นค าตอบของวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 จากการประเมินผลการส่งเสริมหลัก
คุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง พบว่า  เห็นด้วยมากกับผลของ              
การประเมินการมีหลักคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงานในแต่ละองค์ กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง มีค่าเฉลี่ยรวม 3.88 และเกี่ยวกับการมีหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยรวม 3.87 ตามล าดับเช่นกัน สุดท้ายเป็น
ค าตอบของวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง กับแนวทางการส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
พบว่า แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปี                
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กร ทุกรูปแบบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้าร่วม
ปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน การหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่                
การส่งเสริมการท างานเป็นทีม การส่งเสริมยกย่องและสร้างแบบอย่างที่ดี ยึดถือปฏิบัติจนเกิด               
ความเคยชินและกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร และการศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมของ
โครงการทุกป ี
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาสถานภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
พัทลุง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล พร้อมกับ                
การประเมินผล และความสัมพันธ์ของบุคลากรกับการปฏิบัติงานตามหลักการดังกล่าว ล้วนแต่มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมากในด้านการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการมติ
คณะรัฐมนตรี การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การบริหารงานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
ของบุคลากรนั้นคงจะเกิดจากข้อค้นพบของวัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อที่ 1 และข้อ 4 กล่าวคือ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามและที่ ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุช่วงวัยกลางคน มีการศึกษา              
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีประสบการณ์ในการท างาน 6 -10 ปี จึงท าให้มีความระมัดระวัง                
ในการปฏิบัติงาน และมีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะยังอีกหลายปีที่จะเกษียณอายุราชการ  และ            
เคยเป็นเด็กวัยรุ่นมาแล้ว นอกจากนั้น ยังเห็นความส าคัญของอนาคตตนเองหากมีการปฏิบัติงาน                  
ได้บรรลุผลส าเร็จและค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน ย่อมได้รับรางวัลและ
ความก้าวหน้าในองค์กรตามการประเมินผลโดยรวมของการปฏิบัติงานในแต่ละองค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง มีค่าเฉลี่ยระดับมาก อันเนื่องมาจากบุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ
ต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลอยู่ระดับมาก ทั้งนี้ เพราะมีการอบรมให้ความรู้               
ในเรื่องดังกล่าว ผ่านกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาที่ปรากฏในยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปีที่ผ่านมา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ จึงท าให้เห็นประโยชน์ของการมีหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักธรรมาภิบาลในจิตส านึกของแต่ละบุคคลนั้นจะน าไปสู่กรอบการประพฤติที่ดีงาม ถูกต้อง และ             
มีความยุติธรรม จึงจะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนั้น งานวิจัยของ วีระ หาญกัน และสุวรัฐ แลสันกลาง (2559) ได้ยืนยันสนับสนุน
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ด้านหลักนิติธรรม                
ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่าและด้านการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก              
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ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อลงกต แผนสนิท (2557) ในการน านโยบายไปปฏิบัติตาม                    
หลักธรรมาภิบาลของราชการส่วนภูมิภาคที่ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการน านโยบายไปปฏิบัติทุกด้าน
ได้แก่ ด้านเปิดเผยและโปร่งใส หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม  
 กล่าวโดยสรุป แนวทางการส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล                    
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน หากมีการสนับสนุน
อย่างจริงจังและเข้มงวดของผู้น าองค์กรแล้วย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรนั้น ๆ อย่างชัดเจน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ทีเ่ป็นเนื้อหาสาระของหลักการส าคัญ ๆ ของหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
ควรน าไปปรับใช้ให้เกิดความสัมพันธ์กับกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
สามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2. ฝ่ายบริหารหรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายนิติบัญญัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและฝ่ายการน านโยบายไปปฏิบัติหรือส านักปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน า
หลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอทุกกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปีให้เข้มงวดยิ่งขึ้น 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรจะท าการวิจัยเรื่องการประเมินผลการน าหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
ไปสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ใน 14  จังหวัดภาคใต้  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning                  
ตามกระบวนการ GPASS  2) ศึกษาความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS และ 3) ศึกษาเจตคติของ
นักเรียนที่มีต่อวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตาม
กระบวนการ GPASS กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ของวิทยาลัย
นาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 33 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม โดยการจับสลากห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม จ านวน               
1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97 และ 3) แบบประเมิน
เจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ตามกระบวนการ GPASS ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิตกิารทดสอบที แบบ Dependent  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) ความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS นักเรียนมีผลการเรียนรู้ 
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พัฒนาขึ้นร้อยละ 40.10 เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ คือ มากกว่าร้อยละ 25 และ 3) เจตคติ 
ของนักเรียนที่มีต่อวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ตามกระบวนการ GPASS โดยภาพรวม นักเรียนมีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.54, S.D. = 0.55) 
 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เจตคติต่อวิชาสุขศึกษา  การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning   

กระบวนการ GPASS 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to 1) compare the achievement of pre-learning and post-
learning of the students studying Health in grade 8 under the learning management 
following active learning style with GPASS Model, 2) study the improvement of Health 
learning of grade 8 students under the learning management following active learning 
style with GPASS Model and 3) study the attitude of grade 8 students towards Health 
learning under the learning management following active learning style with GPASS 
Model. The samples of this research were 33 students studying in grade 8/1 of Lopburi 
College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute Ministry of Culture in the 1st semester, 
Academic year 2018 selected by the cluster random sampling system, namely, one 
class was drawn among classes. The instruments utilized were 1) the learning management 
plan of Health of grade 8 following active learning style with GPASS Model, 2) the 
testing form to assess grade 8 students’ outcomes with the reliability of 0.97, and                    
3) attitude testing paper to perceive students’ attitude towards studying Health under 
the learning management following active learning style with GPASS Model, with the 
reliability of 0.89. The statistic tools used to analyze the data were percentile, means, 
standard deviation and dependent t-test.     
            The results of this research revealed that 1) the achievement of Health studying 
results of grade 8 students under active learning style with GPASS Model at the post-
learning was higher than the pre-learning with the statistical significance of .05, 2) the 
progression of grade 8 students under active learning with GPASS Model was 40.10% 
higher than before as mentioned in the hypothesis, namely, higher than 25%, and                        
3) The level of grade 8 students’ attitude towards studying Health under active learning 
style with GPASS Model was at a “highest” level ( X  = 4.54, S.D. = 0.55). 
 
Keywords: Learning Achievement,  Attitude Towards Health Studying,  Learning 

Management Following Active Learning Style with GPASS Mode 
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บทน า 
 การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้  สมรรถนะ
ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้                    
ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้
ความส าคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐาน                
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้                    
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิค                
การสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และการเรียนรู้ของผู้เรียน จากผู้สอนคือ                  
ผู้ถ่ายทอด ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ชี้แนะวิธีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
แสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ทักษะต่าง ๆ สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย (ทิศนา แขมมณี, 2551 และบัณฑิต ทิพากร, 2550) เรียกว่า Active Learning  
 Active Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือ                  
ประกอบอาชีพในอนาคต หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นการน าวิธีการสอน 
เทคนิคการสอน ที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
ในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน Active Learning                  
จึงถือเป็นการจัดการเรียน การสอนประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับ                   
การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครอบคลุมวิธีการจัด                   
การเรียนรู้หลากหลายวิธี เช่น 1) การ เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)                  
2) การเรียนรู้ เชิงประสบการณ์  (Experiential Learning) 3) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) 4) การ เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)                
5) การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 6) การเรียนรู้การบริการ 
(Service Learning) 7) การเรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry-Based Learning) 8) การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ 
(Discovery Learning) ฯลฯ อย่างไรก็ตาม รูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้  มีพ้ืนฐาน             
มาจากแนวคิดเดียวกัน คือ ให้ ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเรียนรู้ของตนเอง และสร้าง                     
องค์ความรู้ใหม่ (Constructivist) ด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)   
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด Active 
Learning น ามาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้โดยผ่านการปฏิบัติ 
เรียกว่า การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS ซึ่งมีขั้นตอนการจัด             
การเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ขั้นรวบรวมข้อมูล (Gathering) 2) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล (Processing) 
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3) ขั้นปฏิบัติ (Applying) 4) ขั้นน าเสนอ (Showing) และ 5) ขั้นแลกเปลี่ยน (Sharing) และน ากระบวนการ
ดังกล่าวนี้จัดการเรียนรู้ในวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพ่ือน าข้อมูลการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียน ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาผลการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล อันจะส่งผลให้นักเรียน               
มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาสุขศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS  
 2. เพ่ือศึกษาความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                
โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS   
 3. เพ่ือศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัด                  
การเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของวิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน                 
2 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน 64 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ของวิทยาลัย 
นาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 33 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการจับสลาก
ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม จ านวน 1 ห้องเรียน  
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ประกอบด้วย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้  วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้                 
แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS   
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 3. แบบประเมินเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS   
 
 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 1. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้               
สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล บันทึกผลหลังการสอน โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
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ตามกระบวนการ GPASS มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ขั้นรวบรวมข้อมูล 
(Gathering) 2) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล (Processing) 3) ขั้นปฏิบัติ (Applying) 4) ขั้นน าเสนอ (Showing) 
5) ขั้นแลกเปลี่ยน (Sharing) น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพ
ของแผน โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) น าผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มาหา
ค่าเฉลี่ย โดยก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 เป็นแผนที่ใช้ได้ 
ผลการพิจารณาได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 -1.00 และด าเนินการแก้ไขตามข้อแนะน า 
 2. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ น าเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                   
ด้านหลักสูตรและการสอนและด้านการวัดผลทางการศึกษา 5 ท่าน ประเมินความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับตัวชี้วัด โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) น าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย ถ้ามากกว่า              
หรือเท่ากับ 0.50 เป็นแบบทดสอบที่ใช้ได้ ผลการพิจารณาได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง             
0.80-1.00 ปรับปรุงตามค าแนะน าแล้วน าไปทดลองใช้กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน                
ซึ่งเคยเรียนมาแล้ว น าผลมาวิเคราะห์หาคุณภาพแบบทดสอบรายข้อ ได้ค่าความยากง่าย (p)                    
อยู่ระหว่าง 0.03 - 0.08 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง -0.78 - 0.89 คัดเลือกข้อสอบที่มีค่า                   
ความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) 0.20 ขึ้นไป ไม่เกิน 1 ซึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้ได้ 
จ านวน 30 ข้อ น าไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร (KR - 20) 
ของ คูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kuder and Richardson) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) มีค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) เท่ากับ 0.97   
 3. สร้างแบบประเมินเจตคติต่อวิชาสุขศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ของลิเคอร์ท จ านวน 16 ข้อ น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับรายการประเมิน โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 
ขึ้นไป เป็นข้อค าถามที่ใช้ได้ ผลการประเมินได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.80 - 1.00  น าแบบประเมิน
เจตคติที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้ว น าไปทดลองใช้กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 30 คน ซึ่งเคยเรียนมาแล้ว น าผลมาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับ โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( - Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบประเมินเจตคติทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89     
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยจัดเตรียมเอกสารการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการ 
GPASS วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบประเมินเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน จากนั้น
ทบทวนล าดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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 2. แจ้งข้อตกลงให้นักเรียนทราบก่อนด าเนินการจัดการเรียนรู้  คือ มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ ระยะเวลาด าเนินการ การวัดและ
ประเมินผล และเกณฑ์การให้คะแนน 
 3. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน 18 ชั่วโมง โดยทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
จ านวน 30 ข้อ เพ่ือเก็บข้อมูลความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ด าเนินการจัดการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ จ านวน 16 แผน ใช้เวลา 16 ชั่วโมง ทดสอบหลังเรียนด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียนแต่สลับข้อและ               
สลับตัวเลือก ใช้เวลา 1 ชั่วโมง และประเมินเจตคติต่อวิชาสุขศึกษา โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ตาม กระบวนการ GPASS ด้วยแบบประเมินเจตคต ิ
 4. น าข้อมูลหรือคะแนนที่ได้ ไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานต่อไป 
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน                        
วิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการ 
GPASS โดยใช้สถิติทดสอบที (t - test) แบบ Dependent    
 2. วิเคราะห์ความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัด 
การเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
 3. วิเคราะห์เจตคติที่มีต่อวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โดยการจัดการเรียนรู้                  
แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                    
โดยก าหนดค่าระดับเจตคตแิต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)  
  4.51–5.00 หมายถึง   อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3.51–4.50  หมายถึง  อยู่ในระดับมาก  
  2.51–3.50  หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51–2.50 หมายถึง  อยู่ในระดับน้อย 
  1.00–1.50 หมายถึง  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน                  
วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการ 
GPASS ดังแสดงในตารางที่ 2   
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ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาสุขศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการ 
GPASS         

 
กลุ่มตัวอย่าง N คะแนนเต็ม X  S.D. t 

ก่อนเรียน 33 30 12.70 2.07  
     25.08* 
หลังเรียน 33 30 24.73 1.91  

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน                   
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.70 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.07 คะแนน การทดสอบ     
หลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.73 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.91 คะแนน                   
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
       
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา                    
ปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS โดยการหาค่าเฉลี่ยและ 
ร้อยละ ซึ่งค่าความก้าวหน้าในการเรียน จะต้องมีค่าร้อยละ 25 ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังแสดง
ในตารางที่ 3  
 
ตารางท่ี 3  คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน และร้อยละ ความก้าวหน้าของ                    

ผลการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ตามกระบวนการ GPASS  

        
กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย

ก่อนเรียน 
คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน 

ร้อยละความก้าวหน้า 

33 30 12.70 24.73 40.10 
   
 จากตารางที่ 3 พบว่า การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน                 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.70 คะแนน หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.73 คะแนน ร้อยละ
ความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่าความก้าวหน้า ร้อยละ  40.10  
แสดงให้เห็นว่า ความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS มีความก้าวหน้ามากกว่าร้อยละ 25 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้  



วารสารวไลยอลงกรณ์ปรทิัศน์  (มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร)์  
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 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์เจตคติที่มีต่อวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัด   
การเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 33 คน    
ดังแสดงในตารางที่ 4  
 
ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับเจตคติที่มีต่อวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา    

ปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS 
 

รายการประเมิน 
ระดับเจตคติ 

X  S.D. แปลผล 
 1.  เนื้อหา 
     1.1 เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสม 4.48 0.51 มาก 
     1.2 ปริมาณเนื้อหาเหมาะสม 4.39 0.50 มาก 
     1.3 เนื้อหาให้ความรู้ความเข้าใจชัดเจน 4.64 0.49 มากที่สุด 
     1.4 เนื้อหามีความน่าสนใจ 4.39 0.50 มาก 
2.   กิจกรรมการเรียนรู้ 
     2.1 กิจกรรมมีความเหมาะสม น่าสนใจ 4.61 0.50 มากที่สุด 
     2.2 มีความชัดเจน  4.61 0.50 มากที่สุด 
     2.3 มีความสุขกับวิธีเรียนแบบนี้ 4.73 0.45 มากที่สุด 
     2.4 เมื่อเรียนจบแล้ว นักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริง 4.82 0.39 มากที่สุด 
3.   สื่อการเรียนรู้ 
     3.1 เหมาะสมกับเนื้อหา 4.42 0.50 มาก 
     3.2 มีความน่าสนใจ ทันสมัย  4.39 0.61 มาก 
     3.3 ขนาดของสื่อมองเห็นได้ชัดเจน 4.58 0.61 มากที่สุด 
     3.4 ดึงดูดความสนใจในการเรียน 4.55 0.62 มากที่สุด 
4.   การวัดและประเมินผล 
     4.1 แบบทดสอบมีความเหมาะสมกับเวลา 4.45 0.62 มาก 
     4.2 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนมีความยากง่ายพอเหมาะ 4.42 0.50 มาก 
     4.3 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนสอดคล้องกับที่เรียน 4.55 0.51 มากที่สุด 
     4.4 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนสามารถประเมินนักเรียนได้

ตามสภาพจริง 4.61 0.61 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.54 0.15 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4  พบว่า เจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                     
โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS ในภาพรวม นักเรียนมีเจตคติ
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.54 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.15 
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คะแนน เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า รายการประเมินที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เมื่อเรียนจบแล้ว 
นักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริง มีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.82 คะแนน                       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39 คะแนน รองลงมา ได้แก่ มีความสุขกับวิธีเรียนแบบนี้ ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.73 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45 คะแนน และทุกข้อของรายการประเมิน 
มีเจตคตอิยู่ในระดับมากขึ้นไปทุกข้อ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS ผ่านการสร้างและตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 
ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ณัฐธีร  เรขะพรประสิทธิ์  (2555) และวรวรรณ เพชรอุไร  (2555) ที่พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
Active Learning หลังการจัดการเรียนรู้มีคะแนนจากการทดสอบสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) นั้น นักเรียนจ าเป็นต้อศึกษาค้นคว้า 
และท าความเข้าใจในเนื้อหา อีกทั้งยังเป็นการศึกษาค้นคว้าที่เป็นกระบวนการกลุม จึงต้องมีการ
ปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม โดยมีผู้สอนเป็นผู้แนะน า สรุปความรู้เป็นของ
ตนเอง และน าองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติจัดท าเป็นผลงานและน าเสนอ โดยผู้สอนไดมีการบรรยาย
เพ่ิมเติมในส่วนของเนื้อหาที่ขาดตกบกพรองไป จึงท าให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่จะเรียน              
 2. ความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โดยการจัด                 
การเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้พัฒนาขึ้น
ร้อยละ 40.36 เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ คือ มากกว่าร้อยละ 25 ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS มีขั้นตอนที่เป็นระบบ นักเรียนมีการรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล น าความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง              
ผ่านการลงมือปฏิบัติ นักเรียนมีกระบวนการการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะน าเสนอผลงาน
เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เมษ ทรงอาจ (2558) ที่ได้พัฒนารูปแบบ  
การเรียนการสอน รายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู (200204) โดยใช้การสอนแบบมีส่วนร่วมของนิสิต
ปริญญาตรี พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาทักษะการคิด (Thinking Skills) 
รหัสวิชา 11-024-112 ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 ด้วยการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Active 
Learning) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีอัตราผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 56.16 
 3. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้   
แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS ในภาพรวม นักเรียนมีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกรายการประเมินนักเรียนมีเจตคติอยู่ในระดับมากขึ้นไป ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS จุดเด่นในด้านต่าง ๆ ดังนี้                
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1) ด้านเนื้อหา มีปริมาณของเนื้อหาไม่มากเกินไป มีความยากง่ายเหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียน 
การจัดล าดับขั้นตอนของเนื้อหาดี และมีความน่าสนใจ 2) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีความเหมาะสม 
น่าสนใจ มีความชัดเจน และสื่อให้เข้าใจได้ง่าย ท าให้นักเรียนมีความสุขกับวิธีเรียน และสามารถ
ปฏิบัติได้จริงเมื่อเรียนจบบทเรียน 3) ด้านสื่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับเนื้อหา มีความน่าสนใจ ทันสมัย 
สื่อมองเห็นได้ชัดเจน ดึงดูดความสนใจในการเรียน 4) ด้านการวัดและประเมินผล แบบทดสอบมีความ
เหมาะสมกับเวลา สอดคล้องกับบทเรียน มีความยากง่ายพอเหมาะ และสามารถประเมินนักเรียน                 
ได้ตามสภาพจริง จากจุดเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS 
ดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รสิตา       
รักสกุล, สุวรรณา สมบุญสุโข และกองกาญจน วชิรพนัง (2558) ที่ได้ศึกษาสัมฤทธิผลของการจัด   
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้ Active Learning ของนักศึกษาในรายวิชาการบริหารจัดการ
ยุคใหม่และภาวะผู้น ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning อยู่ในระดับมาก เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน
แบบการเรียนรู แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรม
หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการท างานเป็นกลุ่มไดแสดงออก เกิดความสนุก
ในการเรียน และมีความมั่นใจในการน าเสนอผลงาน  
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผู้สอนควรใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายในแต่ละขั้นตอน เพ่ือให้เกิดความ
น่าสนใจ และนักเรียนมีความสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ตาม
กระบวนการ GPASS และการจัดการเรียนรู้โดยวิธีอ่ืน 
 2. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS 
ในวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้ครบทุกระดับชั้น  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหว
แบบทวีน ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้วิธีจับสลาก ซึ่งจับสลากได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1) สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย              
เพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติการทดสอบแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for Dependent) 
 ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหว
แบบทวีน ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ท าการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน                    
มีคุณภาพโดยรวมทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.66 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 87.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 80 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีต่อสื่อมัลติมีเดีย 

เพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยภาพรวมของคุณภาพ       
ทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.58 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
 

ค าส าคัญ: สื่อมัลติมีเดีย  การเรียนรู้ การเคลื่อนไหวแบบทวีน 
____________________________________ 
1หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were to 1) develop multimedia for learning about 
tween movement via computer network, 2) compare learning outcomes before and 
after learning with multimedia for learning about tween movement and 3) study the 
satisfaction of the sample group with multimedia for learning about tween movement. 
The sample in this research the researchers used simple random sampling methods. 
By lottery method which can be drawn by lottery, the sample group is a regular 
student Information Technology Course Faculty of Science and Technology Bachelor's 
degree of Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage of 26 people. 
The statistics used in this study were mean and standard deviation and t-test for 
dependent. 
 The research found that the results of the evaluation of multimedia quality 
for learning about tween movement via computer network that the researcher created 
Assessment by 5 experts with the overall quality of 3 aspects, with an average of 4.66, 
which is at a very good level.   The learning achievement of the students after learning 
averaged 87 . 5 0  percent higher than the criteria set by 80  percent with statistical 
significance level of .05. The results of the sample satisfaction evaluation with multimedia 
for learning about tween movement the overall quality of all 3 aspects has an average 
of 4.58 which the quality level is very good. 

 
Keywords: Multimedia, Learning, Tween Movement 
 
บทน า 
 กรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายไปที่ผู้เรียน เกิดคุณลักษณะ       
ในศตวรรษที่ 21 โดยผู้เรียนจะใช้ความรู้ในสาระหลักไปบูรณาการสั่งสมประสบการณ์กับทักษะ                   
3 ทักษะ เพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่  21 คือ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีและทักษะชีวิตและอาชีพ ซึ่งการจัดการศึกษาจะใช้ระบบส่งเสริม               
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งห้าระบบ คือ ระบบมาตรฐานการเรียนรู้ ระบบการประเมินผลทักษะ
การเรียนรู้ ระบบหลักสูตรและวิธีการสอน ระบบการพัฒนางานอาชีพ และระบบแหล่งเรียนรู้และ
บรรยากาศการเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ที่ส าคัญและ
จ าเป็นต่อตัวนักเรียนอย่างแท้จริง มุ่งไปที่ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ต้องก้าวข้าม                 
สาระวิชาไปสู่การเรียนรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่  21 ครูต้องไม่สอนหนังสือไม่น าสาระที่มี                   
ในต ารามาบอกบรรยายให้นักเรียนจดจ าแล้วน าไปสอบวัดความรู้ ครูต้องสอนคนให้เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้
การใช้ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวก 
(Facilitate) ในการเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท า โดยมีประเด็นค าถามอยากรู้
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เป็นตัวกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้อยากเรียน ที่จะน าไปสู่การกระตือรือร้นที่จะสืบค้น รวบรวมความรู้
จากแหล่งต่าง ๆ มาสนับสนุนหรือโต้แย้งข้อสมมติฐานค าตอบที่คุ้นเคย พบเจอจากประสบการณ์เดิม    
ใกล้ตัว สร้างเป็นกระบวนทัศน์ใหม่แทนของเดิม การเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า Project-Based Learning: 
PBL การเรียนรู้ต้องไม่ใช่สถานการณ์สมมติในห้องเรียน  แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ได้เรียน                   
ในสภาพที่ใกล้เคียงชีวิตจริงที่สุด และควรเป็นบริบทหรือสภาพแวดล้อมในขณะเรียนรู้ เกิดการสั่งสม
ประสบการณ์ใหม่ เอามาโต้แย้งความเชื่อหรือค่านิยมเดิม ท าให้ละจากความเชื่อเดิมหันมายึดถือ 
ความเชื่อหรือค่านิยมใหม่ ที่เรียกว่ากระบวนทัศน์ใหม่ ท าให้เป็นคนที่มีความคิดเชิงกระบวนทัศน์              
ที่ชัดเจน และเกิดการเรียนรู้เชิงกระบวนทัศน์ใหม่ได้ ทั้งนี้จ าเป็นต้องมีความสามารถในการรับรู้ข้อมูล
หลักฐานใหม่ และน ามาสังเคราะห์เป็นความรู้เชิงกระบวนทัศน์ใหม่ ข้อส าคัญส าหรับคนที่จะเรียนรู้ได้
ต้องเกิดประเด็นค าถามอยากรู้ก่อนจึงจะอยากเรียน ไม่ใช่ครูอยากสอนเพียงฝ่ายเดียวแต่นักเรียน                 
ยังไม่มีประเด็นที่ไม่อยากรู้  ดังนั้น การออกแบบการสถานการณ์การเรียนรู้จึงควรใช้บริบท
สภาพแวดล้อมที่นักเรียนคุ้นเคยและรู้จัก ซึ่งก็คือสภาพของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นของนักเรียน
นั่นเอง สิ่งที่ได้จากค าถามอยากรู้ของนักเรียนจะท าให้ครูเห็นความแตกต่างของพ้ืนฐานความรู้                     
และพ้ืนฐานประสบการณ์เดิมของนักเรียนได้เป็นรายบุคคล  (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษา                
ตอนปลาย, 2558) 
 ในอดีตนักการศึกษาให้ความหมายว่า  “มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้” (Multimedia for 
Learning) คือโปรแกรมมัลติมีเดียที่พัฒนาในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer – 
assisted Instruction: CAI) ซึ่งน าเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถ ศึกษา
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแผ่น CD – ROM โปรแกรมบทเรียนผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบ
มัลติมีเดีย ต่อมาเมื่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตได้รับการพัฒนาให้มี  
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและใช้กันอย่างแพร่หลาย การศึกษาก็ได้น ามาใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่  
บทเรียนมัลติมีเดีย เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างสะดวกกว่า CD – ROM อีกทั้งยังเพ่ิม 
ความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยตนเอง ท าให้ 
มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ถูกน าไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-
based Instruction: WBI) การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) คอร์สแวร์(Courseware) 
หรือเลิร์นนิ่ง ออบเจ็ค (Learning Object ) เป็นต้น สรุปได้ว่า “มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้” ยังคง
หมายถึง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ่ายทอดหรือน าเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนที่
บูรณาการหรือผสมผสานสื่อหลากหลายรูปแบบ (Multiple Forms) เข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ ข้อความ 
กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีทัศน์ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากข้อความเพียง  
อย่างเดียว โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน 
(ชัชชนันท์ ตระกูลอยู่สบาย, 2558) 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง      
การเคลื่อนไหวแบบทวีน ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยน าเนื้อหาเรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว
แบบทวีน มาสร้างสื่อโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะส าหรับการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ตาม
หลักการสร้างสื่อซึ่งผู้เรียนสามารถรับชมเนื้อหาประกอบค าบรรยายและมีตัวอย่างการน าไปปฏิบัติได้
จริง และเป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวและสร้างงานมัลติมีเดีย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน  ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ 
เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง                
การเคลื่อนไหวแบบทวีน ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   คือ นักศึกษาภาคปกติที่ก าลังศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ระดับชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 50 คน  
  1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยใช้วิธีจับสลาก ซึ่งจับสลากได้นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษา 1/2560 จ านวน 26 คน   
 2. การสร้างและตรวจสอบเครื่องมือ 
  2.1 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้พัฒนาตามขั้นตอน ดังนี้  
    1) ศึกษาการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ จากโปรแกรมที่เหมาะสมกับการ
สร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียน 
    2) ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องการเคลื่อนไหวแบบทวีน และท าการวิเคราะห์ เนื้อหา               
จึงได้ท าการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หัวข้อเรื่อง ดังนี้ คือ 1) เรื่อง คลาสิกทวีน 2) เรื่อง โมชันทวีน               
3) เรื่อง เชพทวีน และ 4) เรื่อง โมชันไกด์ทวีน เมื่อได้หัวเรื่องทั้งหมดแล้วจึงน ามาสร้างสื่อมัลติมีเดีย
เพ่ือการเรียนรู้  
    3) สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน ที่พัฒนาเสร็จแล้ว 
ผู้วิจัยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา  แล้วน าผลการประเมิน 
มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
    4) น าสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
  2.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
   1) ผู้วิจัยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบที่ดี การหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบ การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ ( ค่า IOC) และ               
ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  
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   2) ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จ านวน 50 ข้อ เป็นลักษณะ
ปรนัย 4 ตัวเลือก น าแบบทดสอบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือพิจารณาวิเคราะห์ข้อสอบ
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ จากนั้นน าผลมาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.05 ถึง 
1.00 ค่า IOC ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.82 ผู้วิจัยได้เลือกข้อสอบไว้จ านวน 40 ข้อ จึงน าแบบทดสอบ               
ไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง 
 3) ผู้วิจัยน าผลคะแนนมาวิเคราะห์ หาค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D)  
ของข้อสอบ โดยเลือกข้อสอบที่ได้เกณฑ์มาตรฐานไว้จ านวนทั้งหมด 20 ข้อ  ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค านวณโดยใช้ KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน มีค่าเท่ากับ 0.89 
ซึ่งมีคุณภาพระดับดี จึงน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
  2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ 
เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ใน 5 ระดับ โดยมีขั้นตอนดังนี้  
   1) ศึกษาทฤษฎีการสร้างความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจากต าราและเอกสาร             
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ก าหนดหัวข้อที่ต้องการสอบถาม
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
   2) น าแบบประเมินความพึงพอใจ ที่สร้างเสร็จเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
ท าการพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อค าถาม แล้วจึงน าผลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ต่อไป 
   3) การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟ่า 
(Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ผู้วิจัยได้ท าการหาความเชื่อมั่นได้ค่าระดับความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.85 แบบประเมินความพึงพอใจมีความน่าเชื่อถือและสามารถน าไปศึกษากับ
กลุ่มตัวอย่างได้ 
 3. ขั้นตอนและวิธีการเก็บข้อมูล  
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  3.1 ผู้วิจัยชี้แจงให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าใจวัตถุประสงค์ของการท าการวิจัยในครั้งนี้  
   3.2 ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบประเมินความพึงพอใจ จากนั้น             
จึงน าแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมิน 
   3.3 ผู้วิจัยชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจวัตถุประสงค์ของการท าการวิจัยในครั้งนี้  
   3.4 ให้กลุ่มตัวอย่างรับชมสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และท าแบบทดสอบ  
   3.5 กลุ่มตัวอย่างท าการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้  
เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 การวิเคราะห์หาคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหว
แบบทวีน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม โดยใช้สถิติการค านวณ
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ค่าเฉลี่ย จากคะแนนที่แจกแจงความถี่แลว และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (มนตรี 
สังข์ทอง, 2557) 
  4.2 การวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง                
ของข้อค าถาม IOC ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
โดยใช้ KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
  4.3 วิเคราะห์ค่าเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ต่อสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟ่า (Coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) (สมบัติ ท้ายเรือค า, 2553) 
  4.4 การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ 
เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ซึ่งมีระดับมาตราส่วน 5 ระดับ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่าง (มนตรี สังข์ทอง, 2557) 
  4.5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความแตกต่างคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
ด้วยค่าทางสถิติ t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
ผลการวิจัย 
 สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์               
ซึ่งการเคลื่อนไหวแบบทวีนต้องอาศัยคุณสมบัติของโปรแกรมในการสร้างเฟรมที่อยู่ระหว่าง                     
(In-between) เฟรมเริ่มต้นกับเพรมสิ้นสุดจึงท าให้เกิดภาพที่ต่อเนื่องในการท างาน วิธีนี้จะลดการวาด
ภาพลงในเฟรมแต่ละเฟรม เหมาะส าหรับการท าภาพเคลื่ อนไหวมีลักษณะเป็นบรรยากาศ                 
การเคลื่อนที่ของยานพาหนะ ที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวแนวเส้นตรงหรือหมุนเป็นวงกลม                     
อย่างต่อเนื่อง เช่น เมฆลอย พัดลมก าลังหมุน เครื่องบินก าลังบิน รถก าลังแล่น เรือก าลังแล่นไป เป็นต้น 
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Tween แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ Shape Tween, Classic Tween, 
Motion Tween โดยมีเนื้อหาออกเป็น 4 หัวเรื่อง ดังนี้ คือ 1) เรื่องคลาสิกทวีน 2) เรื่องโมชันทวีน  
3) เรื่อง เชพทวีน และ 4) เรื่องโมชันไกด์ทวีน โดยใช้หลักการสร้างสื่อมัลติมีเดีย แบบ Computer 
Animation สร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ 
มีรูปแบบการน าเสนอในลักษณะการเคลื่อนไหวประกอบเสียงบรรยายเพ่ือให้ผู้ใช้เข้าใจง่าย และน าไป
สร้างงานเคลื่อนไหวได้จริง แสดงดังภาพที่ 1 และภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 1 หน้าจอหลักของสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน ผ่านเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 
 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างการสร้างการเคลื่อนไหวแบบทวีน ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
 หลังจากออกแบบเสร็จแล้วจึงให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและท าการประเมินคุณภาพของสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ และน าสื่อให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียเพ่ือ             
การเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลที่ได้จากการประเมิน                
มีดังนี ้ 
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 1. ผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน โดย
ผู้เชี่ยวชาญ ดังแสดงผลตามตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้  เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน ผ่าน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมินคุณภาพ X  S.D. ระดับคุณภาพ 
1. คุณภาพเนื้อหา 4.75 0.35 ดีมาก 
2. คุณภาพด้านภาพและเสียง  4.56 0.47 ดีมาก 
3. คุณภาพด้านเทคนิค 4.67 0.47 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.66 0.43 ดีมาก 
  
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้  เรื่อง การเคลื่อนไหว
แบบทวีน ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ แยกประเมินคุณภาพเป็น 3 ด้าน คือ 
คุณภาพด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.75 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก คุณภาพด้านภาพและเสียง 
มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.56 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และคุณภาพด้านเทคนิค มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.67 
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และโดยภาพรวมคุณภาพทั้ง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.66 ซึ่งระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
 
 2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์              
ร้อยละ 80 จ านวน 26 คน ผลการท าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้การทดสอบ
ค่าสถิติ t-test for Dependent samples พบว่า ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างได้คะแนนเฉลี่ย 
13.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 และค่าเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 17.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.51 โดยคิดเป็นร้อยละ 87.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงให้เห็นว่าสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน สามารถพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้จริง แสดงผลดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ 
 

การทดสอบ จ านวนผู้เรียน X  S.D. t ร้อยละ 
ก่อนเรียน 26 13.04 0.82 - 65.19 
หลังเรียน 26 17.50 0.51 22.99 87.50 
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 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้                
เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีระดับมาตราส่วน 5 ระดับ จากผลการวิเคราะห์                   
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้  เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน                
ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมิน แยกผลประเมินคุณภาพเป็น 3 ด้าน คือ คุณภาพด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย
เป็น 4.62 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก คุณภาพด้านภาพและเสียง มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.64 ระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และคุณภาพด้านการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.48 ระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี และโดยภาพรวมคุณภาพทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.58 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
แสดงผลตามตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้                

เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับคุณภาพ 
1. คุณภาพด้านเนื้อหา 4.62 0.50 ดีมาก 
2. คุณภาพด้านภาพและเสียง 4.64 0.49 ดีมาก 
3. คุณภาพด้านน าเสนอ 4.48 0.41 ดี 

ค่าเฉลี่ย 4.58 0.47 ดีมาก 
  
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่าสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน  
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ 
 1. สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมมีคุณภาพทั้ง 3  ด้านค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.66 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.43 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้น าเสนอเนื้อหา                      
ที่เหมาะสมกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบทวีนที่เข้าใจง่าย และผู้เรียนสามารถน าไปสร้า งงาน
เคลื่อนไหวได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับบทความวิจัยของ ดาวรถา วีระพันธ์ และณัฐวดี อนุพงศ์ (2560)  
ได้ศึกษาการพัฒนาสื่อการเรียนรู้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ  เรื่องอยู่อย่างพอเพียง ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต พบว่าสื่อการเรียนรู้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ เรื่องอยู่อย่างพอเพียงผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมีคุณภาพอยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 และ
สอดคล้องกับ อมีนา ฉายสุวรรณ (2558) ได้ศึกษาการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึม
แบบวนซ้ า ซึ่งพบว่า ผลการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้ า                 
ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมคุณภาพทั้ง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.32 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
ดี และสอดคล้องกับ จิรายุฑ ประเสริฐศรี และคชากฤษ เหลี่ยมไธสง (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส าหรับเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งพบว่าการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส าหรับเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี 
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 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 จ านวน 
26 คน พบว่าค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 โดยคิดเป็นร้อยละ 87.50 
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าสื่อมัลติมีเดีย
เพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบทวีน สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ 
ดาวรถา วีระพันธ์ และณัฐวดี อนุพงศ์ (2560) ได้ศึกษาการพัฒนาสื่อการเรียนรู้การ์ตูนมัลติมีเดีย                   
2 มิติ เรื่องอยู่อย่างพอเพียง ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พบว่าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลังเรียนเฉลี่ย     
ร้อยละ 82.33 ของคะแนนเต็มสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และสอดคล้องกับ พัชราวลัย จีนอนงค์ (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง 
ผ้าขาวม้าร้อยสี ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อ
มัลติมีเดียเรื่องผ้าขาวม้าร้อยสี มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ นิพล สังสุทธิ ฐิติชญา หมูสี และยุทธพงษ์ สีลาขวา (2558)    
ได้ศึกษาการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย  เรื่อง สวัสดีอาเซียน ตามแนวคิดทฤษฏี              
พฤติกรรมนิยม พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง                
การเคลื่อนไหวแบบทวีน ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยภาพรวมคุณภาพทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวม
เป็น 4.58 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเมื่อรับชมสื่อการเรียนรู้แล้วผู้เรียน
สามารถน ามาสร้างงานเคลื่อนไหวได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ ดาวรถา วีระพันธ์ และณัฐวดี อนุพงศ์ 
(2560) ได้ศึกษาการพัฒนาสื่อการเรียนรู้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ เรื่อง อยู่อย่างพอเพียง ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ เรื่อง อยู่อย่างพอเพียงผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 และสอดคล้องกับ 
อมีนา ฉายสุวรรณ (2558) ได้ศึกษาการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้ า              
ซึ่งพบว่า ผลการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ ที่ประเมินโดยนักศึกษา รวมคุณภาพทั้ง 3 ด้าน                 
มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 3.97 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี และสอดคล้องกับ พัชราวลัย จีนอนงค์ (2559) 
ได้ศึกษาการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ผ้าขาวม้าร้อยสี ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 
พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ผ้าขาวม้าร้อยสีอยู่ในระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบโดยใช้ตัวแปรอ่ืน ๆ ร่วมกับการเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย 
เช่น การเปรียบเทียบการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง เวลาที่ใช้ในการเรียน หรือความตั้งใจสนใจในการเรียน 
 2. ควรเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่เรียนรู้แบบปกติกับกลุ่มที่ใช้สื่อว่ามีผลสัมฤทธิ์ต่างกัน
มากน้อยเพียงใด 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาการสร้างนวัตกรรมซีรีส์แดจังกึมของ                
ประเทศเกาหลีจนเกิดความนิยมในต่างประเทศ และ 2) ศึกษาการสร้างนวัตกรรมจากซีรีส์แดจังกึม 
ของประเทศไทย  โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการวิจัยเชิงเอกสารจากแหล่งข้อมูล 
ได้แก่ เอกสาร หนังสือ บทความ บทสัมภาษณ์ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการศึกษาพบว่า รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ จึงท าการวิจัย 
และวางแผนอย่างดีเพ่ือผลิตซีรีส์แดจังกึมจนได้รับความนิยม เมื่อมีการเผยแพร่เป็นนวัตกรรมมายัง
ประเทศไทยผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซีรีส์แดจังกึมได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย
จนน าไปสู่การเกิดแรงบันดาลใจต่อค่ายภาพยนตร์ GTH รายการวาไรตี้ ธุรกิจร้านอาหาร ทัวร์ตาม 
รอยซรีีส์ รวมถึงบริษัทเขียนการ์ตูนในการสร้างนวัตกรรมจากซีรีส์แดจังกึม 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the innovation of Dae jang 
geum series in South Korea until obtaining the popularity in other countries, and                   
2)  study the innovation from Dae jang geum’s inspiration in Thailand. The Research 
Proposal by Qualitative Research and Documentary Research from document, book, 
article and interview about Dae jang geum and Content Analysis. 
 The research found that South Korea government require need to restore 
their economic system. So, the South Korea government and Munhwa broadcasting 
corporation (MBC) researched and planned to produce Dae jang geum series until 
popularity. When Dae jang geum was broadcasted on Thai TV channel 3, it derived 
very high popularity and inspired GTH films, variety program, food business, travel 
agency and anime companies to innovate products from Dae jang geum series. 

 

Keywords: Dae Jang Geum, Innovation, South Korea 
 

บทน า 
 โลกเราปัจจุบันเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) เกิดขึ้นปี พ.ศ. 2503 เป็นยุคไร้พรมแดน 
แหล่งข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ท าได้ง่าย โดยมีเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการกระจาย
ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร จึงท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรมข้ามพรมแดนจากซีกโลกหนึ่ง
สู่ซีกโลกหนึ่งหรือจากประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศหนึ่ง หลาย 10 ปีก่อนเกิดกระแส “Americanization” 
ที่มา “Hollywood” เป็นเหมือนสินค้าส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกาและอาจถือได้ว่าเป็นตัวอย่าง
แรกของการขายสินค้าผ่านการสอดแทรกวัฒนธรรมและด้วยกระแสจากซีกโลกตะวันตกนั้นก็ส่งผลให้
ทางซีกโลกทางตะวันออกเริ่มสนใจการขายสินค้าผ่านการสอดแทรกวัฒนธรรมดังกล่าว โดยประเทศ
แรกที่เป็นผู้ริเริ่ม คือ ประเทศจีนเพราะเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมจีนให้                 
ทั่วโลกได้รู้จักส่งผ่านทางภาพยนตร์และละคร แต่ก็ยังไม่ได้ส าเร็จ จนต่อมากระแส “J-Trend” ของ
ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นกระแสการผลิต J-Pop คือ การสร้างไอดอลโดยสร้างดาราในอุตสาหกรรมเพลง
เป็นหลักแล้วหมุนเวียนไปแสดงโฆษณาแสดงภาพยนตร์และละครชุด ดารานักร้องจึงเป็นศูนย์กลาง
ของอุตสาหกรรมแต่ก็ยังไม่สามารถเชื่อมโยงมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ นอกจากนั้นญี่ปุ่นยังสร้างต้นแบบ
ละครแนว Trendy เป็นเรื่องแนววัยรุ่นและวัยท างาน เกี่ยวกับ ความรัก ความหวังและการแสวงหา
ชีวิตที่ดีกว่า ซึ่งกระแส J-Trend ที่รู้จักก็คือละครโอชิน การ์ตูน หรือจะเป็นแนวเพลง J-Pop เป็นต้น 
โดยกระแสนี้ได้เข้ามาแทนที่สามารถสร้างค่านิยมที่ดีต่อภาพลักษณ์และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศญี่ปุ่นได้เป็นอย่างมากจนมาถึงปัจจุบัน กระแส “Hallyu” หรือ “Korea Wave”ของประเทศ
เกาหลีที่ได้สร้างความสนใจให้กับทั่วโลกจากการส่งออกสินค้าผ่านการสอดแทรกวัฒนธรรม อาทิ ดารา 
นักร้อง นักแสดง เพลง ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ อาหาร การแต่งกาย สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น 
(นลินทิพย์ ภัคศรีกุลก าธร, 2546) นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความนิยมจากวัฒนธรรมก็ว่าได้  
 กระแสเกาหลี (Korea Wave) หรือ Hallyu เป็นค าที่ เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1990               
ถูกคิดข้ึน โดยนักหนังสือพิมพ์ชาวจีน หมายถึง กระแสความนิยมเกาหลีที่ค่อย ๆ ผ่านเข้ามายังภูมิภาค
เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นกระแสเกี่ยวกับความนิยมและความชื่นชอบ
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วัฒนธรรมร่วมสมัยของเกาหลี (Korean Pop Culture) ทั้งภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ เพลงเกาหลี 
ดารานักร้องเกาหลี ที่มีการสอดแทรกวัฒนธรรมต่าง ๆ ของเกาหลีเอาไว้ โดยกระแสเกาหลีที่ประสบ
ความส าเร็จได้เป็นอย่างแรก ก็คือ “ภาพยนตร์เกาหลี” เรื่อง Shiri เข้าฉายเมื่อปีค.ศ.1999 ในประเทศ
ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงค์โปร์และไต้หวันเป็นภาพยนตร์แนว Action เกี่ยวกับสายลับเกาหลีเหนือกับ 
เกาหลีใต้ที่ท ารายได้สูงกว่าภาพยนตร์อย่างเรื่อง Titanic ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของเกาหลีที่เริ่ม 
มีอิทธิพล จากการสร้างกระแสเกาหลีในวงการบันเทิงของเอเชีย (วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์, ม.ป.ป.) 
นอกจากภาพยนตร์แล้ว “ละครโทรทัศน์เกาหลี” หรือที่ทุกคุ้นเคยกับค าว่า “ละครซีรีส์เกาหลี” เป็น
อีกหนึ่งกระแสเกาหลีที่ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก โดยละครซีรีส์เกาหลีเรื่องแรก ๆ ที่ท าให้คน
รู้จักเกาหลี คือเรื่องรักนี้ชั่วนิรันดร์ (Autumn in my Heart) เพลงรักในสายลมหนาว (Winter Love 
Song) รวมถึงเรื่อง สะดุดรักที่ พักใจ (Full House) ต่างได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและ 
ประสบความส าเร็จค่อนข้างสูงแต่ก็ต้องแพ้ไปให้กับเรื่อง “แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง” (Jewel in 
the Palace) เป็นซีรีส์อิงเรื่องราวจากประวัติศาสตร์เกาหลีที่ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2546 ออกอากาศ              
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง MBC ของประเทศเกาหลีใต้และได้ออกอากาศตามประเทศต่าง ๆ ทั่วเอเชีย 
ในปี พ.ศ. 2548 ทั้งประเทศจีน ญี่ปุ่น เวียดนาม มาเลเซีย ไต้หวันรวมถึงไทย (เพียรใจ ใจไว , 2557) 
โดยแดจังกึมเป็นละครซีรีส์เกาหลีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะมีการถ่ายทอดเรื่องราวที่สื่อให้เห็นถึง
ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม การด าเนินชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลีในด้านต่าง ๆ              
ทั้งการแต่งกาย การท าอาหาร การแพทย์ เป็นต้น จนท าให้แดจังกึมกลายเป็นสินค้า “สร้างชาติ” 
ให้กับประเทศเกาหลี อีกทั้งยังท าให้วัฒนธรรมเกาหลีเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั่วโลกและเมื่อแดจั งกึมเป็น             
ที่รู้จักไปทั่วโลกแล้วก็ยังส่งผลให้กระแสวัฒนธรรมร่วมสมัยของเกาหลี เช่น กระแสจากนักร้อง K-Pop 
เพลงเกาหลี ดารานักแสดง แฟชั่น สถานที่ท่องเที่ยว เป็นที่รู้จักตามมาโดยผลกระทบต่าง  ๆ เหล่านี้
ล้วนเกิดจากอิทธิพลความนิยมจากซีรีส์  “แดจังกึม” ซึ่งความนิยมจากแดจังกึมนั้นเกิดความนิยม                 
ทั้งในประเทศเกาหลีที่เป็นผู้ผลิตเรื่องนี้และในต่างประเทศอย่างประเทศจีนและประเทศเวียดนาม  
หรือแม้แต่ในประเทศไทยเองก็เป็นที่นิยมมากเช่นกัน (อลิสา วิทวัสกุล, 2549) 
 ส าหรับประเทศไทยซีรีส์ “แดจังกึม” ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทางสถานี 
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นผู้น าเข้ามาออกอากาศโดยเริ่มออกอากาศวันแรกคือวันที่ 15 ตุลาคม 
พ.ศ. 2548 และออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18.00 - 20.00 น. มีทั้งหมด 54 ตอน              
ในการซื้อลิขสิทธิ์ซีรีย์แดจังกึมนี้ได้ต้องใช้เงินลงทุนถึง 265 ล้านบาทด้วยกันและหลังจากที่แดจังกึม 
ออกอากาศไปแล้วนั้นก็มีคนไทยจ านวนหนึ่งมีความรู้สึกร่วมตามซีรีส์จนเกิดความชื่นชอบในวัฒนธรรม
ของประเทศเกาหลีอย่างมาก อย่างเช่น มีความต้องการจะศึกษาด้านภาษาเกาหลี ด้านการท าอาหาร 
ด้านการท่องเที่ยวและเกิดความนิยมในการรับประทานอาหารเกาหลีมากข้ึน (อลิสา วิทวัสกุล, 2549) 
ความนิยมดังกล่าวน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์แดจังกึม เช่น บทความบนสื่อสังคม
ออนไลน์เรื่อง “แดจังกึม ต้นแบบสาวไทยยุคใหม่” บทความเรื่อง “สมุนไพรในแดจังกึม จอมนางแห่ง
วังหลวง” บทความเรื่อง “การถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านละครเกาหลีอิงประวัติศาสตร์แดจังกึม” และ  
ยังมีวิทยานิพนธ์เรื่อง“การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะการเล่าเรื่องในละครเกาหลีและละครไทย                
ที่ได้รับความนิยม” หรือเรื่อง “การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีผ่าน                  
ละครโทรทัศน์แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง” เป็นต้น 
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 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าละครซีรีส์ “แดจังกึม” 
เป็นเหมือนสินค้าสร้างชาติของประเทศเกาหลีใต้ที่เป็นทีรู่้จักไปทั่วโลกและด้วยความนิยมของแดจังกึม
นั้นยังส่งผลท าให้กระแสเกาหลีสามารถสร้างเป็นสินค้าที่สอดแทรกวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้อย่างดี
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการสร้างนวัตกรรมจากซีรีส์แดจังกึมในบริบทประเทศไทยว่าได้รับ
แรงบันดาลใจและอิทธิพลต่อการสร้างนวัตกรรมเป็นของตนอย่างไร  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาการสร้างนวัตกรรมซีรีส์แดจังกึมของประเทศเกาหลี จนเกิดความนิยม              
ในต่างประเทศ  
 2. ศึกษาการสร้างนวัตกรรมจากซีรีส์แดจังกึมของประเทศไทย  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนี้ การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) จากแหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสาร หนังสือ บทความ บทสัมภาษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
การสร้างนวัตกรรมจากแดจังกึม เอกสารที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 33 เรื่อง  ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการวิจัย
ดังกล่าวมีเกณฑ์การเลือกโดยการดูจากประเด็นของเอกสารที่มีการกล่าวถึงแดจังกึมหรือประเด็น                
ที่ต้องการศึกษาหรือมีความสนใจเกี่ยวกับประเด็นแดจังกึม และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลการสร้างนวัตกรรม                   
ของประเทศเกาหลีจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิเช่น เอกสาร หนังสือ บทความ เป็นต้น ต่อจากนั้น                
จึงเป็นการส ารวจอิทธิพลของซีรีส์แดจังกึม โดยส ารวจจากค่าความนิยมการออกอากาศในประเทศ
ไทยทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ที่เฉลี่ยถึง 46.3% (57.8% ในประเทศเกาหลีใต้) (พรนภัส 
ช านาญค้า, 2561) เริ่มแรกออกอากาศตั้งแต่เวลา 18.30 - 20.00 น. แต่ด้วยความนิยมของซีรีส์เรื่องนี้
ท าให้ต้องขยายเวลาออกอากาศเป็น 18.00 - 20.00 น. ซึ่งการส ารวจอิทธิพลของซีรีส์แดจังกึมดังกล่าว 
ผู้วิจัยส ารวจเพื่อศึกษาการสร้างนวัตกรรมซีรีส์แดจังกึมในบริบทประเทศไทย  
 

ผลการวิจัย  
 จุดเริ่มต้นของ “แดจังกึม” มีสาเหตุมาจากประเทศเกาหลีใต้ประสบวิกฤตเศรษฐกิจ                   
ฟองสบู่แตก ช่วงปี พ.ศ. 2540 วิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าวท าให้ประเทศเกาหลีใต้ได้รับผลกระทบ                   
อย่างหนักโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนักที่เป็นสินค้าออกของประเทศ เช่น สินค้าไอที รถยนต์                   
การต่อเรือ ท าให้ทางภาครัฐและภาคเอกชนต่างช่วยกันหาทางฟ้ืนฟูวิกฤตดังกล่าวจึงได้หารื อร่วมกัน
แล้ว มีความเห็นตรงกันว่าต้องท าการพัฒนา“อุตสาหกรรมบันเทิง” ไม่ว่าจะเป็น เพลง แฟชั่น 
ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ให้กลายเป็นสินค้าส่งออก ทางกระทรวงวัฒนธรรมเกาหลีใต้ได้ท าการวิจัย
เพ่ือหาทางในการน าเอาอุตสาหกรรมบันเทิงของตนเองออกตีตลาดเอเชียให้ได้  
 การสร้างนวัตกรรม“ซีรีส์แดจังกึม” ของประเทศเกาหลี เริ่มต้นจากการประกาศ                      
หาผู้เขียนบท ซึ่งได้นักศึกษามหาวิทยาลัยเกาหลีใต้เป็นผู้คิดโครงบทเรื่องนี้ นอกจากนี้รัฐบาลเกาหลีใต้ 
ยังได้เชิญนักร้อง นักดนตรี ผู้สร้างหนังจากทั่วเอเชียไปสัมมนาหารือร่วมกันเพ่ือระดมความคิดว่า  
โครงเรื่องแบบใดจะโดนใจคนเอเชีย และการวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือสร้างรายได้และฟ้ืนฟูประเทศ  
เกาหลีใต้ (วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, 2557)  
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 หลังจากซีรีส์แดจังกึมออกอากาศก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเห็นได้จากการติดอันดับ
หนึ่งตลอดระยะเวลาที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง MBC ของเกาหลีใต้ และที่ส าคัญคือ                   
ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างมาซื้อลิขสิทธิ์เพ่ือน าไปออกอากาศภายในประเทศตัวเอง 
อาทิ ยุโรป อเมริกา จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ไต้หวัน ฮ่องกง อินโดนีเซียและไทย โดยสามารถสร้างรายได้
เข้าประเทศจากค่าลิขสิทธิ์ได้ถึง 5 พันล้านวอน หรือประมาณ 200 ล้านบาท (อลิสา วิทวัสกุล, 2549) 
 จากความมาเป็นของซีรีส์แดจังกึม ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงวิธีการสร้างนวัตกรรมที่ท าให้               
แดจังกึมได้รับความนิยมในประเทศเกาหลีใต้ได้เป็น 4 ประการ ได้แก่ เนื้อเรื่องย่อของซีรีส์แดจังกึม 
แก่นเรื่องหลักของซีรีส์แดจังกึม วัฒนธรรมดั้งเดิมผ่านซีรีส์แดจังกึม และทุนทางวัฒนธรรม                 
สู่ความนิยมในแดจังกึม 
 1. เนื้อเรื่องย่อซีรีส์แดจังกึม ซีรีส์เรื่องแดจังกึมได้สร้างจากเรื่องจริงตามประวัติ ศาสตร์
เกาหลีในยุคราชวงศ์โชซอนสมัยกษัตริย์จุงจง เป็นเรื่องราวของหญิงสาวมีชื่อว่าซอจังกึม ที่เธอได้มี
โอกาสเข้าไปเรียนรู้การปรุงอาหารในวังหลวง และด้วยความสามารถและความฉลาดของเธอท าให้
ต่อมาเธอได้เรียนรู้วิชาทางการแพทย์จนได้เป็นหมอหลวงหญิงคนแรกของราชวงศ์โชซอนนามว่า             
“แดจังกึม” 
 2. แก่นเรื่องหลักของซีรีส์แดจังกึม แก่นหลักของเรื่องเป็นส่วนของแง่คิดที่ผู้ชมจะได้รับ    
จากซีรีส์แดจังกึม คือ “นิสัยของตัวละคร” ได้แก่ ความอดทนและความฉลาดของแดจังกึมที่เธอ
สามารถทนต่ออุปสรรคเล่ห์กลในวังหลวง จากการเป็นแค่เพียงซังกุงห้องเครื่องได้ขึ้นมาเป็นหมอหลวง
หญิงคนแรกของราชวงศ์โชซอน  ซึ่งยุคโชซอนได้มีการแบ่งชนชั้นระหว่างชายหญิงชัดเจน โดยชนชั้น
ผู้หญิงเกาหลียังไม่เป็นที่ยอมรับให้เท่าเทียมกับผู้ชาย ดังนั้นการที่แดจังกึมได้เป็นหมอหลวงหญิง              
คนแรกของราชวงศ์โชซอนท าให้เหล่าขุนนางวังหลวงต่างต่อต้านแต่ด้วยความอดทนและความฉลาด
บวกกับความพยายามของแดจังกึม ท าให้เธอประสบความส าเร็จและได้เป็นบุคคลที่ถูกบันทึกไว้               
ในประวัติศาสตร์เกาหลีในฐานะหมอหลวงหญิงคนแรกของราชวงศ์โชซอน นอกจากนี้ยังมีแก่นเรื่อง  
อีกอย่าง นั่นก็คือ “วัฒนธรรมเกาหลี” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเกาหลีมีทั้งเรื่องของอาหาร             
การแต่งกาย การแพทย์ ถือเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของเกาหลีสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนผ่าน
เรื่องราวการถ่ายทอดจากซีรีส์แดจังกึม 
 3. วัฒนธรรมเกาหลีดั้งเดิมผ่านซีรีส์แดจังกึม ในเรื่องแดจั งกึมมีการถ่ายทอดทางด้าน
วัฒนธรรมเกาหลีอย่างเห็นได้ชัดทั้งวัฒนธรรมด้านอาหารเกาหลี วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรม
ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมด้านการแพทย์ โดยวัฒนธรรมเหล่านี้ปรากฏให้เห็นผ่านซีรีส์  
แดจังกึมตลอดทั้งเรื่องและมีจุดเด่นในแต่ละวัฒนธรรมต่างกันไป อย่ างวัฒนธรรมด้าน “อาหาร
เกาหลี” ได้มีการถ่ายทอดออกมาให้เห็นตั้งแต่วิธีการปรุงอาหารที่ปรุงอย่างพิถีพิถัน วัตถุดิบต่าง  ๆ  
ที่ใช้ต้องค านึงถึงสุขภาพเป็นหลัก เช่น โสม ธัญพืช ถั่ว พืชผักสมุนไพรต่าง  ๆ รวมถึงเนื้อสัตว์
หลากหลายชนิด และภาชนะที่ใช้รับประทานอาหารของชาวเกาหลี คือ “ซูจอ” ชุดช้อนด้ามยาวและ
ตะเกียบทรงแบนรีเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับกินอาหารท าจากโลหะมีผิวลื่นปัจจุบันชุดช้อนด้ามยาว  
กับตะเกียบทรงแบนรีคนเกาหลียังคงใช้รับประทานอาหารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมด้านต่อมา 
วัฒนธรรมด้าน “การแต่งกาย” ในเรื่องจะแต่งกายด้วย “ชุดฮันบก”เป็นหลัก ซึ่งเป็นชุดประจ าชาติ
ของชาวเกาหลีและเป็นชุดฮันบกสมัยโชซอน โดยการแต่งกายในเรื่องแบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่  
การแต่งกายของนางก านัลวังหลวงและการแต่งกายของชาวบ้าน การแต่งกายของนางก านัลวังหลวง
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ปกติจะใส่ชุด “ฮันบก” สีเขียวแต่หากท างานตามที่ต่าง ๆ อย่างเช่นห้องเครื่องจะใส่สีม่วงทับและ                
นางก านัลยังมีชุดทางการในวังเรียกว่า “ฮวาลยอ” ส่วนของซังกุงจะเป็นชุดฮวาลยอสีเขียว ถ้าซังกุง                  
ที่มีต าแหน่งสูงชุดฮวาลยอจะเป็นสีเขียวเข้มและชุดส าหรับพิธีการที่เรียกว่า “วอนซัม” และการแต่ง
กายของชาวบ้าน ในเรื่องแดจังกึมชาวบ้านจะแต่งกายด้วยชุด “ฮันบก” ซึ่งชาวเกาหลีในอดีต 
จะใส่ชุดฮันบกเป็นชุดประจ าวัน ลักษณะของเสื้อผ้าที่ใส่จะค่อนข้างมิดชิดเพราะประเทศเกาหลี  
เป็นประเทศที่มีอากาศหนาวมากกว่าอากาศร้อน ชุดฮันบกยังได้รับอิทธิพลตามแบบอย่างมองโกล  
มากกว่าจากจีนหรือญี่ปุ่นและมีพัฒนาการของชุดตามยุคสมัยอีกด้วย (ดุริยางค์ คมข า , 2553)  
ในส่วนของวัฒนธรรมด้าน “สถานที่ท่องเที่ยว”  
 การถ่ายท าซีรีส์แดจังกึม ได้ใช้สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในประเทศเกาหลีใต้เป็นฉากถ่ายท า 
สถานที่ต่าง ๆ เหล่านี้สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้ได้อย่างมาก 
โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน โซนแรก คือ กรุงโซล ได้แก่ แดจังกึม ธีมปาร์ค พระราชวังฮวาซองแฮงกุง 
หมู่บ้านพ้ืนบ้านเกาหลีโบราณ (Korean Folk Village) จังหวัดชอลลาบุกโด โซนที่ 2 คือ จังหวัด 
ชอลลานัมโด ได้แก่ วัดแนโซซา ชายหาดบียอนซาน หมู่บ้านพ้ืนเมืองนากานอัพซอง โซนสุดท้าย คือ 
เกาะเชจู ได้แก่ หาดฮยอบเจ หมู่บ้านพ้ืนบ้านเชจู ซอควีโพ เป็นต้น (ดุริยางค์ คมข า , 2553) และ
สุดท้าย วัฒนธรรมด้าน “การแพทย์” ซีรีส์แดจังกึมมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการแพทย์ เห็นได้
จากในการรักษาโรคโดยใช้วิธีการ “ฝังเข็ม” ที่เป็นการรักษาโรคแบบเกาหลีโบราณ และยังมีการน า 
“โสม” มาใช้เป็นส่วนผสมของยารักษาโรครวมถึงสมุนไพรตัวอ่ืน  ๆ ด้วย อีกทั้งยังมีเรื่องของ                
“การผ่าตัด” รักษาอาการเจ็บป่วยที่ในสมัยนั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับทางแพทย์ปรากฏให้เห็นในเรื่อง 
อีกด้วย (ปริณดา เริงศักดิ์, ม.ป.ป.) 
 4. ต้นทุนทางวัฒนธรรมสู่ความนิยมในซีรีส์แดจังกึม ประเทศเกาหลีใต้ต้องการฟ้ืนฟู
ประเทศจากวิกฤตเศรษฐกิจ ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ “วัฒนธรรมประจ าชาติ” 
ว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจจึงมีนโยบายส่งเสริม “อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม” โดยครอบคลุม
ธุรกิจสาขาต่าง ๆ ทั้งภาพยนตร์ ดนตรี การ์ตูน การออกแบบ การกระจายเสียง เป็นต้น ซึ่งนโยบายนี้
ส่งผลให้ “วัฒนธรรม” กลายเป็น “สินค้า” ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จาก “ต้นทุนทางวัฒนธรรม” 
ส่งออกเป็นสินค้าทางอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างดี นอกจากนี้ทางรัฐบาล
เกาหลีใต้ยังมีการจัดตั้งหน่วยงานชื่อว่า KOCCA (The Korea Culture and Content Agency)  เพ่ือ
บริหารจัดการและพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมสู่ต่างประเทศทั้งสร้างตราสินค้าและท าการตลาด โดย
ให้ทางภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับทางรัฐบาลในการส่งเสริมวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าส่ งออก ทาง
อุตสาหกรรมของประเทศ โดยซีรีส์ “แดจังกึม” เป็นซีรีส์สร้างชาติที่ช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้กับประเทศ
เกาหลีใต้ เพราะเกิดจากรัฐบาลและเอกชนเกาหลีใต้ร่วมมือกันทั้งการท าวิจัยรวมถึงหาผู้คิดโครงบท
เรื่องนี้ ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ได้มีการน าเสนอเรื่องราวทาง “วัฒนธรรม” และ“ประวัติศาสตร์” ของเกาหลีใต้
ไว้อย่างชัดเจนที่มีการน าเอาบุคคลจริงตามประวัติศาสตร์มาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวละคร นอกจากนี้
ยังมีการน าเอาวัฒนธรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมทางด้านอาหาร ด้านการแต่งกาย ด้าน
การแพทย์สอดแทรกให้เห็นในเรื่องด้วย ซึ่งถือได้ว่าเรื่องราวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์             
ที่ปรากฏในซีรีส์เรื่องแดจังกึมนั้น เป็น “ต้นทุนทางวัฒนธรรม” ของประเทศเกาหลีใต้เพราะเป็นเสมือน
รากฐานของคนเกาหลีและเมื่อออกอากาศภายในประเทศเกาหลีใต้ แล้วก็ท าให้ได้รับความนิยม             
อย่างมาก เห็นได้จากเรทติ้งสูงสุดตลอดระยะเวลาการออกอากาศ โดยความนิยมดังกล่าวเป็นเพราะ
ทางรัฐบาลและทางเอกชนร่วมมือกันบวกกับความคิดสร้างสรรค์ของคนในชาติที่มีการคิดวางแผนจน
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เรียกได้ว่าเป็น “การสร้างความนิยม” ให้กับแดจังกึม จนน าไปสู่การเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่สามารถ
ส่งออกสู่ตลาดโลกและสร้างรายได้เข้าประเทศเกาหลีใต้อย่างมหาศาล 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 เมื่อซีรีส์แดจังกึมเข้ามาออกอากาศในประเทศไทยผ่านทาง                     
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ที่ซื้อลิขลิทธิ์มา 265 ล้านบาท ออกอากาศวันแรกเมื่อวันที่  15 ตุลาคม  
พ.ศ. 2548 และออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18.30 - 20.00 น. แต่ด้วยความนิยมของ 
ซีรีส์เรื่องนี้ เป็นผลให้เรทติ้งสูงขึ้นจนต้องขยายเวลาออกอากาศเป็น 18.00 - 20.00 น. ท าให้ 
คนไทยรู้จักประเทศเกาหลีใต้มากขึ้นเกิดเป็นกระแส “ความนิยมแดจังกึม” ขึ้นมา ทั้งอยากไปเรียน
ท าอาหารเกาหลี เรียนภาษาเกาหลีอยากรับประทานอาหารเกาหลีและอยากไปท่องเที่ยวเกาหลี 
ตามรอยซีรีส์ และด้วยความนิยมของซีรีส์แดจังกึมที่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 น าเข้ามา
ออกอากาศนั้น นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความนิยมซีรีส์แดจังกึมในประเทศไทยเลยก็ว่าได้  
 ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาและวิเคราะห์การสร้างนวัตกรรมจากแรงบันดาลใจและอิทธิพลของ 
ซีรีส์แดจังกึมในบริบทประเทศไทยได้ 6 ประการ 
 1. แรงบันดาลใจจากแดจังกึมสู่ภาพยนตร์ค่าย GTH นับตั้งแต่ซีรีส์แดจังกึมได้เข้ามา               
ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2548 ท าให้คนไทยรับเอาความเป็นเกาหลีทั้งภาษา การแต่งกาย อาหาร 
เข้ามาในชีวิตประจ าวันและยังส่งผลต่อพฤติกรรมด้วย เช่น เรียนภาษาเกาหลี รับประทานอาหาร
เกาหลี อยากเที่ยวเกาหลี ดูซีรีส์เกาหลี เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ท าให้บริษัท GTH เห็นถึงความคลั่งไคล้
วัฒนธรรมเกาหลีของคนไทย จึงสร้างภาพยนตร์เรื่อง “กวน มึน โฮ” แนวโรแมนติกคอมเมดี้ออกฉาย
เมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ไปถ่ายท าถึงประเทศเกาหลีใต้และได้แรงบันดาลใจการเขียน
บทจากหนังสือเรื่อง “สองเงาในเกาหลี” ในหนังสือสองเงาในเกาหลีเล่มนี้ ได้มีการกล่าวถึง                  
“แดจังกึม” โดยปรากฏในหนังสือตอนว่า “ในที่สุด” และ “คาหลังคาเขา” เป็นการน าเสนอเกี่ยวกับ
สถานที่ในการใช้ถ่ายท าซีรีส์แดจังกึมและในภาพยนตร์ “กวน มึน โฮ” ก็มีการกล่าวถึงแดจังกึม 
เช่นเดียวกับหนังสือสองเงาในเกาหลี นอกจากเรื่อง “กวน มึน โฮ” แล้วยังมีภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่อง
จากค่าย GTH ที่มีการกล่าวถึงแดจังกึม คือเรื่อง “คิดถึงวิทยา” จากประโยคในไดอารี่ของครูแอนที่ว่า 
“วันแรกของการถูกเนรเทศโคตรเข้าใจหัวอกของแดจังกึมตอนถูกเฉดหัวไปเกาะเชจู” จากภาพยนตร์
เหล่านี้ท าให้เห็นว่าแดจังกึมได้รับความนิยมในประเทศไทยด้วยการกล่าวถึงจากมุมของภาพยนตร์  
(กวนมึนโฮ, 2554) 
 2. วาไรตี้ไทยตามกระแสแดจังกึม รายการ Joker Variety ของไทยได้น าเสนอตอน                
“แดจังกึม” โดยการน ามาดัดแปลงเป็นวาไรตี้ แต่ยังมีความเป็นแดจังกึมตรงที่มีการถ่ายทอด
วัฒนธรรมเกาหลีอย่างในเรื่องแดจังกึม ได้แก่ วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกายและวัฒนธรรม
การแพทย์ ซึ่งเป็นการน าซีรีส์แดจังกึมมาดัดแปลงให้เข้ากับแนวรายการวาไรตี้เพ่ือสร้างความบันเทิง
และความสนุกสนานให้กับผู้ชมอย่างลงตัว เมื่อพอดูแล้วอาจท าให้ย้อนนึกถึงซีรีส์แดจังกึมได้อีกครั้ง 
ถือว่าเป็นความนิยมซีรีส์แดจังกึมในประเทศไทยอีกหนึ่งแบบ (Joker Variety, 2559) 
 3. อาหารแดจังกึมสู่ธุรกิจอาหารในประเทศไทย จากการถ่ายทอดวัฒนธรรมด้านอาหาร
เกาหลีผ่านซีรีส์แดจังกึมส่งผลให้ “ธุรกิจร้านอาหารเกาหลี” ได้รับผลจากกระแสนิยมแดจังกึม คือ  
คนไทยนิยมรับประทานอาหารเกาหลีมากขึ้นจนท าให้กิจการร้านอาหารเกาหลีย่าน Korea Town 
สุขุมวิท 12 เฟ่ืองฟูอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ในหลายร้านต่างปรับเมนู ให้เหมือนอย่างในซีรีส์แดจังกึม                
ที่เป็นอาหารราชส านัก ได้แก่ ซัมกเยทัง ซุปมันดู กูจอลพัน ฮันวา เป็นต้น และในปัจจุบันบางเมนู              
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อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแต่ก็ยังคงความเป็นอาหารเกาหลีตามแบบ                 
แดจังกึมอยู่เช่นเดิม  
 4. ทัวร์ตามรอยซีรีส์แดจังกึม เมื่อซีรีส์แดจังกึมเข้ามาออกอากาศในประเทศไทย  
ท าให้คนไทยส่วนหนึ่งรู้สึกมีอินเนอร์ตามอยากไปตามรอยแดจังกึม จึงมีการจัดทริปตามรอยซีรีส์ 
แดจังกึม โดยมีองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว (KTO ) เป็นผู้ท าหน้าที่พานักท่องเที่ยวไปประเทศเกาหลี
ใต้จนสู่วงจรธุรกิจเกิดเป็น “ทัวร์ตามรอยซีรีส์” เป็นการพาไปเยี่ยมชมยังโรงถ่ายละคร “แดจังกึม  
ธีมปาร์ค” ในประเทศเกาหลีใต้สร้างขึ้นโดยทีมงานของสถานีโทรทัศน์ MBC เพ่ือใช้ถ่ายท าละครเรื่องนี้   
โดยเฉพาะที่เป็นการต่อยอดจากแดจังกึมให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีใต้ และ
สามารถตอบสนองอินเนอร์ของผู้ชมต้องไปเที่ยวตามรอยแดจังกึม ถือเป็นอีกหนึ่งความนิยมของซีรีส์
แดจังกึมในประเทศไทยที่เห็นได้จากคนไทยอยากไปเที่ยวตามรอยแดจังกึมจนเกิดเป็นทัวร์ตามรอยขึ้นมา 
 5. แดจังกึมฉบับการ์ตูน ซีรีส์แดจังกึมได้มีการน ามา Remake เป็นการ์ตูนเรื่อง “จังกึม
น้อยแห่งวังหลวง” ออกอากาศทางช่อง 3 Family ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ทุกวันเสาร์และ
วันอาทิตย์ โดยการดัดแปลงเนื้อหาให้เข้ากับความเป็นการ์ตูนและน าเสนอให้เป็นเรื่องราวของ                   
แดจังกึมในวัยเด็กที่มีความฝันอยากเป็นแม่ครัวเอกของพระราชา นอกจากนี้ยังมี “หนังสือนวนิยาย
เรื่องสั้น” เรื่อง “แดจังกึมแห่งวังหลวง” ฉบับเยาวชน แปลโดย ภัฑทราพร ฟูสกุล หนังสือเล่มนี้                 
ในส่วนของเนื้อหาจะมีทิศทางเดียวกับในซีรีส์ แต่จะมีภาพการ์ตูนมาประกอบการเล่าเรื่องด้วย นับเป็น
อีกหนึ่งรูปแบบของความนิยมซีรีส์แดจังกึมในประเทศไทย 
 6. การโปรโมทช่วยให้แดจังกึมได้รับความนิยม การออกอากาศซีรีส์แดจังกึมในประเทศไทย
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับความประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก เพราะด้วยการที่มี  
“กลยุทธ์ทางการตลาด” ช่วยในการโปรโมทที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ได้แก่ ก่อนเริ่มออกอากาศ                
1) มีการฉาย Teaser บนหน้าจอทีวี 2) ท า Billboard ติดกลางแจ้ง 3) ท า Teaser ตามหน้าหนังสือพิมพ์ 
รวมถึงท า Event Marketing แนะน าละครตามใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ และเมื่อออกอากาศไป
แล้วก็ยังมีการโปรโมทอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัด Event เสริม คือ กิจกรรม Cooking Class ชวนคน
ดังและผู้ที่สนใจมาเรียนท าอาหารเกาหลีอย่างแดจังกึมที่โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส การโปรโมทดังกล่าว
นับว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ช่วยให้ซีรีส์แดจังกึมได้รับความนิยมในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ความนิยมของซีรีส์แดจังกึม พบว่า เนื้อเรื่องย่อ แก่นหลักของเรื่อง วัฒนธรรมเกาหลีดั้งเดิม
และต้นทุนทางวัฒนธรรมมีความสอดคล้องกับแนวคิดละครเกาหลีที่ชี้ให้เห็นว่าทางรัฐบาลเกาหลี
ต้องการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ คือ การน าเอาวัฒนธรรมเกาหลีของตนเองมาเป็นจุดขายผ่านการสร้าง
ภาพยนตร์หรือซีรีส์ โดยซีรีส์แดจังกึมเป็นซีรีส์ที่มีการสอดแทรกความเป็นเกาหลีในเรื่องของวัฒนธรรม
ไว้อย่างชัดเจนเห็นได้จากเนื้อเรื่องย่อ แก่นหลัก วัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นเหมือนต้นทุนทางวัฒนธรรม
ของประเทศในการช่วยสร้างความนิยมให้กับซีรีส์แดจังกึมในประเทศเกาหลีใต้จนเป็นผลให้ซีรีส์                  
แดจังกึมได้รับความนิยมอย่างมากเมื่อออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง MBC ของประเทศ
เกาหลีใต ้
 ซีรีส์แดจังกึมได้รับความนิยมในบริบทประเทศไทย พบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ                  
อลิสา วิทวัสกุล (2549) ที่พบว่า การประชาสัมพันธ์ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นแรงผลักดัน
ท าให้ซีรีส์แดจังกึมได้รับความนิยม โดยความนิยมจากการประชาสัมพันธ์และการน าซีรีส์แดจังกึม                 
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เข้ามาออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความนิยมในประเทศไทย 
เนื่องจากเมื่อเข้ามาออกอากาศแล้วยังส่งผลให้เห็นถึงความนิยมซีรีส์แดจังกึมในด้านอ่ืน ๆ ด้วย อาทิ 
ภาพยนตร์ค่าย GTH รายการวาไรตี้ ธุรกิจร้านอาหารเกาหลีในไทย ทัวร์ตามรอยซีรีส์ การ์ตูนแดจังกึม 
ซึ่งท าให้เห็นว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นผลของความนิยมจากซีรีส์แดจังกึม ในบริบทประเทศไทย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากการผลการวิจัยสามารถน าผลดังกล่าวไปปรับประยุกต์ใช้ในประเด็นอ่ืน ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องหรือคล้ายกับวิจัยเรื่องนี้ หรือน าผลการวิจัยนี้ไปปรับใช้กับการผลิตหรือการสร้างซีรีส์ของ
ประเทศไทย เพ่ือให้เกิดความนิยมได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และอาจส่งผลให้เกิดเป็น
นวัตกรรมเช่นเดียวกับแดจังกึมก็เป็นได้ 
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บทคัดย่อ 
 การจูงใจเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจให้กระท าถึงการประยุกต์
ทฤษฎีแรงจูงใจให้เป็นแนวทางในการท างาน ทฤษฎีแรงจูงใจที่ใช้ในการท างานเป็นกลุ่มทฤษฎีเนื้อหา
เพียงอย่างเดียว ประกอบด้วย 1) ทฤษฎี Abraham Maslow 2) ทฤษฎี Two-Factor 3) ทฤษฎี X 
และทฤษฎี Y 4) ทฤษฎี ERG 
 จากทฤษฎีแรงจูงใจข้างต้นจึงมีการประยุกต์แรงจูงใจเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถ
น าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม 
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ABSTRACT 
 The motivation was processed to stimulate of persons from stimulator by the 
application was presented an overview of work motivation theories. Theories of work 
motivation are classified as content theories which consist of Abraham Maslow theory, 
Two-Factor theory, Theory X and theory Y, ERG theory. The application of motivation 
for performance of work and could therefore apply to situation suitably. 
 
Keywords: Applications, Theories of motivation, Performance of work 
 
บทน า 
 การบริหารจัดการงานให้ประสบความส าเร็จนั้น นอกจากผู้บริหารจะต้องรู้จักการบริหาร
จัดการทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์การแล้วยังจะต้องรู้จักการจูงใจสมัยใหม่ โดยหาสิ่งกระตุ้นให้บุคลากร
รู้สึกอยากท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยเฉพาะสิ่งเร้า  
ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก อารมณ์ ความต้องการด้านร่างกาย การที่ผู้บริหารจะจูงใจและกระตุ้นให้
บุคลากรเกิดก าลังใจในการปฏิบัติงานจะต้องรู้จักคนในองค์การด้วย ดังนั้นจึงเป็นประเด็นส าคัญ            
ในการศึกษาพฤติกรรมองค์การ ทั้งนี้ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจความรู้สึก ค่านิยม และธรรมชาติของ
บุคคลและความต้องการ (ปฐมวงค์ สีหาเสนา, 2557) เพ่ือจะได้ก าหนดสิ่งจูงใจหรือเป้าหมายส าหรับ
การจูงใจให้บุคลากรท างานได้ตามความต้องการขององค์การ 
 ปัจจุบันบุคลากรมีความรู้เพ่ิมมากขึ้น มีทัศนคติ และมีความต้องการเกี่ยวกับการท างาน  
ตลอดจนการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากอดีต สังคมมีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกันมากขึ้น ท าให้การสั่งงาน 
แบบการตัดสินใจและชี้นิ้วเพียงอย่างเดียวหรือที่เรียกว่าการบริหารงานแบบเผด็จการไม่เพียงพอ                
ที่จะท าให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและทุ่มเทให้กับองค์การอย่างเต็มที่ นอกจากนี้          
พนักงานรุ่นใหม่ที่มีความรู้ มีทักษะและมีทัศนคติ ก็พร้อมที่จะรับผิดชอบมากขึ้นและคงไม่พอใจ                   
ในการปฏิบัติงานตามค าสั่งเพียงอย่างเดียว แต่บุคลากรจะต้องการอ านาจในการตัดสินใจ ความพอใจ
และความภาคภูมิใจในงาน เพ่ือที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ การจูงใจจึงเป็น            
เรื่องส าคัญที่ผู้บริหารสมควรต้องเรียนรู้ทั้งหลักการและเทคนิค ตลอดจนสั่งสมประสบการณ์จากชีวิตจริง 
เพ่ือที่จะกระตุ้นให้สมาชิกในองค์การแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน 
บุคคลทั่วไปที่ท างานในองค์การต่าง ๆ ก็สมควรต้องศึกษาการจูงใจ เพ่ือที่จะเข้าใจพฤติกรรมของ
บุคลากรและองค์การ ซึ่งในการน าเสนอบทความจึงได้ให้ความหมาย ทฤษฏี การสร้าง และการประยุกต์
แรงจูงใจเพ่ือเป็นแนวทางในการท างาน และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม 
       
ความหมายแรงจูงใจ  
 Loundon & Bitta (1988) ได้ให้ความหมาย “แรงจูงใจ” ว่าหมายถึง “สภาวะที่อยู่ภายใน
ตัวที่เป็นพลัง ท าให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว ไปในทิศทางที่มีเป้าหมาย ที่ได้เลือกไว้แล้ว ซึ่งมักจะเป็น
เป้าหมายที่มีอยู่นภาวะสิ่งแวดล้อม”   
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 Walter (1978) ได้ให้ความหมาย “แรงจูงใจ” ว่าหมายถึง บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายใน             
ตัวบุคคลที่มีผลท าให้บุคคลต้องกระท าหรือเคลื่อนไหว หรือมีพฤติกรรมในลักษณะที่มีเป้าหมาย  
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แรงจูงใจเป็นเหตุผลของการกระท า 
 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) ได้ให้ความหมาย “แรงจูงใจ” ว่าหมายถึง กระบวนการ              
ต่าง ๆ ที่ร่างกายและจิตใจถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าให้เกิดการแสดงออกของพฤติกรรม เพ่ือที่จะบรรลุ
จุดมุ่งหมายของเป้าหมายที่ต้องการ  
 เสนาะ ติเยาว์ (2553) ได้ให้ความหมาย “แรงจูงใจ” ว่าหมายถึง แรงผลักดันแรงกระตุ้น              
ที่เกิดจากความต้องการที่จะได้รับการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นที่องค์การจัดให้ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรม 
ในการท างาน ความเจริญเติบโตในการท างาน ปัจจัยสุขอนามัย นโยบายและการบริหารงานของ
องค์การ ค่าจ้างเงินเดือนที่ได้รับ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน สภาพการท างาน ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา และความม่ันคงในการท างาน  
 ชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554) ได้ให้ความหมาย “แรงจูงใจ” ว่าหมายถึง กระบวนการที่บุคลากร
ถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า โดยจงใจให้กระท าหรือดิ้นรนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น พนักงาน 
ที่ตั้งใจท างานเพ่ือหวังความดีความชอบถือเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจ 
 โชติกา ระโส (2555) ได้ให้ความหมาย “การจูงใจ” ว่าหมายถึง ปัจจัยหรือสิ่งต่าง ๆ ที่ผลักดัน
ให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเอง
ต้องการ หมายถึง การที่บุคลากรมีความปรารถนา หรือต้องการที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557) ได้ให้ความหมาย “การจูงใจหรือความพึงพอใจ” ว่าหมายถึง 
ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเกิดจากพ้ืนฐานของการรับรู้ค่านิยม และ
ประสบการณ์ที่แต่ละบุคลากรได้รับและจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนอง ความต้องการ
ให้แก่บุคลากรนั้นได้ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคลากรย่อมมีความแตกต่างกันไปตอบสนอง
ความต้องการในสิ่งที่ขาดหายไปหรือสิ่งที่ท าให้เกิดความไม่สมดุลเป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมที่จะ
แสดงออกของบุคลากรซึ่งมีผลการเลือกท่ีจะปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 กล่าวโดยสรุป “การจูงใจ” ว่าหมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ทางร่างกายและจิตใจถูก
กระตุ้นจากสิ่งเร้าให้เกิดการแสดงออกของพฤติกรรม เพ่ือที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของเป้าหมาย                  
ที่ต้องการซึ่งสามารถแสดงได้ดังแบบจ าลอง    
     
         
 
               
 
 

 
ภาพที่ 1 จ าลองการจูงใจ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ (2551) 

3. แรงขับ
แรงขัฃ
แรงขบั 

4. การสื่อสาร 
5. พฤติกรรม 
การแสดงออก 

6. เป้าหมาย (Goal)  
ตรงตามวัตถุประสงค์  

1. บุคคล                       
2. ความต้องการ 3. แรงขับ 
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ทฤษฎีแรงจูงใจ 
 ทฤษฎีการจูงใจมีที่มาจากการศึกษาของ Frederick (1911) ได้น าวิธีการศึกษาแบบ
วิทยาศาสตร์มาใช้กับการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจ 
ต่อมานักทรัพยากรมนุษย์ได้ศึกษาพบว่า การจูงใจจะก่อให้เกิดความต้องการของมนุษย์  ในที่นี้ได้แบ่ง
ทฤษฎีการจูงใจออกเป็น 2 แนวทาง คือ แนวทางตามเนื้อหา และแนวทางตามกระบวนการ ซึ่งในที่นี้
จะกล่าวถึงทฤษฎีตามเนื้อหาเพียงอย่างเดียว 
 ทฤษฎีเนื้อหา หมายถึง การจูงใจที่เน้นคุณลักษณะภายในของพนักงานที่เน้นเรื่องการท า
ความเข้าใจว่าพนักงานต้องการอะไรและจะท าอย่างไรที่จะท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ 
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีเนื้อหาและทฤษฎีกระบวนการของการจูงใจมีประโยชน์ต่อผู้ บริหาร                  
ในการใช้จูงใจพนักงาน ขั้นตอนในการจูงใจที่ผู้บริหารใช้ในการจูงใจพนักงาน มีดังนี้ 
 1) ทฤษฎี Abraham Maslow 2) ทฤษฎี Two - Factor 
 3) ทฤษฎี X และทฤษฎี Y    4) ทฤษฎี ERG 
 
 1. ทฤษฎี Abraham Maslow ทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการของ Maslow (Hierarchy 
of Needs Theory) เกิดในทศวรรษท่ี 1940 โดย Maslow (1943) แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Need) หมายถึง ความต้องการ
อาหารเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความต้องการทางเพศ ความสะดวกสบาย เป็นต้น 
  ขั้นตอนที่ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety and Security Need) หมายถึง 
ความต้องการได้รับการปกป้องจากอุปสรรคและการออกจากงาน ความปลอดภัยการท างาน เป็นต้น 
  ขั้นตอนที่ 3 ความต้องการทางสังคม (Social Need) หมายถึง ความต้องการเพ่ือน 
ต้องการความรัก ความเป็นเจ้าของ เป็นส่วนหนึ่งทางสังคม 
  ขั้นตอนที่ 4 ความต้องการได้รับการยกย่องยอมรับ (Esteem Need) หมายถึง              
ความต้องการเป็นอิสระ ต้องการการยอมรับ ได้รับการยกย่อง ได้รับเกียรติจากผู้อื่น เป็นต้น 
  ขั้นตอนที่ 5 ความต้องการบรรลุผลส าเร็จสูงสุด (Self-Actualization Need) หมายถึง 
ความต้องการได้รับความส าเร็จสูงสุดในสิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างที่ตั้งใจไว้ 
  งานวิจัยของ จุฑามาศ ศรีบ ารุงเกียรติ (2555) เรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความ
คาดหวังในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมจ ากัด (แทปไลน์) ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับมากกับความคาดหวังในการปฏิบัติงาน 
สามารถอธิบายได้ว่าพนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านสัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงานคือพนักงาน               
มีความรู้สึกที่ดีต่อกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน ด้านความมั่นคงในการท างานคือพนักงานมีความรู้สึกมั่นคง 
ปลอดภัยในงานที่ปฏิบัติ ด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา คือพนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อ
ผู้บังคับบัญชา ในเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านปัจจัยจูงใจมีความคาดหวังเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและ
ความคาดหวังเกี่ยวกับคุณค่าของผลลัพธ์หรือรางวัลที่จะได้รับ และพนักงานมีความรับผิดชอบต่องาน 
และมีความส าเร็จในการท างาน เป็นต้น 
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             2. ทฤษฎี Two - Factor 
  เป็นแนวคิดของ Herzberg, Bernard & Snyderman (1959) หมายถึง ความรู้สึกของ
พนักงานที่มีความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในการท างานพฤติกรรมที่ท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ 
เรียกว่า ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factor หรือ Maintenance Factor) หมายถึง พฤติกรรมที่มี
อิทธิพลต่อความไม่พึงพอใจในการท างาน ผู้บริหารสามารถใช้ปัจจัยสุขอนามัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การเพ่ิมเงินเดือนค่าตอบแทน แต่ไม่ได้หมายความว่า จะเป็นการกระตุ้นให้พนักงานท างานที่ดีได้ 
หากแต่การกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในนั้นเกิดจากตัวงานท าได้ โดยการจูงใจด้วยการใช้ปัจจัยที่สอง คือ                       
ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factor) โดยการมอบหมายงานที่มีความส าคัญหรือเพ่ิมเนื้อหาของงาน                 
ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและสามารถกระตุ้นให้พนักงานท างานได้อย่างดี 
เรียกว่า ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factor) หมายถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการท างานของพนักงาน
และท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ทฤษฎีนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า Hygiene-Motivator Factor หรือทฤษฎี             
สองปัจจัย  
  บทความวิจัยของ กมลพร กัลยาณมิตร (2559) เรื่อง แรงจูงใจ 2 ปัจจัย พลังสู่
ความส าเร็จ ผลการสรุปพบว่า แรงจูงใจเปรียบเสมือนพลังพิเศษท่ีพร้อมจะปะทุออกมาเป็นพฤติกรรม
เชิงบวกในการท างาน ที่สร้างประโยชน์แก่องค์การ หากแต่ต้องได้รับการเสริมแรงภายใน พลังพิเศษนี้
จึงจะแสดงออกมา แรงจูงใจจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และ                   
ส่งผลต่อความเติบโต ความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคง ขององค์การ เนื่องจากบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ ซึ่งเป็นคุณสมบัติส่วนตัวของบุคลากรแต่ละคนที่ติดตัวมาก่อนที่จะได้รับการเสริม
แรงจูงใจ ผู้บริหารจึงต้องจัดให้มีปัจจัยทั้งสองกลุ่ม เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคลากร                     
ให้เหมาะสม เป็นการสร้าง แรงจูงใจและขจัดความรู้สึกไม่พอใจในการท างานของบุคลากรให้หมดไป 
เพ่ือให้บุคลากรในองค์การ เกิดความพึงพอใจ มีความรักและผูกพันกับองค์การ ร่วมมือร่วมใจ                   
ในการท างานอย่างกระตือรือร้น  ในการช่วยกันพัฒนาองค์การให้เติบโตและเจริญก้าวหน้าไป                
อย่างมั่นคง โดยอาศัยองค์ประกอบของ ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg เป็นแนวทางสร้างแรงจูงใจ 
ในการท างาน เพ่ือให้ “แรงจูงใจ 2 ปัจจัย เป็นพลังน าสู่ความส าเร็จ” ย่อมท าให้ประสิทธิภาพ               
การท างานของบุคลากรเพ่ิมข้ึนและส่งผลส าเร็จต่อองค์การทั้งในด้านคุณค่าและมูลค่าได้โดยง่าย 
 
 3. ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ทศวรรษที่ 1960 ของ McGregor (1960)  
  ข้อสมมติฐานของทฤษฎี X  (Theory x Assumptions) ได้แก่ 1) บุคคลไม่ชอบการท างาน
และต้องการการควบคุม 2) บุคคลต้องการการสั่งการไม่ต้องการความรับผิดชอบ 3) มีการลงโทษ และ
การควบคุม และ 4) ผู้บริหารไม่เปิดโอกาสให้พนักงานท าตามแนวทางของพนักงาน 
  ข้อสมมติฐานของทฤษฎี Y (Theory y Assumptions) ได้แก่ 1) บุคคลมีความพยายาม
ในการท างานและมีความรับผิดชอบ 2) บุคคลมีความผูกพันในการท างานให้ส าเร็จ และ 3) บุคคล              
มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในการท างาน 
  งานวิจัยของ ยุภา ตรงพิทักษ์กุล (2550) เรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของพนักงานกลุ่มบริษัท ซังกิวไทย จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยของแรงจูงใจโดยทฤษฎี X, Y                
มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในทิศทางเดียวกัน ยกเว้น ในเรื่องของแนวโน้ม
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ที่จะท างานต่อจนเกษียณของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อันเนื่องมาจากพนักงาน 
ของทางบริษัทฯ มีทัศนคติในเรื่องของความขยันในการท างาน ,ความรับผิดชอบในการท างาน                    
ความกระตือรือร้นในการท างาน,ความเป็นผู้น า,ทักษะทางด้านความคิด และลักษณะการท างาน                 
ที่ชอบท าสิ่งใหม่อยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี Y ดังนั้น ถ้าทางองค์กรมีการน าแนวคิด ของทฤษฎี Y 
มาใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้กับทางพนักงานก็น่าจะส่งผลดีต่อตัวพนักงาน  ให้เกิดพฤติกรรม                      
ในการท างานที่ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะในเรื่องของพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านความตั้งใจในการท างาน 
และด้านความสามัคคีของพนักงาน 
 
            4. ทฤษฎี ERG ทศวรรษที่ 1972  
  Alderfer (1972) ได้ศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจในการตอบสนองความต้องการโดยได้พัฒนา
ตามแนวคิดทฤษฎี ERG เกี่ยวกับการท าความเข้าใจเรื่องความต้องการ ของพนักงานในการท างาน 
ประกอบด้วยความต้องการ 3 ด้าน ดังนี้ 
  4.1 ความต้องการด ารงชีวิตอยู่ได้ (Existence Need) หมายถึงความต้องการด้านร่างกาย 
การด ารงชีวิต ความสะดวกสบาย 
  4.2 ความต้องการความสัมพันธ์ (Relatedness Need) หมายถึงความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
และความพึงพอใจในด้านความรู้สึกมีเพ่ือน มีมิตรภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน ความต้องการทางสังคม 
  4.3 ความต้องการเติบโตก้าวหน้า  (Growth Need) หมายถึง  ความพึงพอใจ                         
ในความสมบูรณ์ของสิ่งที่ต้องการสูงสุด 
  งานวิจัยของ วรรณา อาวรณ์ (2556) เรื่อง แรงจูงใจในการท างานกับความผูกพันต่อ
องค์การของราชการรัฐสภาพระดับปฏิบัติงาน ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผลการศึกษา
ด้านแรงจูงใจในการท างานโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับสูง โดยปัจจัยจูงใจ มีค่าเฉลี่ยมากกว่าปัจจัยค้ า
จุน ส่วนด้านความผูกพันต่อองค์การโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับสูงเช่นกัน เมื่อท าการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ระดับแรงจูงใจในการท างานแตกต่างกันความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิต ิ.05 โดยข้าราชการรัฐสภาที่มีแรงจูงใจในการท างานทั้งปัจจัย จูงใจและปัจจัยค้ าจุน
สูงจะมีความผูกพันต่อองค์การสูงกว่าข้าราชการรัฐสภาที่มีแรงจูงใจในการท างานปานกลางและ                
ต่ าทุกด้าน เมื่อพิจารณาจากขนาดค่า F ผลปรากฏว่าข้าราชการรัฐสภาที่มีแรงจูงใจ ในการท างาน
แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  ดังนี้ ด้านลักษณะ
ของงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านเงินเดือนและผลตอบแทนด้านความมั่นคงในงาน             
ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านเทคนิคการควบคุมดูแลด้านความ
รับผิดชอบในงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความส าเร็จในงาน และด้านการได้รับ               
การยอมรับ  
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สรุปการเปรียบเทียบทฤษฎีความต้องการตามแนวคิดทางทฤษฎีเนื้อหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสร้างแรงจูงใจเป็นแนวทางในการท างาน 
 การสร้างแรงจูงใจในองค์การเพ่ือให้บุคลากรในองค์การเกิดความ พึงพอใจต่อพฤติกรรม
การท างาน จะส าเร็จหรือไม่ข้ึนอยู่กับผู้บริหารว่ามีแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจหรือไม่                 
 ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) 
 ความพึงพอใจในงานท าให้เกิดผลดีต่อองค์การหลายประการ เช่น การลดอัตราการลาออก
ของพนักงาน (Turnover) ลดการขาดงานของพนักงาน (Absenteeism) ลดการประท้วงต่อต้าน และ
ท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจได้ โดยการให้คุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานท าให้พนักงาน              
มีขวัญก าลังใจที่ดีในการท างาน 
 ความพึงพอใจในการท างาน คือ ทัศนคติของบุคคลที่มีต่องาน อันเป็นผลมาจากการได้รับ 
สิ่งที่ดีจากการท างาน มีดังนี้ 
 1. การจ่ายค่าตอบแทน (Pay) หมายถึง จ านวนเงินที่ได้รับจากการท างานอย่างเป็นธรรม 
และเป็นไปตามความรู้ความสามารถ 

ทฤษฎีล าดับขั้น 
ของความต้องการ 

(Maslow) 

ความต้องการบรรล ุ
ความส าเร็จสูงสุด 

(Self-
Actualization) 

ความต้องการได้รับ 
การยอมรับยกย่อง 

(Esteem) 

ความต้องการ 
ทางสังคม 

ความต้องการ           
ความมั่นคงปลอดภัย 

(Safety and 
Security) 

ความต้องการ 
ทางร่างกาย 

(Physiological) 

ทฤษฎีล าดับขั้น 
สองปัจจัย
(Herzberg) 

- ลักษณะงาน 
- ความรับผิดชอบ 
- มีความก้าวหน้า 
- มีความก้าวหน้า     

ในงาน 

- มีความส าเร็จสูงสดุ 
 

- ความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงานดี 
กับหัวหน้างาน  
กับใต้บังคับบัญชา
ด ี

- มีความมั่งคงในงาน 
- สภาพการท างาน 
- เงินเดือน

ค่าตอบแทน 

ทฤษฎี 
E.R.G. 

(Alderfer) 

การเจรญิเติบโต 
 (Growth) 

ความสัมพันธ์ 

กับผู้อื่น 

(Relatedness) 

การด ารงชีวิตอยู ่
(Existence) 

ทฤษฎี X,Y 
ของ McGregor 

พฤติกรรม 
การท างาน 
ของ X, Y 

พฤติกรรม 
การท างาน 
ของ X, Y 

 (Need For 
Power) 

พฤติกรรม 
การท างาน 
ของ X, Y 
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 2. งานที่ท า (Work itself) ท างานที่พนักงานมีความสนใจและมีโอกาสในการเรียนรู้งาน 
และได้รับการยอมรับในการท างานนั้น 
 3. มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น (Promotion Opportunity)             
มีความก้าวหน้าในงานได้รับการส่งเสริมให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
 4. การมีหัวหน้าที่ดี (Supervision) มีความสามารถทางเทคนิคการท างานและมีทักษะ
ระหว่างบุคคลที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน มีการสื่อสารที่ดีกับหัวหน้างาน 
(Superior-Subordinate Communication) 
 5. มีเพ่ือนร่วมงานที่ดี (Co-Worker) มีเพ่ือนร่วมงานที่เป็นมิตร มีความสามารถและ                
ให้การสนับสนุนที่ดี 
 6. สภาพการท างาน (Working Condition) การมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีมี
บรรยากาศการท างานที่สะดวกสบาย มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานที่ดี 
 7. มีความมั่นคงในงาน (Job Security) มีการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่องตลอดเวลา
องค์การหลายแห่ง ได้ตระหนักในความส าคัญของการสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงาน เพราะ               
ความพึงพอใจในงานมีผลต่อความส าเร็จในการท างาน 
 งานวิจัยของ สุธานิธิ์ นุกูลอ้ึงอารี (2555) เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในงาน ของ
พนักงานบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) กรณีพนักงานบริษัทการบินไทยฯ ส านักงานใหญ่                 
ผลการศึกษาพบว่า 1) พนักงานบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานใหญ่                  
มีความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในการท างาน พนักงานมีความพึงพอใจระดับ                   
ปานกลาง ส่วนการประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน การได้รับการยกย่องนับถือ พนักงานมีความ
พึงพอใจ ในการท างานอยู่ในระดับมาก 2) พนักงานบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงาน 
ที่ส านักงานใหญ่ ความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า นโยบายและการบริหารของบริษัท การควบคุมบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
เงินเดือนและสวัสดิการ ความมั่นคงในงาน สถานภาพในการท างาน มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
ส่วนสภาพแวดล้อมในการท างาน มีความพึงพอใจระดับมาก  
                  
บทสรุป 
 การสร้างแรงจูงใจในการท างานจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์การ ด้วยเหตุนี้ 
คนจึงมีความต้องการพ้ืนฐานตลอดจนเป้าหมายในการท างานที่แตกต่างกันไป ในขณะเดียวกันแต่ละ
องค์การก็มีศักยภาพในการตอบสนองความต้องการบุคลากรได้แตกต่างกัน  
 ดังนั้น การที่จะประสบความส าเร็จในการท างาน ผู้บริหารจึงต้องมีประยุกต์ที่เหมาะสม              
ในการสร้างแรงจูงใจซึ่งประกอบด้วย ดังต่อไปนี้ 
 1. การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของ McGregor 
  การประยุกต์แรงจูงใจของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของบุคคลคือความเข้าใจ
ลักษณะของบุคคลที่ได้แบ่งพฤติกรรมเป็น 2 แบบ ดังที่ McGregor ได้กล่าวถึงสมมติฐานของมนุษย์
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แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ ทฤษฎี X เกี่ยวข้องกับสมมติฐานในทางลบของบุคคลที่มีความเชื่อว่า พนักงาน
มักจะไม่ชอบการท างานและหลีกเลี่ยงท างานอยู่เสมอ ทฤษฎี Y เป็นสมมติฐานในทางบวกที่มี
สมมติฐานว่าพนักงานจะท างานด้วยตนเองพนักงานมีความรับผิดชอบในการท างานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การได้  McGregor เชื่อว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมตามสมมติฐานแบบทฤษฎี X คือ 
พฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ดี เป็นต้น ส่วนทฤษฎี Y คือ พฤติกรรมในทางที่ดี ตัวอย่างเช่น ความ
ขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ เป็นต้น 
 2. การประยุกต์การจัดการด้านการติดต่อสื่อสาร (Management Communication)  
  การประยุกต์พ้ืนฐานในแรงจูงใจ คือการที่ผู้บริหารมีการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิก                
ในองค์การผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพในด้านการสื่อสารที่ท าให้พนักงานมีความพึงพอใจ และรับรู้                
ในเรื่องของแรงจูงใจที่ท าให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันและรู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัย                    
ในการท างานการมีส่วนร่วม การประชุม การประกาศให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ อาจใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
ภายในองค์การ 
 3. การออกแบบงานเพื่อแรงจูงใจ (Designing Motivating Jobs)  
  การออกแบบงานเป็นแรงจูงใจเพ่ือให้รางวัลเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีพฤติกรรม   
การท างานที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญของการให้รางวัล คือเพ่ือจูงใจบุคลากรที่มีคุณสมบัติ                    
มีความสามารถเข้าร่วมงานในองค์การ เพ่ือรักษาบุคลากรให้ท างานต่อไปและเพ่ือกระตุ้นให้พนักงาน
บรรลุเป้าหมายสูงสุด  
  ดังนั้น การออกแบบโดยแรงจูงใจ เพ่ือให้ได้รางวัลนั้นมีการแบ่งออกเป็น 2 รางวัล คือ 
1) รางวัลภายนอก ประกอบด้วย รางวัลทางการเงิน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา โบนัส และ
รางวัลที่เป็นสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลกัน เช่น การให้บ าเหน็จ บ านาญ การรักษาพยาบาล 2) รางวัล
ภายใน ประกอบด้วย รางวัลที่ได้กับพนักงาน เช่น การเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น การท างานให้บรรลุ
ความส าเร็จต่าง ๆ ตามเป้าหมาย ท าให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ การพัฒนาศักยภาพ เป็นต้น                
การออกแบบงานต่อไปนี้จะช่วยให้เกิดแรงจูงใจภายในได้ด้วยงานที่มีลักษณะดังนี้ 
  3.1 การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) หมายถึง การหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ 
ในการท างานปกติประจ าทุกวันไปเป็นการท างานอ่ืน ท าให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้งานและ                   
ลดการเบื่อหน่ายจากการท างานประจ าทุกวัน พนักงานท างานที่แตกต่างกันและได้เรียนรู้การท างาน
มากขึ้น   
  3.2 การขยายขอบเขตของงาน (Job Enlargement) หมายถึง การมอบหมายให้
พนักงานท างานที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้พนักงานมีขอบเขตการท างานมากขึ้นหลายงาน ท าให้พนักงาน               
มีความพึงพอใจสูง โดยการให้พนักงานท างานมากขึ้นมีผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น 
  3.3 การเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job Enrichment) หมายถึง การจูงใจพนักงานโดยการให้
ท างานในระดับที่สูงขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น ท าให้งานมีคุณค่ามากขึ้น ตัวอย่างเช่น มีการใช้
อ านาจหน้าที่ได้ เป็นการเพ่ิมแรงจูงใจและเพ่ิมความพึงพอใจให้แก่พนักงาน  
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บทคัดย่อ 
 “แกงฮังเล” อาหารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของภาคเหนือมีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบ
หลักพร้อมด้วยเครื่องเทศที่มีกลิ่นและรสชาติเฉพาะ โดยที่แกงฮังเลได้รับอิทธิพลมาจากพม่าตั้งแต่
อดีต ซึ่งมีชื่อว่า “แวะตาฮีน” ในภาษาพม่า มีความหมายตรงกับ “แกงฮังเล” และเป็นอาหารที่ถูกสืบ
ทอดกรรมวิธีการท ามาจนถึงปัจจุบัน แกงฮังเลสามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ แกงฮังเลม่าน และ
แกงฮังเลเชียงแสน นอกจากนั้นความเชื่อของบุคคลและสังคมที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันเกี่ยวกับแกง
ฮังเลสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนทางสังคมและวัฒนธรรมของภูมิปัญญาที่เกิดจากความรู้ 
ความเข้าใจธรรมชาติ ดังนั้นแกงฮังเลจึงเป็นอาหารที่แสดงถึงวัฒนธรรมและความเชื่อที่แฝงอยู่
ประกอบด้วย คุณค่าที่มีต่อร่างกายและจิตใจ การเป็นอาหารส าหรับประเพณี การรวมกลุ่มวัฒนธรรม
เดียวกัน การถ่ายทอดภูมิปัญญาการแลกเปลี่ยนและผสมผสานวัฒนธรรมของคนต่างวัฒนธรรม 
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ABSTRACT 
 “Gageng Hang-Lay” is a famous and famous dish of northern Thailand. Meat is 
the main ingredient with spices that smell and taste. Gageng Hand-Lay has been 
influenced by Myanmar since the past. The name "Wee Ta Hen" in Myanmar language 
means "Gageng Hang-Lay" that has been inherited from the past. They can be classified 
into 2 types: “Gageng Hang-Lay Man” and “Gageng Hang-Lay Chiang Saen”.In addition, 
the successive beliefs and practices of Gageng Hang-Lay can reflect the social and 
cultural complexity of wisdom derived from knowledge and understanding of the 
nature. Gageng Hang-Lay is a food that represents culture and beliefs. Gageng Hang-Lay 
had the value for the body and mind, tradition, cultural grouping, transfer of wisdom, 
exchange and integration of cultures of different cultures. 
 
Keywords: Gageng Hang-Lay, Northern’s Food, Food Culture 
 
บทน า 
 ดินแดนในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยพ้ืนที่ 8 จังหวัด                
ไว้ด้วยกัน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน  และพะเยา               
อาณาบริเวณของจังหวัดในภาคเหนือข้างต้นรวมกันจะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ล้านนา” ล้านนา
หรือภาคเหนือตอนบนเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตมีประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ภาคเหนือตอนบนมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
แตกต่างไปจากภาคอ่ืนของประเทศไทย ทั้งการแต่งกาย ภาษาเขียน ภาษาพูดรวมถึงกิริยามารยาท               
ที่มีความอ่อนหวาน ส าหรับอาหารการกินของภาคเหนือตอนบนยังมีความแตกต่างซึ่งเป็นเอกลักษณ์ 
ที่ทุกคนที่ได้มาเยือนภาคเหนือตอนบนต้องกล่าวถึงและเสาะหารับประทาน อาหารของภาคเหนือ
ตอนบนส่วนใหญ่มีรสชาติกลาง ๆ มีรสเค็ม รสเปรี้ยว ไม่เผ็ดมากนักมีรสหวานน้อยมาก การรับประทาน
อาหารของภาคเหนือจะนิยมนั่งล้อมวงกันโดยมี “โตก” หรือ “ขันโตก” แทนโต๊ะรับประทานอาหาร 
ทั้งนี้อาหารที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของภาคเหนือตอนบน ที่ได้รับความนิยมในการบริโภคมากชนิดหนึ่ง
ก็คือ “แกงฮังเล” แกงฮังเลเป็นอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบหลักพร้อมด้วยเครื่องเทศที่มีกลิ่น
และรสที่เป็นเอกลักษณ์ โดยที่แกงฮังเลจะมีการท าและรับประทานในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้แกงฮังเลไม่ได้เป็นอาหารที่รับประทานตามมื้ออาหารทั่วไป 
แต่เป็นอาหารพิเศษที่ถูกปรุงประกอบขึ้นในช่วงโอกาสที่ส าคัญ เช่น ประเพณีส าคัญทางศาสนาพุทธ
ของภาคเหนือตอนบน หรือเทศกาลปีใหม่เมือง มักนิยมน าแกงฮังเลถวายเป็นส ารับอาหารแก่พระสงฆ์ 
เนื่องจากมีความเชื่อว่าสิ่งที่น าถวายพระสงฆ์ต้องถวายแต่ของที่ดีที่สุด ปรุงด้วยวัตถุดิบที่ดีแกงฮังเล              
ยังเป็นอาหารที่ใช้ส าหรับการต้อนรับแขก ในส ารับอาหารมักมีแกงฮังเลอยู่เสมอ เพ่ือแสดงถึงไมตรีจิต
ของเจ้าของบ้านที่ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยอาหารเลิศรส แกงฮังเลจึงอุดมไปด้วยมูลค่าทางจิตใจ คุณค่า
ของแกงฮังเล จึงไม่ได้สะท้อนแต่เพียงเรื่องของรสชาติเท่านั้น เพราะแกงฮังเลอยู่บนความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมทั้งจุดก าเนิด การน าไปใช้ และการคงอยู่ของอาหาร แกงฮังเลจึงเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่
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หลอมรวมความแตกต่างทางวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน และกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอาหาร
ล้านนาในปัจจุบัน ดังนั้นแกงฮังเล นอกจากเป็นอาหารในการด ารงชีวิตแล้ว ยังมีความเกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความเชื่อที่สะท้อนความเจริญทางสังคม และวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ในบทความฉบับนี้จะกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของแกงฮังเล 
ประเภทของแกงฮังเล วัฒนธรรมและความเชื่อในแกงฮังเล ซึ่งได้น าเสนอรายละเอียดเนื้อหาในล าดับ
ต่อไป 
  
ประวัติศาสตร์ของแกงฮังเล 
 ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยโดยพญามังราย พร้อมอัญเชิญพระสหาย ได้แก่ พญาง า
เมืองแห่งเมืองพะเยา และพ่อขุนรามค าแหงแห่งสุโขทัย รวมเอาอาณาจักรหริภุญชัยเข้ากับโยนกเชียงแสน
ได้ขนานนามใหม่ที่เรียกว่า “อาณาจักรล้านนา” ในปี พ.ศ. 1839 ได้ร่วมกันสถาปนาราชธานีแห่งใหม่
เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาโดยใช้ชื่อว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” อาณาจักร
ล้านนาได้ขยายการปกครองไปยังเมืองเขลางค์ (จังหวัดล าปาง) เมืองเขมรัฐเชียงตุง รัฐฉานเมืองยอง
ในประเทศพม่า เมืองเชียงรุ้ง และแคว้นสิบสองปันนาในประเทศจีน รวมถึงมีเมืองนาย (หัวเมือง     
ไทใหญ่) เชียงราย เป็นเมืองราชธานีของอาณาจักรล้านนา รวมไปถึงเมืองนันทบุรี (จังหวัดน่าน) แพร่ 
ทุ่งยั้ง (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์) (ชูสิทธิ์ ชูชาติ, 2525) จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2101 
อาณาจักรล้านนาตกเป็นประเทศราชของพม่า การเข้ามาปกครองอาณาจักรล้านนาของพม่า                
รวมระยะเวลา 216 ปี (พ.ศ. 2101 - พ.ศ. 2317) ต่อมาอาณาจักรล้านนาจึงเป็นประเทศราชของ
สยาม จากประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนาโดยสังเขปข้างต้นท าให้ประชาชนในภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทยในปัจจุบันประกอบด้วยหลากหลายเผ่าพันธุ์ทั้ง ไทยยวน ไทใหญ่ ไทเขิน ไทลื้อ                 
ไทยอง ไทลัวะ ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่แพร่กระจายมาจากประเทศพม่า และบางส่วนของประเทศจีน  
 ภายหลังจากที่อาณาจักรล้านนาเป็นส่วนหนึ่งของสยามประเทศแล้ว พระเจ้ากาวิละได้ท า
การกวาดต้อนผู้คนจากหัวเมืองต่าง ๆ ที่หนีภัยสงครามในช่วงที่อยู่ภายใต้การปกครองของพม่า จึงได้
สร้างอาณาจักรล้านนาขึ้นมาใหม่ ในปี พ.ศ. 2383 ภายหลังที่พม่าได้เสียดินแดนหัวเมืองมอญรวมถึง
ดินแดนพม่าให้กับประเทศอังกฤษซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับล้านนา การเสียดินแดนของพม่าดังกล่าว
ส่งผลท าให้บริษัทของอังกฤษ พ่อค้า และแรงงานจากพม่าซึ่งเป็นคนในบังคับของอังกฤษได้ท า                    
การติดต่อค้าขาย และสัมปทานป่าไม้ในพื้นที่อาณาจักรล้านนา ในการตัดไม้ และชักลากไม้ได้มีการขน
ส่งผ่านแม่น้ าทั้งแม่น้ าปิง จังหวัดเชียงใหม่ และแม่น้ าวัง จังหวัดล าปาง ดังนั้นทั้ง 2 จังหวัดนี้ยังปรากฏ
ชุมชน และศาสนสถานที่เป็นศิลปะพม่าอยู่จนถึงปัจจุบัน 
 จากประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของอาณาจักรล้านนาโดยสังเขป ตั้งแต่การรวบรวม
ดินแดนจนถึงการอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า รวมถึงการค้าขาย และสัมปทานป่าไม้ของพม่า
ในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวสนับสนุนประวัติศาสตร์การได้รับอิทธิพล 
“แกงฮังเล” มาจากพม่า นอกจากนั้นจากการศึกษารวบรวมเอกสาร หนังสือ และงานเขียนต่าง ๆ 
พบว่าเอกสาร และงานเขียนได้กล่าวถึง “แกงฮังเล” แกงฮังเลเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากพม่า
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และแคว้นสิบสองปันนาในประเทศจีน ซึ่งเรียกว่า “ฮินเล” โดยที่ “ฮิน” แปลว่า “แกง” และ “เล” 
แปลว่า “เนื้อสัตว์” ในภาษาพม่า  
 อย่างไรก็ตามเอกสารและงานเขียนข้างต้นมีความขัดแย้งกับผลการศึกษาของ อุบลรัตน์ 
พันธุมินทร์ (2542) ซึ่งพบว่า “แกงฮังเล” ของคนล้านนาซึ่งในภาษาพม่าเรียกว่า “แวะตาฮีน” โดยที่ 
“แวะตา” หมายถึง “เนื้อหมู” ส่วนค าว่า “ฮีน” หมายถึง “แกง” ความหมายโดยรวมจึงหมายถึง 
“แกงหมู” และหากใช้เนื้อวัวเป็นวัตถุดิบก็เรียกว่า “อะแมตาฮีน” ทั้งนี้จากการรวบรวมข้อมูลที่มีผู้ได้
ท าการศึกษายังพบว่า “ฮินเล” ไม่ได้มีความหมายถึง “แกงฮังเล” แต่ “ฮินเล” ในความหมายของพม่า 
หมายถึง การน าเอาแกงที่เหลือหลากหลายชนิดมารวมกัน และท าการปรุงใหม่อีกครั้งซึ่งมีความหมาย
ตรงกับ “แกงโฮะ” ของล้านนา ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า “แวะตาฮีน” ในภาษาพม่า มีความหมายตรงกับ 
“แกงฮังเล” ในขณะที่ “ฮินเล” ในภาษาพม่ามีความหมายตรงกับ “แกงโฮะ” ในความหมายของคน
ล้านนา อย่างไรก็ตามความเป็นมาของ “แกงฮังเล” ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยหรือ
อาณาจักรล้านนาอาจสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1. การเข้าปกครองของพม่าในอาณาจักรล้านนา ท าให้อาณาจักรล้านนาได้รับอิทธิพลจาก
พม่าในการเข้าปกครอง อย่างไรก็ตามได้มีนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ได้ให้ความเห็นว่า การเข้า
ปกครองของพม่าในอาณาจักรล้านนาในช่วงแรกนั้น มิได้ส่งผู้น าเข้ามาปกครองล้านนาโดยตรง                   
ยังคงให้เจ้าเมืองคนเดิมสามารถปกครองตนเองได้ แต่ต้องส่งส่วย และแพรพรรณให้กับพม่าทุก ๆ ปี 
จนกระทั่ง พ.ศ. 2306 พม่าจึงได้ส่งเจ้านายมาปกครองอาณาจักรล้านนาอย่างจริงจัง ดังนั้น การได้รับ
อิทธิพลจากพม่าในช่วงของการปกครองอาณาจักรล้านนาที่มีต่อศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ อาหารอาจยังคงไม่ได้รับอิทธิพลจากพม่ามากนัก (สุรพล ด าริห์กุล, 
2559)  
 2. การเคลื่อนย้ายของแรงงาน สืบเนื่องจากในอดีตปรากฏการค้าขาย และสัมปทานป่าไม้
ของบริษัทประเทศอังกฤษโดยมีพ่อค้า และแรงงานพม่าซึ่งเป็นคนในบังคับของอังกฤษเข้ามาตั้ง
บ้านเรือน และชุมชนในอาณาจักรล้านนา ส่งผลท าให้แรงงานเข้ามาตัดไม้ และชักลากไม้ในลุ่มแม่น้ าปิง 
และลุ่มแม่น้ าวัง ก่อให้เกิดการตั้งชุมชนในบริเวณแม่น้ าในภาคเหนือตอนบน เช่น แม่น้ าปิง จังหวัด
เชียงใหม่ แม่น้ าวัง จังหวัดล าปาง เป็นต้น ซึ่งพ้ืนที่เหล่านี้ยังปรากฏวัดที่เป็นศิลปะพม่า อาคารที่อยู่อาศัย 
รวมถึงชุมชนที่ผลิตผงแกงฮังเลที่เก่าแก่ เช่น ชุมชนท่ามะโอ จังหวัดล าปาง ซึ่งสืบทอดการผลิต
เครื่องแกงฮังเลจากบรรพบุรุษชาวพม่ามาจนถึงรุ่นที่ 4 ในปัจจุบัน เป็นต้น 
  ทั้งนี้การตั้งชุมชนของพ่อค้า และแรงงานพม่าในบังคับของอังกฤษจะส่งผลท าให้มี              
การน าศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตความเป็นอยู่  รวมถึงวัฒนธรรมทางด้านอาหารเข้ามาใน
อาณาจักรล้านนาด้วย ดังนั้นการเข้ามาค้าขาย และสัมปทานป่าไม้ จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง
ของการได้รับอิทธิพล “แกงฮังเล” จากพม่าเข้ามาในอาณาจักรล้านนา นอกจากนั้นการตัดไม้ และ               
การชักลากไม้สักในภาคเหนือตามหัวเมืองเชียงใหม่ ล าพูน และล าปาง ท าให้มีชาวจีน พม่า และ              
ชาวไทใหญ่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
และได้น าศิลปวัฒนธรรม อาหาร เข้ามาในหัวเมืองต่าง ๆ ด้วย  
 3. การมีอาณาเขตติดต่อกันระหว่างพม่ากับอาณาจักรล้านนาที่ส่งผลต่อการเคลื่อนย้าย
ของผู้อยู่อาศัยระหว่างพม่ากับอาณาจักรล้านนา 
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 จากที่ได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของประชาชนในอาณาจักรล้านนา ประกอบด้วยหลาย
เผ่าพันธุ์ มีการกระจายตัวกันอยู่อาศัยในพ้ืนที่ติดต่อกับอาณาจักรล้านนา ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศิลปวัฒนธรรม อาคารบ้านเรือนที่มีศิลปะทางพม่า (ไทใหญ่) เป็นจ านวนมาก รวมถึง
อาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากพม่า เช่น “แกงฮังเล” ก็มีการท า และนิยมรับประทานในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นแหล่งผลิตผงแกงฮังเลที่เก่าแก่อีกแหล่งหนึ่ง นอกจากนั้น               
ยังมีการกระจายตัวของการผลิตผงแกงฮังเลในหลายอ าเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งอ าเภอเมือง 
อ าเภอปาย อ าเภอขุนยวม อ าเภอแม่สะเรียง เป็นต้น โดยแต่ละรายผู้ผลิตจะเน้นถึงรสชาติที่เป็น              
ต้นต ารับจากพม่า   
 นอกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว ในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และอ าเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศพม่า ทั้งนี้พบว่าในอ าเภอแม่สอดจังหวัดตากมีการ
ท าและบริโภค “แกงฮังเล” รวมถึงมีแหล่งผลิตผงฮังเลเพ่ือส่งขายในพ้ืนที่ใกล้เคียง และจากการลง
พ้ืนที่ส ารวจข้อมูลโครงการจัดการความรู้อัตลักษณ์อาหารชนเผ่าเพ่ือสร้ างเสน่ห์ทางการท่องเที่ยว 
ชุมชนบ้านปูเต้อ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ เชื้อสายกะเหรี่ยง
แดง ซึ่งอพยพมาจากประเทศพม่าผ่านแม่น้ าสาระวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมาตั้งถิ่นฐานในอ าเภอ
แม่สอดจังหวัดตากซ่ึงพบว่า มีการท าและการบริโภค “แกงฮังเล” ในชุมชนมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แกงฮังเล หมู่บ้านชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ชุมชนบ้านปูเต้อ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ที่มา : คณะผู้นิพนธ์ 
 
 ในขณะที่ชาวมอญในอ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีอาหารที่ชื่อว่า “คว่ะ ฮินเลย์”                  
ซึ่งคล้ายกับ “แกงฮังเล” ในภาคเหนือตอนบน ดังนั้นการมีอาณาเขตติดต่อกันระหว่างพม่ากับ
อาณาจักรล้านนา ส่งผลท าให้มีการเคลื่อนย้ายของผู้คนที่อยู่อาศัยระหว่างทั้ง 2 อาณาเขต และ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่  และวัฒธรรมทางด้านอาหาร จึงเป็น
สาเหตุส าคัญอีกประการของการได้รับอิทธิพล “แกงฮังเล” เข้ามาในอาณาจักรล้านนา และพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
ของประเทศไทย 



วารสารวไลยอลงกรณ์ปรทิัศน์  (มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร)์  
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 จากประวัติศาสตร์การเข้ามาของ “แกงฮังเล” ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย                 
ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพม่าตั้งแต่อดีต  ปัจจุบัน “แกงฮังเล” ยังคงถูกสืบทอดกรรมวิธีการในท า
เครื่องแกงฮังเล และวิธีการท ามาอย่างต่อเนื่อง และอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการท า การปรุง                  
ให้สอดคล้องกับความชอบ และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้การเข้ามาของ “แกงฮังเล” ในประเทศไทย
ดังกล่าว เป็นตามหลักของทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion) ที่เห็นว่า
วัฒนธรรมจะแพร่กระจายไปยังแหล่งอ่ืนต้องยึดหลักการ วัฒนธรรม คือ ความคิด และพฤติกรรมที่ติด
ตัวบุคคล เมื่อบุคคลไปถึงที่ใด วัฒนธรรมก็จะเดินทางไปถึงที่นั่น (Rogers, 1976) โดยที่ปัจจัยที่มีผล
ต่อการแพร่กระจายของวัฒนธรรม ประกอบด้วย ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายของ
ประชาชนในระหว่างพ้ืนที่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจซึ่งท าให้ประชาชนมีการติดต่อค้าขาย และแลกเปลี่ยน
สินค้า และบริการ ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พฤติกรรม องค์ความรู้ พิธีกรรม
ทางศาสนา เป็นต้น และปัจจัยทางด้านการคมนาคม จากประวัติศาสตร์ดังกล่าวส่งผลท าให้แกงฮังเล 
มีลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งจะกล่าวถึงในล าดับต่อไป 
 

ลักษณะของแกงฮังเล 
 การท าแกงฮังเลในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย และความชอบของผู้บริโภค 
โดยสรุปแล้วแกงฮังเลที่พบในปัจจุบัน ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ 
 1. แกงฮังเลม่าน  
  แกงฮังเลม่านมีลักษณะเป็นแกงที่มีสีน้ าตาลแดง น้ าแกงขลุกขลิก มีน้ ามันลอยหน้าสี
แดงส้มจากเครื่องแกง เนื้อสัมผัสของหมูที่เปื่อยนุ่ม รสเปรี้ยว เค็ม หวาน และเผ็ดตาม โดยมีเครื่องปรุง
และเครื่องแกงประกอบ ดังนี้ 
  เครื่องปรุง 
  เนื้อหมูสามชั้น หมูเนื้อสะโพก  กระเทียมดอง   
  ขิงหั่นฝอย  น้ าปลา   น้ าตาลปี๊บ    
  น้ าเปล่า  น้ ามะขามเปียก  ซีอ๊ิวด า    
  ผงฮังเล  ผงขมิ้น 
 

 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แกงฮังเลม่าน 
ที่มา : คณะผู้นิพนธ์ 
 

  เครื่องแกง 
  พริกแห้ง เกลือป่น  หอมแดง กระเทียม กะปิ ข่า ตะไคร้ กระเทียม 
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  วิธีท า 
  1. โขลกเครื่องน้ าพริกแกงให้ละเอียด 
  2. หั่นเนื้อหมูและหมูสามชั้น เป็นชิ้น ๆ น ามาคลุกเคล้ากับเครื่องแกง ผงฮังเล ผงขมิ้น              
ซีอ๊ิวด า หมักท้ิงไว้ ประมาณ 30 นาท ี
  3. น าหมูที่หมักมาผัดโดยใช้ไฟอ่อน ๆ ผัดพอให้หมูตึงตัว เติมน้ า เคี่ยวจนนุ่มด้วยไฟ
ปานกลาง 
  4. ปรุงรสด้วยน้ ามะขามเปียก น้ าปลา น้ าตาล ขิง ตั้งไฟต่อจนได้น้ าขลุกขลิก                   
ใส่กระเทียมดองทิ้งไว้สักครู่ ปิดไฟ 
 

 2. แกงฮังเลเชียงแสน 
  แกงฮังเลเชียงแสนมีขั้นตอนในการท าคล้ายกับแกงฮังเลม่าน แต่มีส่วนผสมของ
เครื่องปรุงที่แตกต่างจากแกงฮังเลม่าน คือมีการน าผักพ้ืนบ้านตามฤดูกาลมาเพ่ิมในส่วนผสม เช่น 
ถั่วฝักยาว มะเขือยาว มะเขือพวง พริก ผักชีฝรั่ง ใบชะพลู และหน่อไม้ดอง โดยลักษณะปรากฏของ
แกงฮังเลเชียงแสนจะคล้ายกับแกงโฮะแบบล้านนา โดยแกงฮังเลเชียงแสนไม่มีวุ้นเส้นเป็นส่วนผสม                
มีส่วนของน้ าแกงเล็กน้อย สีของแกงฮังเลเชียงแสนจะมีสีเหลืองเขียวจากส่วนผสมของผัก เนื้อสัมผัสที่
เปื่อยนุ่มของหมูและผัก มีรสกลมกล่อม โดยมีเครื่องปรุงและเครื่องแกงประกอบ ดังนี้ 
  เครื่องปรุง 
  เนื้อหมูสามชั้น หมูเนื้อสะโพก  ผักถั่วฝักยาว   มะเขือยาว 
  มะเขือพวง   พริก    ผักชีฝรั่ง    ใบชะพลู 
  หน่อไม้ดอง  กระเทียมดอง  ขิงหั่นฝอย   น้ าตาลปี๊บ 
  น้ าปลา  น้ าเปล่า   น้ ามะขามเปียก    ผงฮังเล 
  ผงขมิ้น  ซีอ๊ิวด า   
  
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 แกงฮังเลเชียงแสน 
ที่มา : คณะผู้นิพนธ์ 
 

  เครื่องแกง 
  พริกแห้ง เกลือป่น  หอมแดง กระเทียม กะปิ ข่า ตะไคร้ กระเทียม  
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  วิธีท า 
  1. โขลกเครื่องน้ าพริกแกงให้ละเอียด 
  2. หั่นเนื้อหมูและหมูสามชั้นเป็นชิ้นๆ น ามาคลุกเคล้ากับเครื่องแกงแกง ผงฮังเล                  
ผงขมิ้น ซีอ๊ิวด า หมักท้ิงไว้ ประมาณ 30 นาที 
  3. น าหมูที่หมักมาผัดโดยใช้ไฟอ่อน ๆ ผัดพอให้หมูตึงตัว เติมน้ า หน่อไม้ดอง เคี่ยวจนนุ่ม
ด้วยไฟปานกลาง 
  4. น าผักท้ังหมดเติมลงในแกง โดยเริ่มจากผักที่สุกยากก่อน 
  5. ปรุงรสด้วยน้ ามะขามเปียก น้ าปลา น้ าตาล ขิง ใส่กระเทียมดองทิ้งไว้สักครู่ ปิดไฟ 
  อย่างไรก็ตามแกงฮังเลทั้ง 2 ลักษณะ จะมีความแตกต่างในรายละเอียดของวัตถุดิบ               
ในการปรุง แต่วัตถุดิบหลักที่เหมือนกันคือ เนื้อหมู และผงแกงฮังเล โดยส่วนใหญ่จะพบแกงฮังเลม่าน
ซึ่งนิยมปรุง และรับประทานมากกว่าแกงฮังเลเชียงแสน ทั้งนี้ลักษณะของแกงฮังเลดังกล่าว                      
มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความชอบของผู้บริโภค ความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบในแต่ละท้องถิ่น 
รวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการปรุงอาหารที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
  นอกจากนั้นจากการศึกษาหนังสือ “อาหารล้านนา” ยังพบว่าแกงฮังเลของภาคเหนือ 
ในปัจจุบันทั้งแกงฮังเลม่าน และแกงฮังเลเชียงแสน มีความแตกต่างจากแกงฮังเลของพม่า โดยพบว่า 
“แกงฮังเลพม่า” ซึ่งมีลักษณะเป็น แกงน้ าขลุกขลิกข้น สีแดง ท ามาจากเนื้อวัว มีรสกลมกล่อม                 
ทั้งเปรี้ยว เค็มและหวาน (วาณี เอ่ียมศรีทอง และประหยัด สายวิเชียร , 2538) ซึ่งมีเครื่องปรุง
ประกอบด้วย 
 

  เครื่องปรุง 
  เนื้อสัน  พริกแห้งเม็ดใหญ่ 
  ผงฮังเล  น้ าเปล่า 
  น้ ามันพืช  น้ าปลา   
  มะเขือเทศ  น้ าตาล 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 แกงฮังเลพม่า 
ที่มา : วาณี เอ่ียมศรีทอง และประหยัด สายวิเชียร (2538) 
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 วิธีท า 
 1. หั่นเนื้อสันเป็นชิ้น ๆ 
 2. น าเนื้อมาคลุกเคล้า ผงฮังเล และน้ ามันพืช พักท้ิงไว้ 30 นาที 
 3. น าเนื้อที่หมัก มาเติมน้ า น้ าปลา น้ าตาล มะเขือเทศ และพริกแห้ง เคี่ยวโดยใช้ไฟอ่อน ๆ 
ประมาณ 40-50 นาที จนได้น้ าขลุกขลิก และเนื้อเปื่อย 
 ส าหรับส่วนประกอบที่ส าคัญของแกงฮังเลทั้ง แกงฮังเลม่าน แกงฮังเลเชียงแสน และรวมถึง
แกงฮังเลพม่า จะเห็นได้ว่า “ผงแกงฮังเล” หรือ “ผงฮินเล” มีความส าคัญ และถือเป็นเครื่องปรุงหลัก
ที่ขาดไม่ได้ส าหรับแกงฮังเลของภาคเหนือตอนบน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า “ผงฮังเล” หรือ “ผงฮินเล” 
จะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ผงมะสะหล่า” (ผงมะสะล่า หรือ ผงมะส่าหล่า หรือ ผงมะสล่า) ซึ่งเป็น
ผงที่มีส่วนผสมของเครื่องเทศหลากหลายชนิด โดย “ผงมะสะหล่า” มีความคล้ายคลึงกับ “มัสซาลา” 
(Masala) ซึ่งเป็นค าศัพท์ที่บรรยายถึงเครื่องเทศชนิดต่าง ๆ ที่น ามาผสมรวมกันทั้งที่คั่ว อบแห้ง หรือ
บนเป็นผง เพ่ือใช้เป็นต ารับอาหารของประเทศอินเดีย บังคลาเทศ และปากีสถาน โดยที่เครื่องเทศ               
ที่นิยมน ามาใช้รวมกัน ได้แก่ ลูกผักชี (Coriander seeds) กานพลู (Cloves) อบเชย (Cinnamon) 
ยี่หร่า (Black Cumin) ใบกระวาน (Bay leaves) ดอกจันทน์เทศ (Mace) ลูกจันทน์ (Nutmeg)                    
เม็ดพริกไทย (Peppercorn) เป็นต้น ทั้งนี้ “ผงแกงฮังเล” อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละผู้ผลิต               
โดยส่วนประกอบหลักจะประกอบด้วย ผงขมิ้น (Turmeric Powder) ยี่หร่า (Cumin) ลูกซัด 
(Fenugreek) และเครื่องเทศ อ่ืน ๆ อีกหลายชนิด 
 แม้ว่าแกงฮังเลจะมีการจ าแนกตามลักษณะการปรุง รสชาติ และมีปรับเปลี่ยนไปตาม
ความชอบของคนในพ้ืนที่อย่างหลากหลาย แต่อย่างไรก็ตาม “แกงฮังเล” ยังคงเป็นการสืบทอด
วัฒนธรรม และความเชื่อจากอดีตจนถึงปัจจุบันดังจะกล่าวตามรายละเอียดถัดไป 
 

วัฒนธรรมและความเชื่อในแกงฮังเล 
 อาหารนอกจากจะเป็นความจ าเป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ในการด ารงชีวิตแล้ว ยังแฝงไปด้วย
วัฒนธรรม และความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับอาหารชนิดนั้น ๆ ทั้งกลิ่นของอาหาร รสชาติ รูปลักษณ์
ภายนอก รวมถึงโอกาสในการรับประทานอาหาร ทั้งนี้แนวคิดวัฒนธรรมของอาหารมีจุดเริ่มต้นจาก
วัฒนธรรมของชุมชน (Cultural Community) ที่ให้ความสนใจในคุณค่า ความรู้ความสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรมของชุมชนและระบบนิเวศ ซึ่งทรงสิริ วิชิรานนท์  และคณะ (2557) ได้กล่าวเพ่ิมเติมถึง
วัฒนธรรมชุมชนเป็นการให้ความส าคัญต่อจารีตประเพณี ระบบความสัมพันธ์ทางสั งคม ที่ตอกย้ า
คุณค่าของความเกื้อกูลในชุมชน ความพอเพียงของชุมชนและการสัมพันธ์อย่างพ่ึงพิงระหว่างชุมชน
กับธรรมชาติ ซึ่งรูปธรรมของความรู้ดังกล่าว ได้แก่ การให้ความสนใจต่อเรื่องเล่า ต านาน ประเพณี 
เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน การจัดระบบแรงงาน วิถีท ามาหากิน เป็นต้น 
 จากแนวคิดวัฒนธรรมของอาหารดังกล่าวมีนักวิชาการได้อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 
“วัฒนธรรมอาหาร” ไว้ว่า การเก็บหาอาหารของมนุษย์เป็นกิจกรรมส าคัญอันดับแรก และถือเป็นต้น
ก าเนิดของวัฒนธรรมอาหาร (ยศ สันตสมบัติ, 2543) นอกจากนั้นการน าทรัพยากรจากธรรมชาติมา
เป็นอาหาร กรรมวิธีการปรุง จนท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นกลายเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อย 
ล้วนแต่เป็นวัฒนธรรมอาหารที่มนุษย์สร้างขึ้นมา วัฒนธรรมอาหารเป็นธรรมเนียมประเพณี วิธีการ  
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ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาหาร โดยคนในชุมชนหรือสังคมยึดถือปฏิบัติกันมา โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกสรร
วัตถุดิบธรรมชาติ การเก็บหาอาหาร หรือการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ควบคุม และขยายปริมาณ
วัตถุดิบ วิธีการ การปรุงแต่งอาหาร การบริโภค กฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคม รวมถึงความเชื่อหรือ
เงื่อนไขข้อห้ามเกี่ยวกับอาหาร (พัทยา สายหู, 2532) ดังนั้นวัฒนธรรมอาหาร จึงเป็นธรรมเนียม
ประเพณี รวมถึงพฤติกรรมของคนในสังคมที่ยึดถือ และสืบทอดปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 
ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ความเชื่อ กฎเกณฑ์ ตลอดจนวิธีการในการสร้างสรรค์ท่ีบุคคลได้เรียนรู้ และ
ถ่ายทอดสืบต่อกันจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง 
 นอกจากนั้นความเชื่อของบุคคล สังคมที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อ และถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับแกงฮังเล ตั้งแต่อดีตจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งจนถึงปัจจุบัน โดยแกงฮังเลถือเป็นอาหารที่มี
ความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ นับเป็นเอกลักษณ์ด้านหนึ่งของชาวล้านนา แกงฮังเลยังสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนทางสังคม วัฒนธรรมของภูมิปัญญาที่เกิดจากความรู้ ความเข้าใจ
ธรรมชาติซ่ึงเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากวิธีการใช้ชีวิตจริงอย่างได้ผล พร้อมทั้งผสมผสานวัฒนธรรม และ
ยังเป็นอาหารที่สอดแทรกในระบบความเชื่อในพิธีกรรม (ทัศนีย์ อารมณ์เกลี้ยง และสุภาพ ฉัตราภรณ์, 
2557) ทั้งนี้วัฒนธรรมด้านอาหารมีลักษณะเป็นทั้งศาสตร์  และศิลป์ด้านอาหารของแต่ละสังคม 
(อภิญญา ตันทวีวงศ์, 2556) ดังนั้นแกงฮังเลจึงเป็นอาหารที่แสดงถึงวัฒนธรรม และความเชื่อท่ีแฝงอยู่ 
ซึ่งสามารถสรุปได้ตาม ภาพที่ 5 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 วัฒนธรรม และความเชื่อท่ีแฝงอยู่ในแกงฮังเล 
ที่มา : คณะผู้นิพนธ์ 
 

  จากภาพที่ 5 แสดงวัฒนธรรม และความเชื่อที่แฝงอยู่ในแกงฮังเล ประกอบด้วย                 
คุณค่าที่มีต่อร่างกายจิตใจ การเป็นอาหารส าหรับประเพณี การรวมกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกัน                  
การแลกเปลี่ยนผสมผสานวัฒนธรรม รวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญา ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดดังนี้ 

แกงฮังเล

คุณค่าต่อ
ร่างกายและ

จิตใจ

อาหาร
ส าหรับ
ประเพณี

การรวมกลุ่ม
วัฒนธรรม
เดียวกัน

แลกเปลี่ยน
และผสมผสาน

วัฒนธรรม

การ
ถ่ายทอด 
ภูมิปัญญา
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 1. คุณค่าต่อร่างกายและจิตใจ 
  การรับประทานอาหารเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ เพราะอาหารประกอบด้วย
สารอาหารต่าง ๆ ที่ร่างกายต้องการ ท าให้ร่างกายได้รับพลังงาน การเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ 
ที่สึกหรอของร่างกาย ท าให้อวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายท างานได้ตามปกติ และสร้างภูมิต้านทานโรค
ให้แก่ร่างกาย แกงฮังเลจะมีสารอาหารต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย โปรตีนจากเนื้อสัตว์ ไขมัน วิตามิน 
เกลือแร่ และน้ า นอกจากนั้นเครื่องแกงของแกงฮังเลยังประกอบด้วยสมุนไพร และเครื่องเทศชนิด  
ต่าง ๆ ที่มีสรรพคุณในการบ ารุงร่างกาย การท าแกงฮังเลเริ่มตั้งแต่วิธีการปรุง และการบริโภครวมถึง
การน าไปสู่กิจกรรมที่หลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เช่น การสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเครือญาติ 
เนื่องจากการท าแกงฮังเลในอดีตต้องท าการล้มหมูส่งผลท าให้การท าแกงฮังเลต้องท าในปริมาณท่ีมาก 
ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือญาติในการลงมือท าแกงฮังเล เช่น การหั่นเนื้อหมู การคน และ
เคี่ยวแกงฮังเล เป็นต้น ทั้งนี้การมีส่วนร่วมดังกล่าวนอกจากการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเครือญาติ
แล้ว แกงฮังเลยังเป็นการแสดงทัศนะของระบบคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในชุมชน การแบ่งงานกันท า 
ระบบโครงสร้างทางสังคม (Social structure) ผ่านการปรุงประกอบที่แบ่งหน้าที่ แสดงให้เห็นถึง
โครงสร้างทางสังคมชัดเจนยิ่งขึ้น จุดสูงสุดของพีระมิดแกงฮังเล คือ แม่ครัวเก๊า ส่งต่อไปยังฐานคือ               
ผู้รับประทาน แกงฮังเลจึงแสดงจุดยืนของสังคม ที่มีการพ่ึงพาอาศัย และระบบการจัดการสังคม 
น าไปสู่การเกิดกิจกรรมอ่ืน ๆ อาทิเช่น การท่องเที่ยว การชิมอาหาร แนะน าอาหาร เช่น กิจกรรม 
“แกงฮังเลหม้อขางหลวง” หรือแกงฮังเลหม้อยักษ์ ในงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครล าปาง 
และกิจกรรมการสอนท า “แกงฮังเลแบบฉบับคนพม่า” ซึ่งจัดโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
เป็นต้น โดยที่อภิญญา ตันทวีวงศ์ (2556) ได้กล่าวถึง  การมีวัฒนธรรมอาหารที่เข้มแข็งจะเป็น                   
การสร้างเส้นทางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ ซึ่งจะส่งผลต่อความม่ันคงในสังคมต่อไป  
 ความพิเศษของแกงฮังเลถูกน าไปใช้ในการแสดงออกถึงความกตัญูู และไมตรีจิต เพราะ
ลักษณะที่พิเศษกว่าอาหารทั่วไป และเป็นอาหารที่หาทานได้ในช่วงเทศกาลส าคัญเท่านั้น แกงฮังเล              
จึงเป็นสุดยอดของอาหาร ที่จะปรุงขึ้นอันแฝงด้วยทักษะ ความช านาญ การเรียนรู้ และระบบความเชื่อ  
ที่ถ่ายทอดร่วมกันมาจากรุ่นสู่รุ่น แกงฮังเลจึงเปรียบเสมือนมรดกทางวัฒนธรรม 
  
 2. การเป็นอาหารส าหรับประเพณี 
  ประเพณีเป็นสิ่งที่สมาชิกในสังคม และชุมชนประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นที่
ยอมรับและมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความนิยมในท้องถิ่น สังคม และชุมชนนั้น อาหารถือเป็น
ธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ไม่มีระเบียบแบบแผนเหมือนขนบประเพณี และไม่มีผิด
หรือถูกเหมือนจารีตประเพณี เพียงแต่นิยมที่จะประพฤติปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมา แต่หากไม่ประพฤติ
ปฏิบัติอาจถูกมองว่า เป็นผู้ขาดการศึกษา และเสียมารยาท (มณี พยอมยงค์, 2532) ดังนั้น “แกงฮังเล”    
จึงเกี่ยวข้องกับธรรมเนียมประเพณีในวันส าคัญทางศาสนาพุทธ และประเพณีประจ าส าหรับการต้อนรับ
แขกผู้มาเยือน ดังนี้ 
  2.1 อาหารส าหรับประเพณีประจ าวันส าคัญทางศาสนาพุทธในล้านนา  
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   จากประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแกงฮังเลในล้านนา ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก            
การเคลื่อนย้ายของประชาชน และการมีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศพม่า ส่งผลท าให้ปรากฏวัดที่มี
ศิลปกรรมในรูปแบบของพม่าในจังหวัดที่มีประชาชนและมีเขตติดต่อกับประเทศพม่า โดยในอดีตวัด
พม่าดังกล่าวอยู่ในการก ากับดูแลของหน่วยงานของประเทศพม่า ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงให้อยู่ใน
การก ากับดูแลของหน่วยงานของไทยในปัจจุบัน ดังนั้นในอดีตพระสงฆ์ที่จ าวัดในวัดพม่าจึงเป็น
พระสงฆ์ท่ีมาจากประเทศพม่าทั้งหมด  
   การมีพระสงฆ์พม่าจ าวัดในวัดพม่าในภาคเหนือส่งผลท าให้กิจกรรมการท าบุญ              
ซึ่งรวมถึงการประกอบอาหารส าหรับการท าบุญถวายพระสงฆ์ในวันประเพณีส าคัญทางศาสนาพุทธ 
เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา เป็นต้น ความเชื่อทั่วไปส าหรับการประกอบอาหารเพ่ือท าบุญ 
ถวายพระสงฆ์อาจเป็นอาหารที่ไม่ได้ประกอบเพ่ือรับประทานเป็นประจ าทุกวัน หรือมีวัตถุดิบหลักมา
จากผักในท้องถิ่น แต่เป็นอาหารที่ต้องใช้เงินในการหาซื้อวัตถุดิบที่มีราคาสูงกว่าปกติ เช่น เนื้อสัตว์ 
เป็นต้น เมื่อเทียบกับอาหาร หรือเป็นอาหารที่มีกระบวนการปรุงที่มีความละเอียด พิถีพิถัน  และ                 
ใช้เวลานาน ดังนั้น “แกงฮังเล” จึงเป็นหนึ่งในอาหารที่ประชาชนชาวพม่าที่อยู่ในประเทศไทยในอดีต 
ใช้เป็นอาหารส าคัญส าหรับการท าบุญถวายพระสงฆ์ในวันส าคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากวัตถุดิบ
หลักคือเนื้อสัตว์ที่มีราคาสูง ประกอบกับความพิถีพิถันในการปรุง และการใช้เวลานานส าหรับ               
การเคี่ยวเนื้อหมูให้เปื่อย ดังนั้น “แกงฮังเล” จึงเป็นอาหารส าคัญในการท าบุญถวายพระสงฆ์                 
ในวันส าคัญทางศาสนาพุทธในภาคเหนือตอนบน ซ่ึงยังคงสืบทอดจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน 
  2.2 ประเพณีการต้อนรับแขกผู้มาเยือน  
   นอกจาก “แกงฮังเล” จะมีความส าคัญเป็นอาหารส าหรับประเพณีทางศาสนาพุทธ
ในภาคเหนือตอนบนแล้ว ความส าคัญของแกงฮังเลยังเป็นอาหารส าหรับธรรมเนียมประเพณี                     
ในการต้อนรับแขกผู้มาเยือน ซึ่งยังปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน ด้วยความเชื่อว่า “แกงฮังเล” เป็นแกงชั้นดี 
(สิริรักษ์ บางสุด และพลวัฒน์ อารมณ์, 2558) มีวัตถุดิบหลักเป็นเนื้อสัตว์ซึ่งมีราคาสูง มีกระบวนการ
ปรุงพิถีพิถัน และใช้เวลานาน จึงเป็นอาหารที่มีความเหมาะสมส าหรับการท าเลี้ยงแขกผู้มาเยือนเสมอ 
   จากความเชื่อดังกล่าว “แกงฮังเล” จึงเป็นอาหารหลักที่จัดวางในขันโตก (ภาชนะ
ใส่ส ารับอาหารของล้านนา) ส าหรับการเลี้ยงแขก ญาติมิตร หรือบุคคลส าคัญที่มาเยือน การเลี้ยง
อาหารแบบขันโตกจะเป็นการเลี้ยงอาหารเย็น ปรากฏอยู่ในสังคมของคนในภาคเหนือตอนบนตั้งแต่
อดีตมาจนถึงปัจจุบัน (วาณี เอ่ียมศรีทอง และประหยัด สายวิเชียร, 2538) ทั้งนี้การเลี้ยงขันโตกได้
เป็นที่ยอมรับ และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศส าหรับการมาท่องเที่ยว
ในภาคเหนือตอนบน ดังนั้น “แกงฮังเล” จึงเป็นอาหารหลักส าคัญที่ขาดไม่ได้ส าหรับธรรมเนียม
ประเพณีการเลี้ยงขันโตกต้อนรับแขกผู้มาเยือน  
 
 3.  การรวมกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกัน 
  การท าแกงฮังเล และการน าแกงฮังเลไปเป็นอาหารที่เกี่ยวข้องกับประเพณีทางพุทธ
ศาสนารวมถึงการเป็นอาหารส าหรับต้อนรับแขกผู้มาเยือนซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนล้านนาที่ปฏิบัติสืบ
ต่อเนื่องจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นหากชาวล้านนาย้ายถิ่นพักอาศัยไปยังพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ 
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ก็ยังคงนิยมท าแกงฮังเลในโอกาสส าคัญของครอบครัว รวมถึงการมีรายการอาหารแกงฮังเลจ าหน่าย
ตามร้านอาหารของภาคเหนือด้วย  
  ดังนั้น “แกงฮังเล” จึงเป็นวัฒนธรรมอาหารที่เกิดจากการเรียนรู้ ถ่ายทอดจากอดีตจน
เป็นมรดกทางอาหารที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนล้านนา แกงฮังเลมีลักษณะเฉพาะตนทั้งการปรุงและโอกาส
การรับประทาน นอกจากนั้นแกงฮังเลยังเป็นอาหารที่มีการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบส าหรับการปรุง
ประกอบเพ่ือให้มีรสชาติที่ถูกปากตามความชอบของคนแต่ละพ้ืนที่นั้น ๆ จากที่กล่าวมาข้างต้น               
“แกงฮังเล” จึงเป็นอาหารที่สอดคล้องกับลักษณะของวัฒนธรรม หรืออาจกล่าวได้ว่า “แกงฮังเล” คือ
อาหารที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมของภาคเหนือที่ทุกคนจะต้องกล่าวถึง มีลักษณะเฉพาะซึ่งเป็น            
ตัวแทนที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมเดียวกันของชาวล้านนา 
 
 4. การถ่ายทอดภูมิปัญญา 
  การประกอบอาหารเป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งเป็นการการถ่ายทอดภูมิปัญญาของกลุ่มชน 
โดยที่กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาของการท าแกงฮังเลเริ่มจากการถ่ายทอดกระบวนการผ่าน
ครัวเรือนโดยลักษณะการถ่ายทอดจากญาติผู้ใหญ่ไปสู่บุตรหลาน ญาติพ่ีน้องหรือคนใกล้ชิดในครอบครัว
โดยใช้วิธีการสาธิตและให้ลองลงมือปฏิบัติจริง หรือการเป็นผู้ช่วยในการปรุงอาหาร จากการศึกษา
ของทัศนีย์ อารมณ์เกลี้ยง และสุภาพ ฉัตราภรณ์ (2557) ได้กล่าวว่า การถ่ายทอดภูมิปัญญาอาหาร
ล้านนาในท้องถิ่นประกอบด้วย (1) ผู้ถ่ายทอด ท าหน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาอาหารซึ่งเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ ทักษะความสามารถในการท าอาหาร ได้แก่ ผู้สูงวัยในครอบครัว เป็นต้น (2) ผู้รับการถ่ายทอด 
ได้แก่ บุตรหลาน สมาชิกในครอบครัว ญาติและคนใกล้ชิด เป็นต้น (3) กระบวนการ เป็นการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาอาหารมีลักษณะการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยการท าตามทีละขั้นตอน อธิบาย แนะน า
เทคนิคและเคล็ดลับพร้อมกับการเป็นผู้ช่วยในการประกอบอาหาร ซึ่งถ่ายทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
และ (4) ผลจากการถ่ายทอด ส่งผลท าให้ผู้รับการถ่ายทอดมีความรู้ ความสามารถและทักษะ 
นอกจากนั้นยังส่งผลท าให้เกิดการพัฒนาวิธีการและสูตรการปรุงให้มีความหลากหลายและสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป  
  ทั้งนี้การถ่ายทอดภูมิปัญญาในการท าแกงฮังเลดังกล่าวนอกจากจะส่งผลท าให้เกิด                            
การสืบทอดวิธีการท าแกงฮังเลจากอดีตมาสู่ปัจจุบันแล้ว ยังเป็นการถ่ายทอดการความรู้ ความเชื่อ
หรือการปฏิบัติที่สืบต่อกันมา และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย 
 
 5. การแลกเปลี่ยนและผสมผสานของคนต่างวัฒนธรรม 
  เนื่องจากแกงฮังเลเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพล และแพร่กระจายวัฒนธรรมอาหารมาจาก
ประเทศพม่า และถูกปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ วิธีการปรุง รสชาติให้สอดคล้องกับความชอบของสังคม
ล้านนาในประเทศไทย การแลกเปลี่ยนและผสมผสานวัฒนธรรมทางด้านอาหารของประชาชนทั้ง                
2 ประเทศ จะเห็นได้ว่าการรับเอาแกงฮังเลมาเป็นอาหารประจ าถิ่นของล้านนาถือเป็นการแพร่กระจาย
ของวัฒนธรรมจากภายนอกซึ่งสาเหตุเกิดจาก แกงฮังเลเป็นอาหารที่มีวิธีการปรุงไม่ซับซ้อน (Less 
Complexity) สามารถน ามาปรับปฏิบัติได้บางส่วน (Divisibility) สามารถเข้าใจได้ง่าย (Visibility) 
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และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของล้านนา (Compatibility) ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการแพร่กระจายของ
วัฒนธรรมจากภายนอก (Rogers, 1976) 
  ทั้งนี้จากอดีตจนถึงปัจจุบันการปรับเปลี่ยนดังกล่าวยังคงด าเนินไปอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค และชุมชน ดังนั้นแกงฮังเลจึงเป็นอาหารที่
แสดงออกถึงการแลกเปลี่ยน การผสมผสานของวัฒนธรรมและการปรับตัวเพ่ือคงอยู่ของวัฒนธรรม
ทางด้านอาหาร วัฒนธรรมดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น การแพร่กระจาย
ทางวัฒนธรรม (Diffusionism) และการสังสรรค์ระหว่างวัฒนธรรมที่ปรากฏในอาหาร (ชวาลา ละวาทิน 
และทิพย์สุคนธ์ ไตรต้นวงศ์ , 2558) การเสริมสร้างความสามารถของบุคคล และกลุ่มในชุมชน               
มาแปรเปลี่ยนสร้างเป็นวิถีวัฒนธรรม โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือ การปรับตัว
และสร้างสมดุล (โกมล จันทวงษ์, 2560) 
  นอกจากนั้นกระบวนการถ่ายทอดวิธีการท าแกงฮังเลจากรุ่นสู่รุ่นด้วยการสอนวิธีการท า
เพ่ือท ารับประทานส่งผลท าให้เกิดการรับรู้และเรียนรู้ถึงขั้นตอนวิธีการปรุง  และช่วงเวลาเทศกาล                 
ที่เหมาะสม การท าแกงฮังเลในครัวเรือนยังเป็นกระบวนการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม และจิตส านึก              
ในการธ ารงรักษาวัฒนธรรมผ่านการประกอบอาหาร 
 
บทสรุป  
 “แกงฮังเล” เป็นอาหารที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของภาคเหนือและได้รับความนิยม               
ในการบริโภคมากชนิดหนึ่งมีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบหลักพร้อมด้วยเครื่องเทศที่มีกลิ่น และรสชาติ
เฉพาะ “แกงฮังเล” เป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากพม่า และแคว้นสิบสองปันนาในประเทศจีน                  
ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “แวะตาฮีน” ในภาษาพม่า มีความหมายตรงกับ “แกงฮังเล” อย่างไรก็ตาม                    
ความเป็นมาของ “แกงฮังเล” ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยหรืออาณาจักรล้านนา ประกอบด้วย 
(1) การเข้าปกครองของพม่าในอาณาจักรล้านนา จึงท าให้อาณาจักรล้านนาได้รับอิทธิพลจากพม่า  
(2) การเคลื่อนย้ายของแรงงาน สืบเนื่องจากในอดีตปรากฏการค้าขายและสัมปทานป่าไม้ของบริษัท
ประเทศอังกฤษโดยมีพ่อค้า และแรงงานพม่าซึ่งเป็นคนในบังคับของอังกฤษเข้ามาตั้งบ้านเรือนและ
ชุมชนในอาณาจักรล้านนา (3) การมีอาณาเขตติดต่อกันระหว่างพม่ากับอาณาจักรล้านนา ที่ส่งผลต่อ
การเคลื่อนย้ายของผู้อยู่อาศัยระหว่างพม่ากับอาณาจักรล้านนาโดยแกงฮังเลสามารถจ าแนกออกเป็น 
2 ลักษณะ ได้แก่ แกงฮังเลม่าน และแกงฮังเลเชียงแสน 
 อาหารนอกจากจะเป็นความจ าเป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ในการด ารงชีวิตแล้ว ยังแฝงไปด้วย
วัฒนธรรมและความเชื่อของบุคคล และสังคมที่ได้ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันเกี่ยวกับแกงฮังเลตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน แกงฮังเลถือเป็นอาหารที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และถือเป็นเอกลักษณ์
ด้านหนึ่งของชาวล้านนา เพราะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ภูมิปัญญาที่เกิดจากความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติ ดังนั้นแกงฮังเลจึงเป็นอาหารที่แสดงถึงวัฒนธรรม
และความเชื่อที่แฝงอยู่ ประกอบด้วย (1) คุณค่าที่มีต่อร่างกายและจิตใจ สู่การร่วมกิจกรรมที่
หลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เช่น การรวมกลุ่มในเครือญาติเพ่ือท าแกงฮังเล  (2) การเป็นอาหาร
ส าหรับประเพณี ทั้งประเพณีเนื่องในวันส าคัญทางศาสนาพุทธและประเพณีในการต้อนรับแขก                 
ผู้มาเยือน ดังจะเห็นได้จากการเลี้ยงขันโตก (3) การรวมกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกัน ซึ่งแกงฮังเลเป็น
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อาหารที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมของภาคเหนือ (4) การถ่ายทอดภูมิปัญญาในการท าแกงฮังเลและ
เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และ (5) การแลกเปลี่ยนและผสมผสาน
วัฒนธรรมของคนต่างวัฒนธรรม โดยเป็นอาหารที่แสดงถึงการแพร่กระจาย การแลกเปลี่ยนและ
ผสมผสานของวัฒนธรรมอาหารจากประเทศพม่าและภาคเหนือของประเทศไทย ทั้งนี้วัฒนธรรมและ
ความเชื่อในแกงฮังเลยังคงต้องปรับตัวเพ่ือคงอยู่ของวัฒนธรรมทางด้านอาหาร การปลูกฝังทัศนคติ 
ค่านิยม และจิตส านึกในการธ ารงรักษาวัฒนธรรมผ่านการประกอบอาหาร 
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กองบรรณาธกิารตรวจสอบ 
การแก้ไข 

 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับบทความตน้ฉบับ 

แจ้งผู้นิพนธ์
ด าเนนิการ

ชี้แจงและแก้ไข 

fe 

แจ้งผู้นิพนธ ์

แจ้งผู้นิพนธ ์

ส่งผู้ทรงคุณวุฒ ิ3 ท่าน 

เผยแพร่วารสาร 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน  แจ้งช าระเงินค่าธรรมเนียม 

ไม่ผ่าน 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความ 

กองบรรณาธกิาร คัดกรองบทความ  
และตรวจรูปแบบทั่วไป 

 

จบ 

แก้ไข 

   ผ่านโดยมกีารแก้ไข 

ส่งบทความที่แก้ไข 

กองบรรณาธกิารแจ้งยืนยันรับบทความตีพมิพ์
ให้ผู้นิพนธท์ราบ 

ไม่ผ่านการตรวจสอบ 

จัดท ารูปเล่ม ส่งโรงพมิพ ์
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ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 

ผ่านการตรวจสอบ 
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การเตรียมและการส่งต้นฉบับวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 
 

 กองบรรณาธิการวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์  มีความยินดีที่จะรับผลงานทางวิชาการ 
จากทุกท่าน เพ่ือลงพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา จึงขอแนะแนวทาง          
การเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ ดังนี้ 

 
1. การส่งผลงานเพื่อลงพิมพ์ 
 บทความที่ส่งมาเพ่ือพิจารณาลงพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่
ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น  หากมีเนื้อหา ข้อมูลวิจัยบางส่วนเคยพิมพ์ในรายงาน               
การประชุมวิชาการจะต้องมีส่วนที่เพ่ิมเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยลงพิมพ์และต้องมีคุณค่า                
ทางวิชาการที่เด่นชัด กองบรรณาธิการจะน าบทความที่ท่านส่งมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือประเมิน
คุณภาพความเหมาะสมของบทความก่อนการลงพิมพ์ ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงหรือ
แก้ไข ผู้นิพนธ์จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่ได้รับผลการประเมินบทความ 
 ผู้นิพนธ์ที่แก้ไขบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งบทความของท่านมายังกองบรรณาธิการ 
จ านวน 1 ฉบับ พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่นบันทึกข้อมูล  
  บทความที่จะได้รับการลงพิมพ์จะต้องได้ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับ
ความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ  
 บทความที่ได้รับการลงพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับส าเนาวารสาร (Reprint) บทความ 2 ฉบับ 
และวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ฉบับท่ีมีการตีพิมพ์บทความดังกล่าว จ านวน 2 เล่ม 

 
2. บทความที่รับพิจารณาลงพิมพ์ 
  บทความที่พิจารณาลงพิมพ์ ได้แก่ 
 2.1 บทความวิชาการ  หมายถึง งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นความรู้ใหม่ กล่าวถึง
ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจาก
แหล่งข้อมูล สรุป เช่น หนังสือ วารสารวิชาการ อินเตอร์เน็ต ประกอบการวิเคราะห์วิจารณ์ เสนอ
แนวทางการแก้ไข รูปแบบบทความทางวิชาการอ่ืน ๆ เช่น 
  2.1.1 บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) หมายถึง บทความที่วิพากษ์วิจารณ์
เนื้อหาสาระ คุณค่า และคุณูปการของหนังสือ บทความ หรือผลงานศิลปะ อาท ินิทรรศการทัศนศิลป์ 
และการแสดงละครหรือดนตรี โดยใช้หลักวิชาและดุลพินิจอันเหมาะสม 
  2.1.2 บทความปริทัศน์ (Review Article) หมายถึง งานวิชาการที่ประเมินสถานะ
ล่าสุดทางวิชาการ (State of the Art) เฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรู้ทั้งทางกว้างและทางลึกอย่างทันสมัย โดยให้ ข้อวิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและ
พัฒนาต่อไป 
  2.1.3 บทความอ่ืน ๆ เช่น บทความจากประสบการณ์ หรือความช านาญของผู้นิพนธ์ 
(Professional Practice) บทความที่เก่ียวกับนโยบายด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน (Policy Paper) 
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 2.2 บทความวิจัย  
 มีความยาวไม่น้อยกว่า 8 หน้ากระดาษ A4 หรือไม่น้อยกว่า 2,500 ค า โดยการใช้ค าสั่ง 

Word Count ใน Microsoft Word เพ่ือนับค า (แต่ไม่ควรเกิน 15 หน้ากระดาษ A4) ประกอบด้วย 
ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อผู้นิพนธ์ สถานที่ท างาน (Work Place of Author and Co-authors) การติดต่อ 
ผู้นิพนธ์ (Contact Address of Correspondence) บทคัดย่อ (Abstract) และค าส าคัญ (Keywords 
ไม่เกิน 3-5 ค า) โดยเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วย
เนื้อเรื่อง กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) 

 เนื้อเรื่องจะประกอบด้วย  บทน า (Introduction), วัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives), 
วิธีด าเนินการวิจัย (Materials and Methods), ผลการวิจัย (Results), อภิปรายผล (Discussion), 
สรุปผลการวิจัย  (Conclusion), ข้อเสนอแนะ (Suggestions, ถ้ามี) , กิตติกรรมประกาศ 
(Acknowledgement, ถ้ามี), เอกสารอ้างอิง (References)  
  บทความวิชาการควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 หน้ากระดาษ A4 หรือไม่น้อยกว่า 
2,500 ค าโดยการใช้ค าสั่ง  Word Count ใน Microsoft Word เพ่ือนับค า (แต่ไม่ควรเกิน 15 
หน้ากระดาษ A4) บทความวิชาการควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ สถานที่ท างาน การติดต่อ  
ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ และค าส าคัญ (Keywords ไม่เกิน 5 ค า) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วย
เนื้อเรื่อง ซึ่งลักษณะองค์ประกอบของเนื้อเรื่องอาจจะคล้ายคลึงกับบทความวิจัย  แต่ไม่มีเนื้อหา           
ของวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง ผลการวิจัยหรือผลการทดลอง เป็นต้น  
 
3. การส่งต้นฉบับ 
 ผู้นิพนธ์ต้องดาวน์โหลด (Download) แบบฟอร์มน าส่งบทความ และรูปแบบบทความ     
และกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนในแบบฟอร์มน าส่งบทความ จากนั้นให้สมัครสมาชิก                    
ส่งบทความ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและแนบไฟล์ใบน าส่งบทความและไฟล์บทความในรูปแบบ   
Word และ PDF โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครสมาชิก และส่งไฟล์บทความจากเว็บไซต์  
https://www.tci-thaijo.org/index.php/var/index  
 
4. รูปแบบบทความวิจัยและการพิมพ์เนื้อหาของเรื่อง 
 เพ่ือความสะดวกในการแก้ไข ควรจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้วย Microsoft Word for 
Windows 2003 หรือ 2007 บนกระดาษขนาด A4 ดังนี้ พิมพ์ห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว 
ด้านล่าง 1 นิ้ว และด้านซ้าย 1.5 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาดของตัวอักษร
เท่ากับ 16 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังตาราง และใส่เลขหน้ากึ่งกลางล่าง ตั้งแต่ต้น
จนจบบทความ บทความจะถูกจัดพิมพ์ในรูปแบบสีขาว-ด า เท่านั้น  
 4.1 รูปแบบและขนาดอักษร 
 ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK สีด า
เท่านั้นโดยก าหนดรูปแบบ ขนาด และรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/var/index


วารสารวไลยอลงกรณ์ปรทิัศน์  (มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร)์  
  ปีที่ 9 ฉบับที ่2   พฤษภาคม-สิงหาคม 2562       

 

191 
 

ตารางท่ี 1 การก าหนดรูปแบบและขนาดอักษรในบทความต้นฉบับ 
 

ส่วนประกอบบทความ 
บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

Font = TH SarabunPSK 
ขนาดอักษร ลักษณะตัวอักษร 

ชื่อเรื่องภาษาไทย 22 [CT] ตัวหนา 
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ 18 [CT] ตัวหนา 
ช่ือผู้นิพนธ ์และผู้นิพนธร์่วม 14 [CT] ตัวปกต ิ
ที่อยู่ผู้นิพนธ ์และผู้นิพนธร์่วม 14 [CT] ตัวปกต ิ 
E-mail Address ของผู้นิพนธ์ประสานงาน 14 [CT] ตัวปกต ิ 
หัวข้อบทคัดย่อ และ ABSTRACT 16 [CT] ตัวหนา  
เนื้อหาในบทคัดย่อ และ ABSTRACT 16 [LRJ] ตัวปกต ิ
หัวข้อหลักต่าง ๆ เช่น บทน า วัตถุประสงค์ 
วิธีด าเนินการ และอ่ืน ๆ  

16 [LJ] ตัวหนา  

เนื้อหาภายในหัวข้อทุกหัวข้อ 16 [LRJ] ตัวปกต ิ 
หมายเหตุ: CT = กึ่งกลาง, LJ = ชิดซ้าย, LRJ = Left and Right Justified (กระจายแบบไทย) 

 
 4.2 หน้าแรก 
 หน้าแรกของบทความจะประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์ร่วม บทคัดย่อ 
และบ่งบอกสถานที่ท างานหรือสถานศึกษาของผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์ร่วม และ E-mail Address ของ           
ผู้นิพนธ์ประสานงาน ให้พิมพ์หน้าแรกท้ังแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละหน้าเรียงตามล าดับ 
โดยจัดหน้าเป็นแบบ 1 คอลัมน์ กว้าง 5.7 นิ้ว ส าหรับส่วนอื่น ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 4.2.1 ชื่อเรื่อง  

  พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ขนาดและตัวพิมพ์อักษรตามที่ระบุในตารางที่ 1 
โดยชื่อภาษาอังกฤษจะห่างจากชื่อเรื่องภาษาไทย 1 บรรทัด และพิมพ์โดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร 
 4.2.2 ชื่อผูน้ิพนธ์ 

  พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยเว้นจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ 1 บรรทัด           
ถ้ามีมากกว่า 1 คน ให้พิมพ์ค าว่า “และ” หน้าชื่อคนสุดท้าย โดยให้วรรค 1 ตัวอักษรหน้าค าว่า 
“และ” แต่ไม่ต้องวรรค 1 ตัวอักษร หลังค าว่า “และ” ถ้ามีมากกว่า 2 คน ให้ใส่เครื่องหมาย “,” คั่น 
ชื่อผู้นิพนธ์คนแรก และให้พิมพ์ค าว่า “และ” หน้าชื่อคนสุดท้าย ไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อหรือต าแหน่ง
ทางวิชาการใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ใช้ตัวเลขอารบิคพิมพ์แบบตัวยกต่อท้ายนามสกุล เพ่ือแสดงความ
แตกต่างของสถานที่ท างานหรือสถานศึกษา โดยให้ท าเครื่องหมาย * ไว้บนนามสกุล ของผู้นิพนธ์
ประสานงาน (เจ้าของ  E-mail Address) ดังตัวอย่าง    

 

กันต์ฤทัย คลังพหล1* ศศิธร จันทมฤก2, และวัสส์พร จิโรจพันธุ์1* 
Kanreutai Klangphahol1*, Sasithorn Chanthamaruk2 and Wassaporn Jirojphan1 
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 4.2.3 สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา และ E-mail Address  
  ให้ พิมพ์สถานที่ท างานหรือสถานศึกษาของผู้ นิพนธ์ทุกคนอยู่ กึ่ งกลาง
หน้ากระดาษ โดยเว้นจากชื่อผู้นิพนธ์ 1 บรรทัด ให้เรียงล าดับตามหมายเลข และให้พิมพ์หมายเลข 
ตัวยกไว้ด้านหน้าสถานที่ท างาน  
   ให้พิมพ์ E-mail Address ของผู้นิพนธ์ประสานงานอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ
ต่อจากบรรทัดสถานที่ท างานหรือสถานศึกษา ดังตัวอย่าง  
 

กันต์ฤทัย คลังพหล1* ศศิธร จันทมฤก2, และวัสส์พร จิโรจพันธุ์1* 
Kanreutai Klangphahol1*, Sasithorn Chanthamaruk2 and Wassaporn Jirojphan1 

 
1หลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
2หลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครศุาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
1Bachelor of Education Program in Mathematics, Faculty of Education,  

Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, Pathum Thani 
2 Bachelor of Education Program in Early Childhood, Faculty of Education, 

Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, Pathum Thani 
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน E–mail: yingyim8@gmail.com 

 
 4.2.4 บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
   พิมพ์หัวเรื่องค าว่า “บทคัดย่อ” ส าหรับบทคัดย่อภาษาไทย และ “ABSTRACT” 
ส าหรับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดยจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ส่วนเนื้อความให้จัดพิมพ์เป็นแบบ  
1 คอลัมน์ โดยบรรทัดแรกให้ย่อหน้า 0.5 นิ้ว มีจ านวนค าไม่เกินอย่างละ 250 ค า 
 
 4.2.5 ค าส าคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   พิมพ์หัวเรื่องค าว่า “ค าส าคัญ” ให้พิมพ์เว้นจากบทคัดย่อภาษาไทย 1 บรรทัด 
และ จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ ค าส าคัญในแต่ละบทความควรจะมีประมาณ 3-5 ค า ให้พิมพ์หัวเรื่อง 
ค าว่า “Keywords” (เฉพาะตัวอักษร “K” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่) โดยให้พิมพ์เว้นจากบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ 1 บรรทัด ให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวแรกของค า และระหว่างค าส าคัญ
ให้ตามด้วยเครื่องหมาย (,) และเว้น 1 ตัวอักษร ก่อนขึ้นค าส าคัญใหม่ 
 
 4.3 ส่วนอ่ืน ๆ ของบทความ 
  เนื้อเรื่อง ได้แก่ บทน า วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง ให้พิมพ์เป็น 1 คอลัมน์  
โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้เว้น 1 บรรทัด การพิมพ์หัวข้อให้พิมพ์ชิดซ้ายของแต่ละ
คอลัมน์ ส่วนของเนื้อเรื่องให้ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 
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 4.4 การจัดรูปภาพ ตาราง และการเขียนสมการ 
 เนื้อหาและข้อมูลภายใน รูปภาพ และตาราง อาจใช้ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษได้  
โดยรูปภาพทุกรูป และตารางจะต้องมีหมายเลข และค าบรรยายอย่างชัดเจน ในการใส่ตาราง รูปภาพ 
และกราฟ ในบทความจะต้องใส่หลังจากมีการกล่าวถึงแล้วในเนื้อหา โดยวางไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
 
 4.4.1 รูปภาพ 
 รูปภาพ (Pictures) ภาพถ่าย (Photographs) แผนภูมิ (Charts) แผนที่ (Maps) 
แผนภาพ (Diagrams) และกราฟ (Graphs) ที่เตรียมควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 5.7 นิ้ว และ 
ความละเอียดที่เหมาะสม โดยตัวอักษรที่ปรากฏในรูปภาพจะต้องมีขนาดใหญ่สามารถอ่านได้สะดวก 
และต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง และเมื่อย่อขนาดลงที่ความกว้าง 3.02 นิ้ว จะต้องยังสามารถ
เห็นรายละเอียดของภาพที่ชัดเจน รูปลายเส้นของรูปภาพจะต้องเป็นเส้นสีด า ส่วนรูปถ่ายควรจะเป็น
รูปขาวด าที่มีความคมชัด รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และเพ่ือความสวยงามให้
เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเว้นใต้ค าบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด ชื่อภาพให้จัดว่างไว้ชิดริมซ้าย 
โดยวางไว้ใต้ภาพ ภาษาไทยใช้ค าว่า ภาพที่ ภาษาอังกฤษ ใช้ค าว่า Figure ตามด้วยหมายเลขภาพ
ห่างจากค าว่าภาพที่ 1 ตัวอักษร ใช้ลักษณะตัวเลขเป็นตัวหนา และเว้น 1 ตัวอักษรตามด้วยชื่อภาพ 
ควรระบุที่มาของภาพ (ถ้ามี) โดยระบุค าว่า ที่มา ให้ตรงกับค าว่าภาพที่ ด้วยรูปแบบอักษรปกติ ตามด้วย 
เครื่องหมายทวิภาค (:) แล้วเว้น 1 ตัวอักษรตามด้วยแหล่งอ้างอิง ตามหลักการอ้างอิงดังตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ภาพตัวอย่างต้องเป็นภาพที่ชัดเจนเมื่อลงพิมพ์ขาว-ด า  
ที่มา: ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (2557)  
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 4.4.2 ตาราง 
 ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลข และค าบรรยายก ากับเหนือตาราง            
เพ่ือความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือชื่อตาราง 1 บรรทัด และเว้นใต้ตาราง/หมายเหตุตาราง หรือ
ที่มา 1 บรรทัด ชื่อตารางภาษาไทยใช้ค าว่า  ตารางที่ ภาษาอังกฤษ ใช้ค าว่า Table ตามด้วย
หมายเลขภาพห่างจากค าว่าตารางที่ 1 ตัวอักษร  ใช้ลักษณะตัวเลขเป็นตัวหนา และเว้น 1 ตัวอักษร
ตามด้วยชื่อตาราง โดยจัดรูปแบบชิดริมซ้าย ดังตัวอย่างตามตารางที่ 1 
 การระบุหมายเหตุท้ายตาราง ให้ระบุค าว่า หมายเหตุ ด้วยรูปแบบอักษรปกติ
ตามด้วย เครื่องหมายทวิภาค (:) และเว้น 1 ตัวอักษร จึงตามด้วยข้อความของหมายเหตุ ควรระบุที่มา
ของตาราง (ถ้ามี) โดยระบุค าว่า ที่มา: แล้วเว้น 1 ตัวอักษรตามด้วยแหล่งอ้างอิง ตามหลักการอ้างอิง
ดังตัวอย่าง 

 
ตารางท่ี 1 ตัวอย่างตารางที่แสดงในบทความต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อหามาก่อนทุกครั้ง และไม่ควร

มีเส้นแบ่งสดมภ์ (Column) ยกเว้นกรณีจ าเป็น 
 

หัวตารางนิยมใช้ตัวหนา 
หัวตารางนิยมใช้ตัวหนา 

หรือตามความ
เหมาะสม 

ตามรูปแบบเนื้อหา 

เนื้อหาตารางใช้ตัวปกติ 1,543.00 อักษร 
เส้นแบ่งสดมภ์ไม่ควรปรากฏ  245.00 ตัวเลข 
เนื้อหาตารางใช้ตัวปกติ 25,634.00 สัญลักษณ์ 

หมายเหตุ: ขนาดตัวอักษรในตารางอาจมีการปรับให้เหมาะสมแต่อย่างไรต้องค านึงถึงความชัดเจน 
เป็นส าคัญ 

ที่มา: ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (2555)  
 

 4.4.3 สมการ  
 ต้องพิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้า หรือในกรณีที่สมการมีความยาวมากอาจยอมให้มี
ความกว้างได้เต็มหน้ากระดาษ และจะต้องมีหมายเลขก ากับอยู่ภายในวงเล็บ ต าแหน่งของหมายเลข
สมการจะต้องอยู่ชิดขอบด้านขวา ดังตัวอย่างนี้ และเพ่ือความสวยงามให้เว้นบรรทัด เหนือสมการ              
1 บรรทัด และเว้นใต้สมการ 1 บรรทัด เมื่อจะกล่าวอ้างอิงถึงสมการที่ (1) ให้ใส่วงเล็บด้วยเสมอ            
ดังตัวอย่าง 

 
                                                  5a+b  =  11c2                                               (1) 
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5. การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง 
 การอ้างอิงในเนื้อความทุกการอ้างอิงที่ปรากฏในเนื้อหาจะต้องมีในส่วนเอกสารอ้างอิงท้าย
บทความ และห้ามใส่เอกสารอ้างอิงโดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ และให้ใช้การอ้างอิงตาม
ระบบอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยมีรายละเอียดการอ้างอิงดังนี้ (สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ 
http://acad.vru.ac.th) 
 
 5.1 การอ้างอิงในเนื้อหา 
 5.1.1 กรณีการอ้างอิงเอกสารภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ชื่อสกุลตามด้วยปีที่ตีพิมพ์            
ในเอกสาร เช่น  
  Voss (1998) หรือ (Voss, 1998) แล้วแต่โครงสร้างประโยค และ (Hayes & 
Berkowitz, 2006) ในกรณีที่ผู้นิพนธ์มากกว่า 3 คนขึ้นไป (Paul et al., 1999) หรือ Paul et al. 
(1999) 
 
 5.1.2 กรณีการอ้างอิงเอกสารภาษาไทยให้ใส่ชื่อและนามสกุลของผู้นิพนธ์ ตามด้วย     
ปี พ.ศ. เช่น  
  กริช สืบสนธิ์ (2545) หรือ (กริช สืบสนธิ์, 2545) และ ด ารง สืบสกุล และคณะ 
(2550) หรือ (ด ารง สืบสกุล และคณะ, 2550) ในกรณีที่ผู้นิพนธ์มากกว่า 3 คนข้ึนไป  
 5.1.3 การอ้างอิงเอกสารมากกว่าหนึ่งรายการในวงเล็บเดียวกัน  ให้เรียงล าดับตาม
ตัวอักษร โดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค “;” ไม่ต้องเว้นหน้าเครื่องหมายนี้ แต่ให้เว้น 1 ตัวอักษร
หลังเครือ่งหมาย เช่น 
  (เยาวนุช แสงยนต์, 2551; สุพาดา อินทรานุกูล, 2545) และ (Kartner, 1973; 
Kartner & Russel, 1975) 
 5.1.4 การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่งให้ใช้ค าว่า นิรนาม ส าหรับเอกสาร
ภาษาไทย และค าว่า Anonymous ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศแทนชื่อผู้แต่ง เช่น 
  (นิรนาม, 2541) (Anonymous, 1999) 
 5.1.5 การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ในต าแหน่งที่ต้องระบุปีที่พิมพ์ ให้ระบุ 
ม.ป.ป. ส าหรับเอกสารภาษาไทย เช่น  
  (สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์, ม.ป.ป.) 
และ n.d. ส าหรับ เอกสารภาษาต่างประเทศ เช่น (Miller, n.d.) 
 5.1.6 การอ้างอิงเอกสารสองทอด  
 ในกรณีท่ีไม่สามารถสืบค้นจากเอกสารต้นฉบับ ต้องสืบค้นจากเอกสารที่ผู้อื่นได้
อ้างอิงไว้ (Secondary Source) เขียนได้ 2 แบบ คือ 
 (1) การอ้างอิงผู้เขียนที่น าผลงานผู้อ่ืนมาอ้างอิง เช่น ธีรวุฒิ  เอกะกุล เขียน
ต าราใน พ.ศ. 2543 ได้อ้างอิง Krejcie & Morgan (1970) ให้ระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ของเอกสาร
อันดับรอง ตามด้วยค าว่า “อ้างถึง” ส าหรับเอกสารภาษาไทย หรือค าว่า “Cited” ส าหรับเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ แล้วระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ของเอกสารอันดับแรก ดังตัวอย่าง 
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  “…..ค านวณจากตารางส าเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (ธีรวุฒิ  
เอกะกุล, 2543 อ้างถึง Krejcie & Morgan, 1970) ……..” 
  “…..โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha-coefficient) ของ 
Cronbach (ยุทธพงษ ์กัยวรรณ,์ 2543 อ้างถึง Cronbach, 1974) ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ัน……..” 

  “…..ตามแนวความคิดของ Best (ประคอง กรรณสูต, 2538 อ้างถึง 
Best, 1978)……..” 
  “…..ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ  Yamane (วรรณี          
แกมเกตุ, 2551  อ้างถึง Yamane, 1973)……..” 
  (2) การอ้างอิงโดยระบุชื่อผู้แต่งต้นฉบับ (Original) ที่ผู้อื่นน ามาอ้างอิง
ต่อในกรณีหนังสือของ ธีรวุฒิ  เอกะกุล (2543) ให้ระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ ตามด้วย “อ้างใน” 
ส าหรับเอกสารภาษาไทย หรือค าว่า “Cited in” ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ แล้วระบุชื่อผู้ที่น า
ผลงานนั้นมาอ้างอิง ดังตัวอย่าง 
  “…..ค านวณจากตารางส าเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie 
& Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ……..” 
  “…..โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha-coefficient) ของ 
Cronbach (Cronbach, 1974 อ้างใน ยุทธพงษ ์กัยวรรณ,์ 2543) ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ัน……..” 

  “…..ตามแนวความคิดของ Best (Best, 1978 อ้างใน ประคอง 
กรรณสูต, 2538)……..” 
  “…..ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (Yamane, 
1973 อ้างใน วรรณี แกมเกตุ, 2551)……..” 
 
 5.2 การเขียนเอกสารอ้างอิง 
 การเขียนเอกสารอ้างอิง เรียงล าดับตามตัวอักษรภาษาไทยก่อน ตามด้วยอ้างอิง
ภาษาอังกฤษ กรณีท่ีไม่มีชื่อผู้แต่งให้เรียงตามชื่อเรื่องแทน กรณีที่ผู้แต่งคนเดียวกันแต่มีเอกสารอ้างอิง
หลายรายการ ให้เรียงตามปี พ.ศ. โดยให้ก าหนดอักษร ก, ข, ค ..... ก ากับไว้ที่ ปี พ.ศ. ด้วย ส าหรับ
เอกสารภาษาไทย และ อักษร a, b, c ….. ส าหรับภาษาต่างประเทศ และในรายการที่สองไม่ต้องพิมพ์
ชื่อผู้นิพนธ์ให้ขีดเส้นเข้าไปประมาณ 0.5 นิ้ว หรือประมาณ 7 เคาะ แล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค 
(.) ดังตัวอย่าง 
 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  (2547ก).  ต าราชุดฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”.                         

(พิมพ์ครั้งที ่2).  กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). 
 _______.  (2547ข).  นิยามเกี่ยวกับการวิจัย.  [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก:         

http://www.nrct.go.th/modi;es.php?op=modload&name=Sections& 
file=index.  (2548, 14 เมษายน). 
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 กรณีที่ผู้นิพนธ์คนเดียวกัน แต่มีเอกสารอ้างอิงหลายรายการ และเอกสารอ้างอิงแต่ละ
รายการพิมพ์ ปี พ.ศ. เดียวกัน ให้จัดเรียง ล าดับตัวอักษรของชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ 
 บรรทัดแรกของเอกสารและสิ่งอ้างอิงแต่ละเรื่อง อักษรตัวแรกห่างจากริมกระดาษ
ด้านซ้าย 1.5 นิ้ว บรรทัดที่สองและบรรทัดต่อ ๆ ไป ให้ย่อหน้าโดยเว้นอีก 1 tab (อัตโนมัติ) หรือ 0.5 นิ้ว 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 5.2.1 การพิมพ์ให้ถือหลักการเว้นระยะหลังเครื่องหมายวรรคตอน ดังนี้ 
 หลังเครื่องหมายทวิภาค (:) เวน้วรรค 1 ตัวอักษร 
 หลังเครื่องหมายอัฒภาค (;) เว้นวรรค 1 ตัวอักษร 
 หลังเครื่องหมายจุลภาค (,) เว้นวรรค 1 ตัวอักษร 
 หลังเครื่องหมายมหัพภาค (.) เว้นวรรค 2 ตัวอักษร (ยกเว้นหลังอักษรย่อ            
เว้นวรรค 1 ตัวอักษร) 
 หน้าเครื่องหมายไม่ต้องเว้นวรรค ให้พิมพ์ติดกับตัวอักษรหรือสระตัวสุดท้าย
ของค า 
 เครื่องหมายยัติภังค์ (-) ให้พิมพ์ติดกับตัวอักษรทั้งข้างหน้าและข้างหลัง
เครื่องหมาย 
 
 5.2.2 การลงรายการครั้งที่พิมพ์  
  รายการครั้งที่พิมพ์ ให้อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บต่อจากชื่อเรื่อง และลงรายการตั้งแต่
พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป (พิมพ์ครั้งแรก หรือ พิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ต้องลงรายการ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  พิมพ์ครั้งที่ 2 = 2nd ed. 
  พิมพ์ครั้งที่ 3 = 3rd ed. 
  พิมพ์ครั้งที่ 4 = 4th ed. 
  พิมพ์ครั้งที่ 5 = 5th ed. 
  พิมพ์ครั้งที่ 6 = 6th ed. 

 
 5.2.3 รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากหนังสือ 
 กรณีชื่อผู้นิพนธ์ คนไทยให้ลงชื่อ ตามด้วยนามสกุล และตัดค าน าหน้านามออก 
เช่น นาย นาง นางสาว Mr. Mrs. ตัดต าแหน่งทางวิชาการออก เช่น ผศ. รศ. ศ. และให้ตัดค าระบุอาชีพ
ออกเช่นเดียวกัน เช่น นายแพทย์ แพทย์หญิง พันต ารวจโท ร้อยต ารวจเอก เป็นต้น  
 กรณีที่ผู้นิพนธ์เป็นชาวต่างชาติให้นามสกุลขึ้นก่อนตามด้วยอักษรย่อทั้งชื่อต้น  
ชื่อกลาง (ถ้ามี) โดยใช้เครื่องหมายจุลภาคค่ัน (,) แบ่งชื่อสกุล และชื่อต้น  
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ตัวอย่าง (ผูน้ิพนธ์คนเดียว) 
ชื่อสกุลผู้แต่ง.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองทีพิ่มพ์: 
ส านักพิมพ์. 
เกษมชาติ นเรศเสนีย์.  (2555).  การบริหารองค์การในภาวะวิกฤต.  (พิมพ์ครั้งที่ 6).  กรุงเทพฯ: 

วิสคอมเซ็นเตอร์. 
ยุทธ ไกยวรรณ์.  (2548).  วิธีวิจัยทางธุรกิจ.  กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ. 
วรรณี แกมเกตุ.  (2551).  วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์.  (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Best, J. W.  (1978).  Research in Education.  (3rd ed).  New Jersey: Prentice Hall. 
Yamane, T.  (1973).  Statistics: An Introductory Analysis.  (3rd ed).  New York:        

Harper & Row. 
หมายเหตุ 1. เครื่องหมายแสดงว่าเว้นระยะ 1 ตัวอักษร หรือเคาะ 1 ครั้ง และในกรณีท่ีขึ้นบรรทัด

ใหม่แต่ยังไม่สิ้นสุดการลงรายการ ให้เว้นระยะ 7 ตัวอักษร หรือใช้วิธีการตั้ง Tab              
ที่ 0.5 นิ้ว ก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลานับระยะ 

 2. เครื่องหมาย X  ให้ใส่ครั้งที่พิมพ์ ตั้งแต่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป 
 
ตัวอย่าง (ผูน้ิพนธ์สองคน) 
ชื่อสกุลผู้นิพนธ์คนที่ 1และชื่อสกุลผู้แต่งคนที่ 2.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสอื.  
(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองที่พิมพ์:ส านักพิมพ์. 
ยุทธ ไกยวรรณ์ และกุสุมา ผลาพรม.  (2553).  พื้นฐานการวิจัย.  กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ. 
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ.  (2542).  การวัดด้านจิตพิสัย.  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
Best, J. W. & Kahn, J. V.  (1986).  Research in Education.  (5th ed).  New Jersey: 

Prentice-Hall. 
หมายเหตุ  ให้ใช้เครื่องหมาย & แทนค าว่า and ในกรณีที่เป็นการลงรายการภาษาอังกฤษ  
 
ตัวอย่าง (ผู้แต่งสามคน) 
ชื่อสกุลผู้นิพนธ์คนที่ 1,ชื่อสกุลผู้นิพนธ์คนที ่2และชื่อสกุลผู้นิพนธ์คนที ่3.                   
(ปี พ.ศ.)ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองที่พิมพ์:ส านักพิมพ์. 
ศิรชิัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และดิเรก ศรีสุโข.  (2547).  การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม

ส าหรับการวิจัย.   (พิมพ์ครั้งที่ 4).  กรุงเทพฯ: บุญศิรกิารพิมพ์. 
Sadlack, R. G., Theodorson, G. A. & Stanley, J.  (1992).  Social Research: Theory 

and Methods.  Chestnut: Hill Enterprises. 
หมายเหตุ  ในกรณีท่ีเมืองที่พิมพ์เป็นกรุงเทพมหานคร ให้ลงรายการเป็น กรุงเทพฯ 
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ตัวอย่าง (ผูน้ิพนธ์มากกว่าสามคน) 
ชื่อสกุลผู้นิพนธ์คนที่ 1และคณะ(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X).  
เมืองทีพิ่มพ์:ส านักพิมพ์. 
จิรภา แสนเกษม และคณะ.  (2545).  การวิจัยทางธุรกิจ.  กรุงเทพฯ: พิทักษ์อักษร. 
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และคณะ.  (2545).  ระเบียบวิธีการวิจัย.  กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี. 
Guy, T. J. et al.  (1992).  Social Research: Theory and Methods.  Chestnut:                

Hill Dnterprises. 
 
ตัวอย่าง (ผู้นิพนธ์ที่เป็นบรรณาธิการ)  
ชื่อสกุล.(บก.).(ปี.พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองที่พิมพ์: 
ส านักพิมพ์. 
สุเทพ บุญซ้อน.  (บก.).  (2545).  วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา           

ของไทย.  กรุงเทพฯ: ทีแอนด์ดีการพิมพ์. 
Gootnick, D. E.  (Ed.).  (1984).  The Standard Handbook of Business 

Communication.  New York: The Free. 
 
ตัวอย่าง (ผู้นิพนธ์ที่เป็นผู้รวบรวม) 
ชื่อสกุล.(ผู้รวบรวม).(ปี.พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X). 
เมืองทีพิ่มพ์:ส านักพิมพ์. 
ด ารงศักดิ์ ชัยสนิท.  (ผู้รวบรวม).  (2547).  การวิจัยการตลาด.  กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง. 

 
ตัวอย่าง (ผู้นิพนธ์ที่เป็นสถาบัน หน่วยงานราชการ)  

ให้ลงชื่อเต็มของสถาบัน โดยเรียงล าดับหน่วยงานย่อยก่อนหน่วยงานใหญ่ ถ้าสถาบันนั้น
เป็นหน่วยงานของรัฐบาล การระบุชื่อควรเริ่มต้นตั้งแต่ระดับกรมเป็นอย่างต่ า 

 

ชื่อหน่วยงานราชการ.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X). เมืองทีพิ่มพ์: 
ส านักพิมพ์. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2538).  แนวทางการพัฒนาแรงงานในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: 

กระทรวงศึกษาธิการ. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  (2549).  การพัฒนาอุดมศึกษาไทย.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
ราชบัณฑิตยสถาน.  (2546).  พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546.  กรุงเทพฯ:                         

นานมีบุ๊คส์ พับลิเคชั่นส์.  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                 

ในพระบรมราชูปถัมภ์.  (2555).  คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ.  ปทุมธานี:                             
ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล. 
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 5.2.4 รูปแบบการเขียนจากวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์ 
ตัวอย่าง 
ชื่อสกุล.(ปี พ.ศ.).ชื่อวิทยานิพนธ์.ชื่อปริญญา.สาขาวิชาคณะ          
มหาวิทยาลัย. 
จีรพร สร้อยสุวรรณ.  (2547).  การศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ

นักศึกษาชายในสถาบันราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  วิทยานิพนธ์                   
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ธิดา สุขใจ.  (2549).  แรงจูงใจในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ: ศึกษากรณี                
ส่วนโรงงานฟอกย้อม 2 บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ ากัด (มหาชน).                                         
ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการบริหารทั่วไป                  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

นคร ส าเภาทิพย์.  (2544).  การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาเพื่อความม่ันคง            
พื้นที่อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                     
สาขาวิชารัฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.   

นพพร ศุภพัฒน์.  (2549).  ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับผลปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน                
ในสังกัดส่วนกลางของส านักงานต ารวจแห่งชาติ.  ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                       
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 

นพวรรณ ธีรพันธ์เจริญ.  (2546).  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 

พวงเพชร พลทอง, นงลักษณ์ สมณะ และเผด็จ หงส์ทอง.  (2553).  การศึกษาพฤติกรรม              
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  การค้นคว้าอิสระ                                               
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 

Kasemsri, K.  (2005).  Participatory Communication in City Radio FM 96.0.   
Master of Science Thesis in Development Communication, Graduate 
Kasetsart University. 

Pongsophon, P.  (2006).  Enhancing Thai Students’ Scientific Understanding of 
Evolution: A Social Constructivist Approach.  Doctor of Philosophy 
Thesis in Science Education, Graduate Kasetsart University. 
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 5.2.5 รูปแบบการเขียนจากหนังสือที่มีลักษณะเป็นการรวบรวมบทความ หรือ 
หนังสือที่มีผูน้ิพนธ์ประจ าบท 
ตัวอย่าง 
ชื่อสกุลผู้นิพนธ์ประจ าบท หรือชื่อผู้นิพนธ์บทความ.(ปี พ.ศ.).ชื่อบท หรือ 
ชื่อบทความ.ในชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X).  
(หน้าของบทความ).เมืองที่พิมพ์:ส านักพิมพ์. 
แม้นมาส ชวลิต, กริช สืบสนธ์ และสมพิศ คูศรีพิทักษ์.  (2539).  หน่วยที่ 1 การสื่อสารกับ                  

งานสารนิเทศ.  ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสาร = Communication 13202   
หน่วยที่ 1-8 (พิมพ์ครั้งที ่4).  (หน้า 1-37).  นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 

 5.2.6 รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากรายงานการวิจัย 
ตัวอย่าง 
ชื่อสกุล.(ปี พ.ศ.).ชื่อรายงานวิจัย.เมืองทีพิ่มพ์:ส านักพิมพ์. 
ด ารงค ์วัฒนา.  (2540).  รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ.  กรุงเทพฯ:  

ส านักงานคณะกรรมการพลเรือน. 
 

 5.2.7 รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากวารสาร และนิตยสาร 
ตัวอย่าง 
ชื่อสกุลผู้นิพนธ์บทความ.(ปี พ.ศ.).ชื่อบทความ.ชื่อเต็มของวารสาร. 
ปีที(่ฉบับที)่: หน้าของบทความ. 
ศิริวรรณ มนอัตระผดุง.  (2555).  สถานการณ์การคอร์รัปชั่นของประเทศไทย.                        

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์.  2(1): 1-10. 
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W.  (1970).  Determining sample size for research 

activities.  Education and Psychological Measurement.  30(3): 607-610. 
McCarthy, B. & Hagan, J.  (1992).  Mean streets: The theoretical significance of 

situational delinquency among homeless youths.  American Journal of 
Sociology.  98(3): 597-627. 

 

  5.2.8 รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือพิมพ์  
ตัวอย่าง 
ชื่อสกุล.(ปี พ.ศ.,วันเดือน).ชื่อบทความหรือชื่อคอลัมน์.ชื่อหนังสือพิมพ์.  
หน้าที่ตีพิมพ์. 
นวลจันทร์ จินตนาพันธ์.  (2546, 14 กุมภาพันธ์).  ปรับหนี้เพ่ิมแรงขับฟ้ืนเศรษฐกิจยั่งยืน.                 

คมชัดลึก.  หน้า 15. 
สัมพันธ์ พันธุ์พฟกษ์.  (2555, 8 ธันวาคม).  สทศ. เตือนรีบสมัครสอบก่อนระบบปิด.  ไทยรัฐ.   

หน้า 12. 
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 5.2.9 รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากรายงานการประชุม  
ตัวอย่าง 
ชื่อสกุลของวิทยากร หรือผู้บรรยาย.(ปี พ.ศ.).ชื่อเรื่อง หรือชื่อหัวข้อที่บรรยาย. 
ในชื่อรายงานการประชุม.ครั้งที่ประชุม.วันเดือนปี ที่ประชุม. 
(หน้าของเอกสารการประชุม).เมืองทีพิ่มพ์:ส านักพิมพ์. 
จิราพรรณ ส าเภาทอง.  (2552).  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล 

ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ใน การประชุมทางวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยและนิทรรศการ การวิจัยบัณฑิตศึกษาสู่การพัฒนาประเทศ.  ครั้งที่ 2.  
29 สิงหาคม 2552.  (183-188).  สุราษฎร์ธาน:ี  เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 

 วรกร ค าสิงห์นอก.  (2550).  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้าง                   
พรรคการเมืองอย่างยั่งยืน. ใน การประชุมทางวิชาการเพ่ือเสนอผลงานวิจัยเรียนรู้
งานวิจัยขยายผลสู่ชุมชน.  ครัง้ที่ 3.  28 สิงหาคม 2550.  (54-61).  นครราชสีมา:  
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

 
 5.2.10 รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากโสตทัศนวัสดุต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ 
ภาพเลื่อน ภาพนิ่ง แผนที่ แผนภูมิ ฯลฯ ให้ระบุลักษณะของโสตทัศนวัสดุเอาไว้ด้วย 
 ประเภทของโสตทัศนวัสดุ 
     ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
 [สไลด์]  [Slides] 
 [ซีดี]  [Compact Discs] 
 [ฟิล์ม]  [Film] 
 [ฟิล์มสตริป]  [Filmstrip] 
 [แผนที่]  [Map] 
 [แผนภูม]ิ  [Chart] 
 [แผ่นใส]  [Transparencies] 
 [ภาพยนตร์]  [Motion Picture] 
 [รายการวิทยุ]  [Radio Program] 
 [รายการโทรทัศน์]  [Television Program] 
 [รูปภาพ]  [Picture] 
 [วีดิทัศน์]  [Videotape] 
 ฯลฯ 
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ตัวอย่าง กรณีที่มีชื่อผู้นิพนธ์ หรือผู้รับผิดชอบ 
ชื่อสกุลผู้นิพนธ์.(ปีที่ผลิต).ชื่อเรื่อง.[ชนิดของวัสดุ].สถานที่ผลิต: 
หน่วยงานที่เผยแพร่/ผู้ผลิต. 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.  (ม.ป.ป.).  แผนที่จังหวัดปทุมธานี.  [แผนที่].  กรุงเทพฯ:          

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 
สมศิริ อรุโณทัย.  (2540).  ลายเส้น.  [รูปภาพ].  ม.ป.ท.    
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.  (2527).  เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต.                     

[วีดิทัศน์].  กรุงเทพฯ: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. 
อรวี สัจจานนท์.  (2539).  เพชรน้ าหนึ่ง ชุดที่ 3 รักต้องห้าม.  [ซีดี].  กรุงเทพฯ: เอ็มจีอี. 
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง.  (2543, 20 กุมภาพันธ์).  ตามหาแก่นธรรม.  [รายการโทรทัศน์].  กรุงเทพฯ: 

สถานีโทรทัศน์สีช่อง 9. 
 
 ก. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากต้นฉบับตัวเขียน 
ตัวอย่าง 
ชื่อผู้นิพนธ์หรือผู้รับผิดชอบ.(ปี,วันเดือน).ชื่อเรื่อง.[ลักษณะเอกสาร]. 
เลขทะเบียน. (ถ้ามี) 
หอสมุดแห่งชาติ.  (ม.ป.ป.).  บาลีพระขุททกสิกขา.  [หนังสือใบลาน].  เลขที่ 3980/ก/1. 

 
 ข. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
 1) รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากฐานข้อมูลออนไลน์   
ตัวอย่าง 
ชื่อสกุล.(ปีที่พิมพ์).ชื่อเรื่อง.[ออนไลน์],เข้าถึงได้จาก:หรือ[Online], 
Available:ชื่อฐานข้อมูล หรือแหล่งสารสนเทศ.(ปี พ.ศ.,วันที่เดือนทีท่ า

การสืบค้นข้อมูล). 
Gsrcia, G. E.  (1991).  Factors Influencing the English Reading Test Performance 

of Speaking.  [Online], Available: DIALOG(R) Item: EJ435642.                          
(2005, 12 January). 

 
 2) รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากฐานข้อมูลซีดี-รอม 
ตัวอย่าง 
ชื่อสกุล.(ปีที่พิมพ์ หรือปีที่ท าการสืบค้น).ชื่อเรื่อง.[ซีดี-รอม], 
เข้าถึงได้จาก:หรือ[CD-ROM],Available:ชื่อฐานข้อมูลซีดี-รอม. 
(ปี พ.ศ.,วันที่เดือนทีท่ าการสืบค้น). 
Arms, W. Y.  (2000).  Small Business.  [CD-ROM], Available:  ABI/INFROM,                          

(2003, 12 May). 
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 3) รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากบริการสารสนเทศอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต 
ตัวอย่าง 
ชื่อสกุล.(ปีที่พิมพ์ หรือปีที่ท าการสืบค้น).ชื่อเรื่อง.[ออนไลน์], 
เข้าถึงได้จาก:หรือ [Online],Available:ชื่อเว็บไซด์ หรือ                   
แหล่งสารสนเทศ.(ปีพ.ศ.,วันที่เดือนที่ท าการสืบค้นข้อมูล). 
แผนกบริการค้นคว้าและวิจัย ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ.  (2554).  รูปแบบการเขียน

บรรณานุกรม.  [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: 
http://library.bu.ac.th/help/libmanuals/ other/Write_APA_Thai.pdf.                  
(2555, 19 ธันวาคม). 

Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS).   (2003).  How to 
Report Internet-related Crime.  [Online], Available: 
http://www.cybercrime.gov/reporting.htm.  (2004, 17 January). 

 
 4) หนังสือออนไลน์ กรณีที่มีทั้งฉบับตีพิมพ์ และฉบับออนไลน์ให้เขียนเหมือน
เอกสารอ้างอิงหนังสือที่ตีพิมพ์ตามด้วย วันที่สืบค้น ชื่อแหล่งสารสนเทศ และท่ีอยู่บนอินเทอร์เน็ต  
ตัวอย่าง 
ชื่อสกุล.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองที่พิมพ์:ส านักพิมพ์. 
[ออนไลน์],เข้าถึงได้จาก:หรือ [Online],Available:ชื่อฐานข้อมูล  
หรือแหล่งสารสนเทศ.(ปี พ.ศ.,วันที่เดือนที่ท าการสืบค้นข้อมูล). 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  

(2555).  คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ.  ปทุมธานี:                                
ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล.  [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: 
http://acad.vru.ac.th/acad_guide_2555/acad_guide_2555_01.php.                         
(2555, 10 ธันวาคม). 

Kizza, J. M.  (2004).  Ethical and Social Issues in the Information Age.  (2nd ed.)       
New York: Springer-Verlag.  [Online], Available:         
http://www.netlibrary.com/reader.  (2008, 4 February).   

 
 5) รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงสองทอด 
 ในกรณีท่ีไม่สามารถสืบค้นจากเอกสารต้นฉบับ ต้องสืบค้นจากเอกสารที่ผู้อื่นได้
อ้างอิงไว้ (Secondary Source) เขียนได้ 2 แบบ คือ 
 (1) การอ้างอิงผู้เขียนที่น าผลงานผู้อ่ืนมาอ้างอิง เช่น ธีรวุฒิ  เอกะกุล เขียน
ต าราใน พ.ศ. 2543 ได้อ้างอิง Krejcie & Morgan (1970) ให้ระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ของเอกสาร
อันดับรอง ตามด้วยค าว่า “อ้างถึง” ส าหรับเอกสารภาษาไทย หรือค าว่า “Cited” ส าหรับเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ แล้วระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ของเอกสารอันดับแรก ดังตัวอย่าง 
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ตัวอย่าง 
ชื่อสกุล.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองที่พิมพ์: 
ส านักพิมพ์.  อ้างถึง ชื่อสกุล.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.                           

(พิมพ์ครั้งที่X).เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
ธีรวุฒ ิเอกะกุล.  (2543).  ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.  อุบลราชธาน:ี 

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.  อ้างถึง Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). 
Determining Sample Size for Research Activities.  Educational and 
Psychological Measurement.  30(3): 607-610.                

ประคอง กรรณสูต.  (2538).  สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์.  กรุงเทพฯ:                  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  อ้างถึง Best, J. W.  (1978).  Research in Education.  
(3rd ed).  New Jersey: Prentice Hall.            

ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์.  (2543).  พื้นฐานการวิจัย.  กรุงเทพฯ: สุวีรยาสาสน์.  อ้างถึง                  
Cronbach, L. J.  (1974).  Essentials of Psychological Testing.  (3rd ed).  
New York: McGraw-Hill.   

วรรณี แกมเกตุ.  (2551).  วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์.  (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  อ้างถึง  Yamane, T.  (1973).  Statistics: An 
introductory analysis.  (3rd ed).  New York: Harper & Row.   

 
  (2) การอ้างอิงโดยระบุชื่อผู้แต่งต้นฉบับ (Original) ที่ผู้อ่ืนน ามาอ้างอิงต่อใน
กรณีหนังสือของ ธีรวุฒิ เอกะกุล (2543) ให้ระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ ตามด้วย “อ้างใน” ส าหรับ
เอกสารภาษาไทย หรือค าว่า “Cited in” ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ แล้วระบุชื่อผู้ที่น าผลงาน
นั้นมาอ้างอิง ดังตัวอย่าง 
 
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities.  

Educational and Psychological Measurement.  30(3): 607-610.  อ้างใน  
ธีรวุฒ ิเอกะกุล.  (2543).  ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.  
อุบลราชธานี: สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.   

Best, J. W.  (1978).  Research in Education.  (3rd ed).  New Jersey: Prentice Hall.           
อ้างใน ประคอง กรรณสูต.  (2538).  สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์.  
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.    

Cronbach, L. J.  (1974).  Essentials of Psychological Testing.  (3rd ed).  New York: 
McGraw-Hill.  อ้างใน ยุทธพงษ ์กัยวรรณ์.  (2543).  พื้นฐานการวิจัย.  กรุงเทพฯ:               
สุวีรยาสาสน์.                     

Yamane, T.  (1973).  Statistics: An Introductory Analysis.  (3rd ed).  New York: 
Harper & Row.  อ้างใน วรรณี แกมเกตุ.  (2551).  วิธีวิทยาการวิจัยทาง              
พฤติกรรมศาสตร์.  (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.     
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  5.2.11 รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากจดหมายเหตุ ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ 
 
ตัวอย่าง 
 
ชื่อหน่วยงาน.(ปี, วัน เดือน).ชื่อของเอกสาร.เลขที่ประกาศ/ ค าสั่ง/จดหมายเหตุ/ 

ระเบยีบ. (ถ้ามี) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์.  (2549, 18 มีนาคม).  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ               

วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการออกหลักฐาน                 
แสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2549.   

มหาวิทยาลัยบูรพา.  (2548, 13 กุมภาพันธ์).  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องก าหนดการ                
เกี่ยวกับการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2548.  

หอสมุดแห่งชาติ.  (จ.ศ. 1206).  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3.  เลขที่ 12. 
 

 5.2.12 รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากราชกิจจานุเบกษา 
 
ตัวอย่าง 
 
ชื่อกฎหมาย.(ปี,วัน เดือน).ราชกิจจานุเบกษา.เล่มตอนที่.หน้าเลขหน้า. 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547.  (2547,1 มิถุนายน).  ราชกิจจานุเบกษา.             

เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก.  หน้า 1-24. 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549.                        

(2549, 1 มิถุนายน).  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 123 ตอนที่ 54 ง.  หน้า 89-109. 
 

6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  การเขียนหน่วยต่าง ๆ ควรใช้ระบบ SI และเป็นสากล ถ้าหากต้องการย่อหน่วย ควรใช้ 
ตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและเป็นสากล การใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ ให้ยึดค าบัญญัติของ
ราชบัณฑิตยสถาน ชื่อสถานที่ต่าง ๆ ให้ใช้ตามประกาศของส านักนายกรัฐมนตรี 
  การเขียนค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ หากต้องการทับศัพท์เป็นภาษาไทย หรือต้องการ
แปลเป็นภาษาไทย การแปลหรือเขียนทับศัพท์ครั้งแรกควรใส่ค าศัพท์เดิมไว้ในวงเล็บต่อท้ายค าแปล
ด้วย ซ่ึงถ้าค าศัพท์ใดที่ไม่ใช่ค าศัพท์เฉพาะ ก็ไม่จ าเป็นต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เช่น “การเหนี่ยวน า 
(Induction)” “เวเบอร์ (Weber)” และเมื่อต้องการใช้ค าแปลเดิมซ้ าอีก ให้ใช้ภาษาไทยโดยไม่ต้องใส่
ภาษาอังกฤษก ากับ 
 

 

กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขเรื่องท่ีส่งมาพิมพ์ทุกเรื่องตามแต่จะเห็นสมควร 
ในกรณีที่จ าเป็นจะส่งต้นฉบับท่ีแก้ไขแล้วกลับคืนผู้เขียน เพื่อความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 
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เลขที่ใบสมัคร...................                             วันที่สมัคร...................................... 
 
 

ใบสมัครสมาชิก 
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................................มีความประสงค ์
  สมัครสมาชิก................ปี (1 ปี 2 ฉบับ  200  บาท) เริ่มตั้งแต่ฉบับท่ี ............................................................ 
  ต่ออายุสมาชิก..............ปี (1 ปี 2 ฉบับ  200  บาท) เริ่มตั้งแต่ฉบับท่ี ............................................................ 
ช าระเงินโดย   โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
   ช่ือบัญชี วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์  บัญชีเลขท่ี  ………………………………………….   
   จ านวน.............................บาท (......................................................................................) 
    เงินสด จ านวน...................บาท (.......................................................................................) 
 

ลงช่ือ....................................................ผูส้มัคร 
         (.....................................................) 
          วันท่ี............................................. 
 

หลังโอนเงินแล้ว    กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (pay-in-slip) พร้อมระบุช่ือ-นามสกลุ ของท่าน มาที่โทรสาร
หมายเลข 0-2529-3598  หรือ E-mail:  tabianvru@hotmail.com                                          
หรือติดต่อสอบถาม หมายเลข 0-2909-1432 กด 15 

 

ที่อยู่ส าหรับจัดส่งวารสาร 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
โทรศัพท.์....................................................โทรสาร....................................E-mail................................. 
 

ออกใบเสร็จในนาม 
ชื่อ............................................................................................................................. .............................. 
ที่อยู่........................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับสมัคร ผู้รับเงิน ใบเสร็จเล่มที/่เลขที่ ผู้จัดส่ง 

    

  ลงวันที่ 
…….…......................... 
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[ชื่อเรื่องบทความวิจัย ภาษาไทย] 
 

[ชื่อเรื่องบทความวิจัย ภาษาอังกฤษ] 
 
 [ชื่อ-สกุล ผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์ร่วม ภาษาไทย]* (ใส่เครื่องหมาย * หลังช่ือผู้นิพนธ์ประสานงาน) 

[ชื่อ-สกุล ผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์ร่วม ภาษาอังกฤษ]  
 

ชื่อผู้นิพนธ์ และผูร้่วมนิพนธ์ ภาษาไทย 
 ชื่อผู้นิพนธ์ และผู้รว่มนิพนธ ์ภาษาอังกฤษ 

*ผู้นิพนธ์ประสานงาน E-mail: [E-mail ผู้นิพนธ์ประสานงาน]  
 

 

บทคัดย่อ 
[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้]  

 
ค าส าคัญ: [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้], [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้], [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

 
ABSTRACT 

[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
 

Keywords: [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้], [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้], [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
 
บทน า 

[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้]  
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้]  

 
 

รูปแบบ (Template) 
บทความวิจัย 
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 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้]  

 
 การเก็บรวบนวมข้อมูล 

 [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้]  
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้]  
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้]  
 
ผลการวิจัย (หรือ ผลการวิจัยและอภิปรายผล) 

[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
 
 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

 
สรุปผลการวิจัย 
 [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
 
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 

[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
 
เอกสารอ้างอิง 
[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
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[ชื่อเรื่องบทความวิชาการ ภาษาไทย] 
 

[ชื่อเรื่องบทความวิชาการ ภาษาอังกฤษ] 
 
 [ชื่อ-สกุล ผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์ร่วม ภาษาไทย]* (ใส่เครื่องหมาย * หลังช่ือผู้นิพนธ์ประสานงาน) 

[ชื่อ-สกุล ผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์ร่วม ภาษาอังกฤษ] 
 

ชื่อผู้นิพนธ์ และผูร้่วมนิพนธ์ ภาษาไทย 
 ชื่อผู้นิพนธ์ และผู้รว่มนิพนธ ์ภาษาอังกฤษ 

*ผู้นิพนธ์ประสานงาน E-mail: [E-mail ผู้นิพนธ์ประสานงาน]  
 

 
 

บทคัดย่อ 
[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้]  

 
ค าส าคัญ: [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้], [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้], [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
 

ABSTRACT 
[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้]  

 
Keywords: [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้], [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้], [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
 
บทน า  

[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
  
[หัวข้อหลัก] 

[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
 
 [หัวข้อย่อย] 
  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

 
บทสรุป (ถ้ามี) 

[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
 
 
 

รูปแบบ (Template) 
บทความวิชาการ 
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กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
 

เอกสารอ้างอิง 
[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้]  
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แบบฟอร์มส่งบทความเพ่ือพิจารณาน าลงวารสารวิชาการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

วันท่ี………….เดือน……………….พ.ศ…………. 
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….……………………………….………................................................. 
ชื่อภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)……….………………………………………………..…………………………………...……………….. 
ต าแหน่ง..........................................................สังกัดสาขาวิชา/ภาควิชา..................................................................... 
คณะ.......................................................................มหาวิทยาลัย.................................................................................. 
 

 ขอส่ง    บทความวิจัย     บทความวิชาการ 
 

ชื่อเร่ือง(ภาษาไทย)…………………………………….…………………………………………………..…………………………………………… 
……………………………………………………..……………………………………..……………………………………………………………………. 
ชื่อเร่ือง (ภาษาอังกฤษ)………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………..……………………………………..……………………………………………………………………. 
ชื่อผู้นิพนธ์ร่วม(ภาษาไทย)..…………………………..………………………………………………………………………….…….………….. 
……………………………………………………..……………………………………..……………………………………………………………………. 
ชื่อผู้นิพนธ์ร่วม (ภาษาอังกฤษ)……….………………………………………………………………………………………….……………….. 
……………………………………………………..……………………………………..……………………………………………………………………. 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก…………………..……………….………………หมู่ที…่..…….ซอย…………………….…………….......
ถนน…….……………..……ต าบล...........................................อ าเภอ…….….………..…………..จังหวัด………………….….…..... 
รหัสไปรษณีย์………………………….…….โทรศัพท์………..........…….………….……โทรสาร……………………………………………
โทรศัพท์มือถือ…….……………….…………………………….…E–mail.………………………………..……………………………………… 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย         เอกสารต้นฉบับจ านวน 1 ฉบับ   หน้าบทคัดย่อ และ Abstract 1 ชุด 
                         แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ต้นฉบับ 1 แผ่น  อื่น ๆ (ระบุ)............................................ 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้     เป็นผลงานของข้าพเจ้าแต่เพยีงผู้เดียว 
          เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผูร้่วมงานตามชื่อที่ระบุในบทความจริง 
 

 ซึ่งบทความดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่ายังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่ได้               
อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น ๆ นับจากวันที่ข้าพเจ้าได้ส่งบทความฉบับนี้มายังกองบรรณาธิการวารสาร 
วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ในระหว่างการรอตีพิมพ์ หากตรวจสอบพบความซ้ าซ้อนหรือความผิดพลาด ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์ประสานงานและผู้นิพนธ์ร่วม และหากข้าพเจ้าขอเพิกถอนบทความข้าพเจ้า
ยินยอมรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้น 

 

    ลงนามผู้นิพนธ์ประสานงาน……………………….………………………. ลงนามผู้นิพนธ์ร่วม……………………….…………………………. 
          (………………………………………..………)                           (……………………………………..…..….……) 
 ลงนามผู้นิพนธ์ร่วม……………………….…………..……………. ลงนามผู้นิพนธ์ร่วม……………………….…………………………. 
          (………………………………………..………)                           (…………………………..…………..……….…) 
เจ้าหน้าที่ผู้รับบทความ ................................................................  วันที ่ ………./…………/…………..  
E-mail: tabianvru@hotmail.com  โทร. 02-5293598 ต่อ 15 หรือ 02-9091432  ต่อ 15 








